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"Milletimiz çiftçidir.
Milletin çiftçilikteki çalışma 
imkanlarını, asri ve iktisadi 

tedbirlerle en yüksek seviyeye 
çıkarmalıyız."
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İnsanlık hiç hesap etmediği küresel bir salgınla karşı
karşıya kaldı. Koronavirüs denilen salgın, kısa sürede
bütün dünyayı hem halk sağlığı hem de ekonomik
olarak etkisi altına aldı. Öyle ki sınırlar kapatıldı, insan-
lar bırakın birbirine teması yan yana gelmeye bile ko-
rkar hale geldi. Kimi ülkede karantina kimi ülkede bazı
kısıtlamalar uygulanarak virüsün önüne geçilmeye
çalışıldı. Nisan sonuna kadar 300 bine yakın insan
yaşamını yitirdi, milyonlarca insan virüsle enfekte oldu.
Sağlık çalışanlarımız canla başla çalışarak virüse karşı
ciddi bir mücadele verdi. ‘Yeni normal’leri konuştuğu-
muz bir döneme girdik. Maske ve hijyen kuralları hay-
atımızın bir parçası oldu.

İşte böyle bir dönemde eve kapanan insanlar tarımsal
ürünlere yöneldi. Sokağa çıkma yasağı başladığında
kimse araba, elbise, telefon almaya çıkmadı, tahıl ürün-
leri başta olmak üzere gıda ürünleri stoklamaya başladı.
Sadece ülkemizde değil bütün dünyada insanlar aynı re-
fleksle hareket etti. Yaşadıklarımız yıllardır itibarsı-
zlaştırılan tarımın ne kadar vazgeçilmez, ne kadar
stratejik olduğunu en acı şekilde anlamamızı sağladı.
Bazı ülkelerin gıda ihracatı sınırlamasına gitmesi
“tarımda kendi kendine yetmek” kavramını tekrar hatır-
lattı.

Biz ne yaptık. Bu dönemde Antalya’lı üretici asla üre-
timden vazgeçmedi. Özellikle sebze meyve üretimi
konusunda Antalya çok iyi bir performans sergiledi.

Hem ülkemizi hem dünyayı doyurdu. Bu yılın ilk 4
ayında koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ihracat
rakamları düşerken, yaş meyve sebzede ihracat rakam-
larımız artış gösterdi. Avrupa Birliği ülkelerinde
yaşanan üretim sıkıntısı nedeniyle özellikle yaş meyve
sebzeye talep arttı. Domates ihracatı geçen yıla göre
yüzde 19.3'lük artış gösterirken, biber ihracatı yüzde 11,
salatalık yüzde 19,  kabak yüzde 15, patlıcan yüzde
10’luk artış gösterdi. Salgın nedeniyle bağışıklığı artırıcı
etkisi nedeniyle meyveye talep arttı. Portakal, limon,
mandalina ve greyfurt gibi ürünlerin ithalatında yüzde
134'lük rekor artış kaydedildi.

Uzmanlar, koronavirüsü atlatmış olsak bile yeni sal-
gın dalgalarıyla karşı karşıya kalabileceğimiz uyarısında
bulunuyor. Kartların yeniden karıldığı bir dönemi yaşıy-
oruz. Biz de kendi yol haritamızı belirleyip bir çok sek-
törde olduğu gibi tarımda da kendi kendimize yeter hale
gelmenin yollarını aramalıyız. Yaşadığımız dönem bir
kırılma noktası da olabilir, fırsatları değerlendirdiğimiz
dönem de olabilir. Üreticiye sahip çıkarsak tarımın gele-
ceğinden söz edebiliriz. Türkiye tarım konusunda ciddi
potansiyeli sahip, potansiyeli fırsata dönüştürmek bizim
elimizde. Planlamadan başlayarak, girdi maliyetlerinin
düşürülmesi, boş duran hazine arazilerinin üretime
kazandırılması, doğru destekleme politikaları gibi
birçok alanda yapacağız reformlarla üretimi ayakta
tutar, tarıma kaybettiği itibarını kazandırabiliriz.

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Ba kanı

başkandan
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Suriye’nin Rdlib kentinde T0rk SilaKlı Nuvvetleri’ne yönelik Kain

saldırıya te2ki Döstermek amacıyla Antalya Ticaret orsa-
sı’nda ortak basın ajıklaması ya2an STN temsilcileriü T0rk mil-
letinin devletinin ve ordusunun yanında olduİu mesaMını verdi
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Suriye’nin İdlib kentinde Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik hain
saldırıya tepki göstermek
amacıyla 81 ilde eş zamanlı
yapılan ortak basın açıklaması
oda, borsa, sivil toplum kuru-
luşları ve meslek örgütlerinin
katılımıyla Antalya Ticaret Bor-
sası’nda yapıldı. Basın toplantısına
katılan STK ve meslek örgütü tem-
silcileri şehitler için saygı du-
ruşunda bulundu, ardından İstiklal
Marşı’nı okudu. Ortak basın açıkla-
masını Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır
okudu. Türk milletinin devletinin ve
ordusunun yanında olduğunu vur-
gulayan Çandır, açıklamada şun-
ları kaydetti:

“Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde
gelen 30’a yakın meslek örgütü,
sendika konfederasyonu ve sivil
toplum kuruluşu, hep birlikte bu
açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her
kritik dönemde milletimizin ve de-
vletimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun
hakkını vererek hareket ettik.
Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain
saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gös-
teriyoruz. 

Öncelikle vatanın huzuru,
güvenliği ve mazlumları müdafaa
etmek üzere üstlendikleri görevde
şehit olan tüm kahraman askerler-
imizin ruhları şad olsun. Rabbim
şehitlerimizin mekânını cennet,
eylesin. Yakınlarına sabır ve

metanet, yaralılarımıza acil şifalar
nasip eylesin. Milletimizin başı sağ
olsun.

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke
sınırlarımızı ve hem de mazlumları
korumaktaydı. Zira Suriye’de
yaşanan zulümlere, yüzbinlerce
sivilin zalimce katledilmesine, mily-
onların evinden, toprağından
sürülmesine, dünya sessiz kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı
çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok
ülkede karşılık görmedi. Buradan
tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini al-
mamış, tüm ahlaki, insani ve dini
değerleri hiçe sayan, kendi yurt-
taşlarını bile topraklarından eden,
canlarına kasteden, zihniyete sahip
bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her
geçen gün daha da ağır bir yıkıma
sürüklüyor. İşte rejim güçleri son
olarak da, yapılan anlaşmalara uy-
mayarak, askerlerimizi kalleşçe
pusuya düşürdü.

Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katle-
den ve ülkemizin güvenliğine de
açık tehdit oluşturan bu rejim un-
surlarına karşı sessiz kalmamız
beklenemez. Tarihi ve kültürel

bağlarımız bulunan, rejimin zul-
münden kaçan Suriyeli kardeş-
lerimizin yaşama hakkını
korumak tarihi, insanı ve vicdani
sorumluluğumuzdur. Türk Devleti
ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat
Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pı-
narı harekâtıyla terör örgütlerine

ve destekçilerine gereken cevabı
en güçlü şekilde vermiştir. Elbette
bu acımasız saldırının sahipleri
bunun bedelini ödeyecektir “Bahar
Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli
ödemeye de başlamışlardır. Şunu
da herkes bilsin ki, biz, her türlü
zorluğu aşmasını bilen bir milletiz.
Mevzubahis vatan olunca, tüm
siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta
bırakırız. İşte şimdi de birlik ve be-
raberlik içinde hareket ediyor, sabır
ve dayanışma gösteriyoruz. 

Ülkemizin menfaatlerini her
şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün
her zamankinden daha güçlü şek-
ilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz.
Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil
eden Mesleki ve Sivil Toplum
Örgütleri olarak, bayrağımızın al-
tında kenetlendik. Katil rejime karşı
kararlı şekilde mücadele eden de-
vletimizin ve kahraman ordumuzun
yanındayız. Alınacak her kararın,
atılacak her adımın arkasındayız.
Cenabı Hak ülkemizi korusun, mil-
letimizin birliğini ve dirliğini
muhafaza etsin, ordumuzu muzaf-
fer kılsın.”



Suriye’nin İdlib kentinde Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik
saldırıya tepki göstermek
amacıyla Antalya’daki oda, borsa,
sivil toplum kuruluşları ve meslek
örgütlerinin katılımıyla yapılan
ortak basın açıklamasının ardın-
dan ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır başkanlığındaki heyet,
başsağlığı dilemek üzere Garni-
zon Komutanı Piyade Albay Tun-
cay Polat’ı ziyaret etti.

Mehmetçiğimize yönelik
saldırıyı kınamak amacıyla 81 ille
eş zamanlı olarak basın açıkla-
ması yaptıklarını bildiren Çandır,
“İdlib’te gerçekleşen hain
saldırıya yönelik ortak tepkimizi
gösterdik. Şehit askerlerimiz için
başsağlığı dilemek üzere sizi zi-
yaret etmek istedik. Şehit olan
tüm kahraman askerlerimizin ruh-
ları şad olsun. Milletimizin başı
sağ olsun” dedi.

KOMUTAN’DAN 

TEŞEKKÜR
Garnizon Komutanı

Piyade Albay Tuncay
Polat, Ali Çandır ve be-
raberindeki heyete
başsağlığı ziyareti ne-
deniyle teşekkür etti.
Türk milletinin, devle-
tinin güçlü olduğunu be-
lirten Polat, “Kahraman Türk
askeri verilen her görevi en iyi
şekilde yerine getirmektedir. De-
vletini milletini korumak için her
zaman teyakkuzdadır. Böyle bir

günde bizleri yalnız bırak-
madığınız için teşekkür ediyorum”
diye konuştu. Garnizon Komutanı
Polat, heyet ile kışlada bulunan
şehitliğin önünde bir süre sohbet
etti, toplu fotoğraf çektirdi. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Ocak ayı Meclis, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında
ATB toplandı Salonu’nda toplandı.
Meclis Başkanı Ekinci’nin
Elazığ’da yaşanan depremde
yaşamını yitirenlere Allah’tan rah-
met, yakınlarına sabır dilediği
Meclis’te Yönetimin bir aylık çalış-
ması hakkında üyeler bil-
gilendirildi. 

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül,
gündeme ve ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Elazığ merkezli Malatya ve Di-
yarbakır illerinde şiddetle
hissedilen depremin ardından
yıkımlar ve büyük hasarların
yaşandığını kaydeden Bülbül, “Bu
yıkımları ve hasarları telafi etmek,
yerine daha iyisini yapmak işin ko-
layıdır. Telafisi mümkün olmayan
ve bizleri derinden üzen konu ise
kaybettiğimiz canlarımız ve
yaralanan vatandaşlarımızın
acısıdır. Yaşamlarını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar diliy-
oruz. Milletimizin başı sağ olsun.
Allah yakınlarına sabır versin. Bu
zor günlerinde onların acısını
yürekten paylaşıyoruz” diye
konuştu.

YARDIMLARIMIZ DEPREM-

ZEDELERE ULAŞTI
Depremde zarar görenlerin

acılarını milletçe hafifletmemiz
gerektiğini söyleyen Bülbül, “Hem
bireysel olarak hem de kurumsal
organizasyonlarla doğrudan de-
premzedelere maddi ve manevi
yardım seferberliğinde bulun-
malıyız. Nitekim ilk etapta Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğimizin ko-
ordinasyonunda Antalya’daki oda
ve borsalarımız ile birlikte acil

ihtiyaçlar için bir yardım kampa-
nyası başlattık. Kampanyaya
destek olan; Antalya Ticaret Ve
Sanayi Odamıza, Alanya Ticaret
Ve Sanayi Odamıza, Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kum-
luca Ticaret ve Sanayi Odamıza,
Kumluca Ticaret Borsamıza,
üyelerimize, iş insanları dernekler-
imize ve iş dünyamıza teşekkür
ediyoruz” dedi.

MALİYET ÜRETİCİNİN 

ÜZERİNDE
ATB Başkan Vekili Bülbül,

Meclis’te ekonomiye ilişkin değer-
lendirmelerde de bulundu. 2020
yılına yüzde 12‘ye yaklaşan en-
flasyon ve yüzde 23’e yaklaşan bir
yeniden değerleme oranıyla baş-
landığına işaret eden Bülbül, şun-
ları söyledi:

“Bu demektir ki kamu fiyatlar,
ilan edilen enflasyonun iki kat ve
2020 yılı için hedeflenen enflasy-
onun yaklaşık üç kat üzerinde art-
mıştır. Bu durum kamunun
finansman ihtiyacını karşılamada
yarar sağlarken kamu mal ve
hizmetlerini kullananlar için en-
flasyon üstü bir maliyet artışı
yaratmıştır. Bildiğiniz gibi asgari
ücret de yüzde 15 artmıştır. Bu
artış da hem geçmiş enflasyonun
hem de hedeflenen enflasyonun

da üzerinde bir maliyet artışı
yaratmıştır. Geçtiğimiz günlerde
yüzde 16 düzeyinde ilan edilen
tarım ürünleri üretici enflasyonu,
tüketicinin yıllık gıda enflasyonun-
dan yaklaşık yüzde 50 yüksek ol-
muştur. Yani 2019 yılında tarım
sektörü, yüklendiği maliyet
artışlarının yaklaşık yarısını tüketi-
ciye yansıtabilmiştir. Geriye kalan
yarısını hala üzerimizde taşımak-
tayız.”

FAİZ İNDİRİMİ 
MEMNUN ETTİ

2020 yılı başında finansman
maliyetini düşürücü kararların
alındığını belirten Halil Bülbül,
“Özellikle Merkez Bankası’nın
0,75 puanlık faiz indirim kararı,
ihracatçı KOBİ’ler için Eximbank
kredi faiz oranlarının yüzde 7,95
seviyesine indirilmesi, kamu
bankalarının esnaf ve tarımsal
kredi faizlerini yüzde 12’den 9’a
düşürmesi ve böylelikle sübvan-
siyonlu tarım kredilerinin yüzde 0
ila 4,5 aralığına çekilmesi, sek-
törümüz için faydalı olmuştur.
Diğer taraftan yumurta ve su
ürünleri için toptan teslimlerde
KDV oranın yüzde 8’den yüzde
1’e indirilmesi de sektöre fayda
sağlamıştır” diye konuştu.
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ANTALYA’NIN 
PERFORMANSI DAHA İYİ

Antalya’nın 2019’u turizm ve
tarım sektörlerindeki hareketliliğin
etkisiyle ülkemiz ortalamasının
üzerinde bir ekonomik perfor-
mansla tamamladığını anlatan
Halil Bülbül, Antalya’nın ülke ihra-
cat büyümesinin üzerinde bir ihra-
cat büyümesiyle yılı
tamamladığına dikkat çekti. Bül-
bül, “Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5
artış gösterirken ilimiz ihracatı
yüzde 6 artış göstermiştir. Yaş
meyve sebzede ise ülkemiz ihra-
catı yüzde 3 azalırken ilimizde
yüzde 3 artış yaşanmıştır. On mi-
lyon doların üzerinde ihracat
rakamına sahip; kirazdaki yüzde
25’lik, üzümdeki yüzde 10’luk ve
biberdeki yüzde 9’luk artışlarla
dikkat çekici bir büyüme sağladık.
Bu gruptaki en büyük paya sahip
domates ihracatımızın ise bu yıl
büyüme göstermemiş olması,
ihracat büyümesine ciddi bir baskı
yaratmıştır. Limondaki yüzde
25’lik, nardaki yüzde 16’lık ve hı-
yardaki yüzde 8’lik azalışlar ise
ihracat büyümesine baskı oluştu-
ran diğer kalemler olmuştur” diye
konuştu.

KESME ÇİÇEKTE 
SIKINTILAR

Kesme çiçek ihracatında 2019

yılında Türkiye büyümesi yüzde 5
iken Antalya’nın yüzde 6’lık bir
büyümeyi elde ettiğini belirten Bül-
bül, kesme çiçek sektöründe
yaşanan sıkıntıları şöyle özetledi:

“Kesme çiçek ihracatımızda
ürün kompozisyonumuzun, düşük
bir hızda bile olsa, çeşitlenmekte
olması ileriye yönelik olarak
olumlu bir gelişmedir. Sek-
törümüzün bu yönde yapmakta
olduğu hamle ve yatırımlarının
desteklenmesi, ihracatımıza ciddi
katkı sağlayacaktır. Ancak bakan-
lık tarafından zirai karantina
müdürlüklerinin; standart belge
ücretlerinde yüzde yüzü aşan fiyat
artışlarında bulunması üyelerim-
izin ihracat motivasyonunu ve
hareketliliğini ciddi ölçüde
düşürmektedir. Yapılan bu artışlar
bir taraftan sektörün maliyetlerini
artırırken, diğer taraftan da yurt-
dışı piyasalardaki rekabet
gücümüzü zayıflatmaktadır. Bu
işlemlerde mutlaka bir fiyat artışı
gerekiyorsa, bunun yeniden
değerleme oranının üzerinde ol-
maması gerekir. Rakiplerimizin bu
tür bürokratik işlemlerinin ve
maliyetlerinin sürekli düşürüldüğü
bir uluslararası rekabet ortamında
kolaylık değil daha fazla engel
çıkarılmamasını talep ediyoruz.
Nitekim bu konudaki şikayetler
Ocak ayı meslek komitesi toplan-

tılarımızda da sıkça dile getir-
ilmiştir. Konuyla ilgili gerekli gir-
işimlerde bulunuyor ve sorunun
çözümü için ilgililerin harekete
geçmesini bekliyoruz.”

BÖLGE EKONOMİSİNİN 
GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMAYA
DEVAM

2009 yılından beri Antalya
Ticaret Borsası başkanlığında
yürütülen Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’na devredildiğini belirten
Bülbül, bölge ekonomik gelişimine
katkı sağlamak amacıyla pek çok
faaliyette bulunduklarını anlattı.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır’a emekleri nedeniyle
teşekkür eden Bülbül, BAGEV’in
çalışmalarını şöyle özetledi:

“Bölgemizin ekonomik gelişimi
için çalışmaya devam edeceğiz.
Nitekim bu dönem BAGEV yöne-
tim kurulunda Borsamızı ben tem-
sil edeceğim. Antalya Ticaret
Borsası olarak yönetim kurulu
başkanlığını yürüttüğümüz bu 10
yıllık dönemde bölgemiz
ekonomisinin gelişimine elimizden
geldiğince katkı sağlamaya
çalıştık. 
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Özellikle BAGEV bölgesel isti-
hdam bürosu, BAGEVKARİYER
İnsan Kaynakları Portalı, başta
tarım ve hayvancılık, girişimcilik,
küçük işletmeler ve eğitim olmak
üzere pek çok çalıştaylar, pan-
eller ve konferanslar, bölgemizin
ekonomik kapasitesini tanıtmak
için ve artırmak için ulusal ve
uluslararası temaslar, etkinlikler
ve katılımlar, bölgemizin istih-
dam, tarım ve ticaret konuların-
daki rekabet gücünü araştırma,
analiz etme ve geliştirme kap-
samında kitaplar, gazeteler, ra-

porlar ve benzeri yayınlar, ulusal
ve uluslararası kurumlarla birlikte
yürüttüğümüz projeler ve lobi
faaliyetlerini gerçekleştirdik.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca
duyurulan taklit ve tağşiş
yapıldığı tespit edilen 229 firma
içerisinde 6 ve 386 parti ürün
içerisinde 9 ürünün Antalya’da
bulunduğunu bildiren ATB
Başkan Vekili Halil Bülbül, “Orta-
lama yüzde 2’ye tekabül eden bu
tespit mevcut durum için ortala-
manın altında kaldığımızı göster-

mektedir. Ancak hedefimiz bu
oranı çok daha aşağılara çek-
mek olmalıdır” dedi.

TOPRAK DEDE’Yİ 

UNUTMADI

Bülbül, “Toprak Dede” ismiyle
anılan merhum Hayrettin
Karaca’ya Allah’tan rahmet dil-
erken, “Onun toprağa verdiği
değeri en iyi bilen ve anlayan biz
tarım insanları, toprağımıza
sahip çıkmayı ilelebet sürdüre-
ceğiz” dedi. 
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Koronavirüs nedeniyle
dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıdan tüm
sektörler gibi tarım sektörünün de nasibini
aldığını belirterek, Borsa üyelerinin finansmana
erişimde sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.
Ekonomik darboğazda olan üyelerini biraz
olsun rahatlatmak için Nefes Kredisini devreye
koyduklarını kaydeden Çandır, cirosu 25 mily-
onun altında olan küçük işletmelerin Borsa’dan
alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubeler-
ine başvurabileceğini bildirdi. Çandır, “Üyeler-
imiz üyelik belgesini Borsamıza gelmeden
online olarak alabilirler” dedi.

ÖDEMELER SENEYE
Ali Çandır, kredinin 2020’de ana para ve faiz

ödemesinin bulunmadığını, geri ödemenin
önümüzdeki yıl 12 eşit taksitle yapılacağını
duyurdu. Nefes kredisinin yıllık faizinin 7.5

oranında belirlendiğini kaydeden Çandır,
üyelerin 50 bin ila 100 bin TL arasında kredi kul-
lanabileceğini bildirdi. Çandır, kredinin yüzde
80’inin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ke-
faleti kapsamında olacağını söyledi.

KOBİ’LERİMİZ AYAKTA KALSIN
ATB Başkanı Çandır, Nefes Kredisi’nin devr-

eye konmasında büyük emeği bulunan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.
Çandır, “TOBB ve 365 oda borsa tüm kay-
naklarını Nefes Kredisi’ne aktardı. Üyelere kısa
sürede bankaların da sağlayacağı kaynakla 6
milyar TL’nin üzerinde kredi sağlanacak” dedi.
Yaşanan ekonomik sıkıntıda Borsa olarak
üyelerinin yanında olduklarını vurgulayan
Çandır, KOBİ’lerin ekonominin lokomotifi
olduğunu belirtti. Çandır, küçük işletmelerin
ayakta kalmasının önemini vurgularken, “Bu
zorlu dönemi birlikte atlatacağız” dedi.

Borsa, üyelerine
nefes ald!racak
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Antalya Ticaret Borsası Ali Çandır, ekonomiyi
etkileyen Koronavirüs salgınının ardından
üyelerinden gelen her türlü talebi Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’ne ilettiklerini anımsattı.
Çandır, TOBB’un girişimiyle Ticaret Bakan-
lığı’nın oluruyla üyelerinin aidat borçlarının faiz
yada gecikme zammı olmadan ekim ayına
kadar ertelendiğini bildirdi. Ali Çandır, üyelerin
haziran ayı sonuna kadar ATB`ye ödemesi
gereken aidatları hiçbir gecikme zammı ya da
faiz olmaksızın ekim ayına kadar ertelediklerini
kaydetti. ATB Başkanı Çandır, “Bu zorlu dönemi
birlikte atlatacağız. Koronavirüs salgınıyla ilgili
alınan önlemler kapsamında, üyelerimizin yanın-
dayız” dedi. 

Çandır, Borsa’ya ait dükkanların kiralarının da
ertelendiğini duyurdu. 

ANTALYA
BORSA, ÜYE

AİDATLARINI
ERTELEDİ 

Antalya Oicaret Borsası üyelerinin aidat borzlarının aiT
yada gecikme Tammı olmadan ekim ayına kadar erteledi
AOB Baökanı Şandır  Morona irüs salgınıyla ilgili alınan ğn-

lemler ka samında  üyelerinin yanında olduDunu belirtti
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, daha tam olarak tanım-
lanamayan bir virüs olması sebe-
biyle gelişmelerin sorumluluk ve
ciddiyetle takip edilmesi gerek-
tiğini belirtirken, önlemler
alınırken de panik havası yaratıl-
mamasına dikkat edilmesi gerek-
tiğini kaydetti. Çandır, virüsün
ekonomiye olası etkileriyle ilgili
de uyarıda bulundu.

Başkan Ali Çandır, Koron-
avirüs salgınının dünyada olduğu
gibi Türkiye ekonomisini de
olumsuz etkileyeceğini vurgu-
larken, “Bu salgını en az zararla
atlatmanın yollarına bakmalıyız”
dedi. Çandır, “İşsizleri, çalışan-
ları, iş dünyasını olağanüstü bir
dönemden geçiyor. Başta çiçek,
tarım, tekstil sektörleri olmak
üzere tüm sektörleri zor günler
bekliyor. Salgının kısa sürede

etkisini azaltmasını ve hem
toplumsal hem ekonomik olarak
hızlı bir toparlanma dönemine
girmeyi umut ediyoruz” diye
konuştu.

TOPLANTILARA ERTELEME
Koronavirüs önlemleri kap-

samında alınan TOBB’un karar-
ları doğrultusunda Borsa’da
yapılması planlanan toplantı ve
eğitim faaliyetlerinin ertelendiğini
bildiren Çandır, 25 Mart’ta yapıl-
ması planlanan Meclis Toplan-
tısı’nın ileri bir tarihe ertelendiğini

duyurdu. Çandır, salgın ne-
deniyle üyelerden gelen sorun ve
çözüm önerilerinin yer aldığı bir
raporu ilgili Bakanlıklara ulaştırıl-
ması için TOBB’a gönderdiklerini
de kaydetti.

BORSA’DA HİJYEN ÖNLEMİ
Virüsten korunmak için en

önemli konunun hijyen olduğuna
dikkat çeken Ali Çandır, Borsa’da
alınan önlemlerle ilgili de bilgi
verdi. Personele gerekli bil-
gilendirme yapılarak ve nelere
dikkat etmeleri gerektiği
konusunda uyarıldığını belirten
Çandır, tüm binanın profesyonel
ekipler tarafından ozonlama yön-
temiyle ilaçlandığını, danışma
giriş, servis masaları ve katlara el
dezenfektanı konulduğunu
bildirdi. Çandır, klima bakım ve
filtre temizliklerinin yapıldığını da
duyurdu.

ATB’de

koronavirüs önlemleri

mey nı ğrN lay sli iü D ise oAeauoa Bkyke okeı o 
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ATB Başkan Yardımcısı Halil
Bülbül, içerisinde kuru yiyecek ve
yemeklik gıda bulunan 1290 paket
hazırladıklarını bildirdi. TOBB’un
katkılarıyla hazırlanan ramazan
paketlerinin ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak üzere Antalya Valiliği ile
Antalya Büyükşehir Belediyesine
teslim edildiğini bildiren Bülbül,
“Her yıl üyelerimiz aracılığıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız
Ramazan paketlerini bu yıl Koron-
avirüs nedeniyle yardımların tek
elden dağıtılması amacıyla Valil-
iğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu
ve Antalya Büyükşehir Belediyem-
ize teslim etti. Valiliğimiz ve
Belediyemiz aracılığıyla hazır-
ladığımız 1290 paketi ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık” dedi. Ra-
mazan ayında dayanışmanın öne-
mini vurgulayan Bülbül, “Daha çok
dayanışmaya ihtiyacımız olan bir
dönemden geçiyoruz. Borsa
olarak bu zor dönemde halkımızın
yanındayız” diye konuştu. ATB
Başkan Vekili Halil Bülbül, Ra-
mazan ayının sağlık ve mutluluğa
vesile olmasını diledi.
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Tarım Bakanı’na 
Cansuyu Raporu

Koronavirüs ün etkisiyle tarımda ya”anabilecek daralmaya dikkat ’eken
Tarım Konseyi1 tarımda acil alınması gereken “nlemlerle ilgili rahor ça ırladı3
Tarım ve Orman Bakanı Bekir pakdemirli ye sunulan R  maddelik rahorda
ğŞretime Devam Kredisi nin acilen çayata ge’irilmesi gerektiMi kaydedildi
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Antalya Tarım Konseyi (ATAK)
ve Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı
sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu
ve Antalya milletvekillerinin
katılımıyla telekonferans yoluyla
yapılan Antalya Tarım ve Orman
Sektörü Değerlendirme Toplan-
tısı’na katıldı. 

“BİZ ÜRETİRİZ YETER Kİ

DEVLET ARKAMIZDA

OLSUN”
Ali Çandır toplantıda, tarım sek-

törünün sorun, öneri ve taleplerini
dile getirdi. Antalya Ticaret Bor-
sası meslek komiteleri ile Antalya
Tarım Konseyi üyelerinden gelen
talep üzerine üyelere yönelik bir
anket yaptıkları ve ankette Koron-
avirüs salgınının etkilerinin değer-
lendirildiğini bildiren Çandır, “Bu
değerlendirme, sektörün yaşadık-
ları sorunları, çözüm önerileri ve
taleplerini kapsamaktadır” dedi.
Toplantının başında Tarım Bakanı
Pakdemirli’nin “Bu dönem
savunma sanayii, tarım sek-
törüdür…Antalya bu salgında

bizim için çok önemli bir
cehpe, çok önemli bir
cephanedir” dediğini anım-
satan Çandır, “Bizim
çiftçimiz üretir, ticaret
erbabımız elini taşın altına
koyar aksatmadan bu mil-
lete tarım ürünlerini ulaştırır
yeter ki devletimiz
arkamızda olsun” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’na destekleri ne-
deniyle teşekkür eden
Çandır, tarım sektörü adına dile
getirdikleri sorun, talep ve önerileri
milletvekillerine de ileteceklerini
bildirdi.

ÜRETİCİ CİDDİ DARBOĞAZDA
Üretici ve ticaret erbabının ciddi

bir mali darboğazda olduğuna
dikkat çekilen raporda, 2020
desteklerinin avans olarak acilen
ödenmesini, fide, tohum, ilaç,
gübre gibi ihtiyaçların finansmanı
devletçe karşılanmak üzere hızla
tedarik edilmesi, pazarlanma
şansı kalmayan kesme çiçek, süs
bitkileri diğer tarım ürünleri için
mücbir sebep kapsamında bir
‘Koronavirüs Tazminatı’ ödenmesi
talep edildi. Sektörün bankalar ve

tarım kredi kooperatiflerine olan
borcunun faizsiz ertelenmesi iste-
nen raporda, 2019 yılı süt ve
buzağı desteklemelerinin bir an
önce ödenmesi gerektiği ortaya
kondu. 

Tarımda “Üretime Devam Kre-
disi”nin acilen hayata geçir-
ilmesinin beklendiği dile getirilen
raporda, ihraç edilen ürünlerin
nakliyesinin hızlanması için şoför-
lere hızlı kit uygulanması istendi.
Uçak kargo bedellerinin devletçe
karşılanması gerektiği belirtilen ra-
porda, yevmiyeli işçiler ve
mevsimlik tarım işçileri için
barınma, beslenme ve sağlık
koşullarını kapsayacak Kızılay alt
yapısından faydalanılan özel
paket sunulması talep edildi



BORSADAN
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2020

20 . BORSA
NOMi

13 MADDELİK RAPOR Başkan Ali Çandır’ın Antalya Tarım ve
Orman Sektörü Değerlendirme Toplan-
tısı’nda aktardığı 13 maddelik rapor şu
talepleri içeriyor:

! 1. Sektörün Ziraat Bankası, Tarım Kredi Ko-
operatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları,
vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM ve benzeri
ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz
olarak ertelenmeli.

! 2. Üreticilerin Nisan ayında başlayacak ekim-
dikim dönemi başta olmak üzere acil fide, tohum,
ilaç, gübre gibi ihtiyaçları, tarım kredi kooperatifleri
ve üretici birlikleri gibi ortaklıklar aracılığı ile fi-
nansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla
tedarik edilmeli.

! 3. Mevcut durumda hasat dönemine girmiş
olan kesme çiçek ürünlerinin %35’i hasat edilmiş
ve %65’i serada kalmıştır. Mevsimlik çiçek ürün-
lerinin ve saksılı bitkilerin ise tamamı serada
kalmış durumdadır. Pazarlanma şansı kalmayan
bu ürünler ve benzer durumdaki sebze-meyve ve
diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kap-
samında bir ‘Koronavirüs Tazminatı’ ödenmeli.
4. 2019 yılı süt ve buzağı desteklemeleri bir an
önce ödenmeli ve artan fiyatlar nedeniyle
tedarikinde üreticiyi zorlayan yem sorunu
çözülmeli. Tahsilat yapamayan ve nakit akışı
bozulan tarımsal kooperatiflere ödemelerini yapa-
bilmeleri için kamu bankalarından faizsiz kredi
kullandırılmalı.

! 5. 2020 yılı desteklemeleri avans olarak
acilen ödenmeli.

! 6. Tarımsal işletmelere kolay erişilebilir,
ipoteksiz, KGF benzeri faizsiz ya da çok düşük
faizli ve kredi taksit ödemelerinin bir üretim se-
zonu sonrası başlayacağı biçimde tarımda “Üre-
time Devam Kredisi” hızla hayata geçirilmeli.

! 7. Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ürün-
leri başta olmak üzere tarım ürünlerine yönelik
bozulabilir ürün damgası uygulamasına geçilerek
gümrük işlemleri hızlandırılmalı. İhracat nakliyesinin
hızlanması için şoförlerin vize işlemleri öncelik-
lendirilmeli ve şoförlere hızlı kit uygulanmalı.

! 8. Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ürün-
lerinde yurtdışı pazar paylarımızı koruyabilmek
için, fahiş artan, uçak kargo bedelleri devletçe
karşılanmalı.

! 9. 2019 yılına göre yüzde yüzü aşan fiyat
artışları görülen zirai karantina ve zirai mücadele
müdürlükleri döner sermaye işletmeleri standart
belge ücretleri; 2019 yılı yeniden değerleme
oranını geçmeyecek biçimde düzenlenmeli ve
tarımsal ticaretin hızlandırılması amacıyla
bürokratik işlemler azaltılarak merkez tarafından
uygun bulunan bazı yetkiler taşra teşkilatlarına
aktarılmalı.

! 10. Sektörde istihdam kaybını önleyecek
desteklemelerin mutlaka artırılması gerekli, aile
çalışması ve kayıt dışı çalışanlar da istihdam
desteklemelerinden faydalandırılmalı, yevmiyeli
işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma,
beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak
Kızılay alt yapısından faydalanılan özel paket
sunulmalı.

! 11. Tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet
sorunu nedeniyle ÇKS kaydı oluşturulamayan
arazilerde üretim yapanlar özel kayıtlar oluşturu-
larak tarımsal desteklerden faydalandırılmalı.
Böylece tarımsal üretimdeki kayıt oranı da yüks-
elecektir.

! 12. Tarım sektörü, girdi sağlayan tedarikçileri
ve lojistiği ile birlikte bütün olarak mücbir sebep
koşulları kapsamına alınmalı.

! 13. Şirketlerin ödeme sisteminin tıkanma-
ması için belirli bir dönemde aldıkları faturaların
tutarları, devletçe tedarikçiye ödenmeli ve şirket
hesabına kredi olarak kayıt edilmeli.
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Süs bitkileri sektörünü 
ayakta tutacak rapor
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, telekonferans yoluyla An-
talya’daki çiçek ve süs bitkileri
sektörünün temsilcileriyle bir
araya geldi. Orta Anadolu Süs
Bitkileri İhracatları Birliği Başkanı
İsmail Yılmaz, ATB 6. Meslek
Komitesi üyelerinin katıldığı online
toplantıda Ali Çandır, Koron-
avirüs’ten en çok süs bitkileri ve
çiçek sektörünün etkilendiğini
bildirdi. İnsanlık tarihinin salgın
nedeniyle zor bir dönemden
geçtiğini belirten Çandır, tarım
sektörünün içerisinde de en fazla
süs bitkileri ve çiçek sektörünün
olumsuz etkilendiğini bildirdi. 

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

MÜCBİR SEBEP KAPSA-

MINA ALINMALI
“Koronavirüsten en çok etkile-

nen hatta işini sürdüremeyecek
durumda olan süs bitkileri ve
kesme çiçek sektörünü ayakta tut-
malıyız” diyen Çandır, bunun için

iyi bir lobi çalışmasına ihtiyaç
olduğunu vurguladı. Sektörün
sorun ve taleplerini ortak söylemle
dile getirip, taleplerini karar verici-
leri iletmek için böyle bir toplantıyı
organize ettiklerini belirten Çandır,
“Sizlerin görüş ve önerilerinizi der-
leyip rapor haline getireceğiz.
Sektörün ortak taleplerini ilgili
kurum ve kuruluşlara ileteceğiz”
dedi. Kesme çiçek ve süs bitki-
lerinin seralarda kaldığını, bun-
ların pazar şansı olmadığını
söyleyen Çandır, “Sektörümüzü
işlerini devam ettirme konusunda
zorluk çekiyor” dedi. Süs bitkisi
sektörünün mücbir sebep kap-
samına alınması gerektiğini kayd-
eden Çandır, “Süs bitkileri
sektörünün yaşaması lazım. Bu
sektörden ekmek yiyen binlerce
insan var. Bu insanların işlerini
kaybetmemesi, salgın bitince de
ayakta kalması lazım. Biz ekime
dikime devam edip sezon gelince
de ihracatımızı yapmak istiyoruz.
Bu sektör ayakta kalmalı” diye
konuştu. 

ÜRÜNLER SERALARDA

KALDI
Sektör temsilcileri yaşadıkları

sıkıntıları anlatırken, çözüm öner-
ilerini dile getirdi. Kesme çiçek,
çiçekli saksılı ve mevsimlik bitkiler
sektörünün yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu vurgu-
layan katılımcılar, kesme çiçeğin
yüzde 65’i,  diğer ürünlerin ise
yüzde 100’ünün serada kaldığına
dikkat çekti. “Bunların stoklanma
ve satış imkanı yoktur. Sektör,
mevcut durumda ciddi bir kredi,
vergi, SGK prim ve kira yükü ile
karşı karşıyadır” diyen katılımcılar,
zirai karantina ücretleri ve Türk
hava Yolları kargo ücretlerinin
yüksek olduğuna dikkat çektiler.
Bankaların mevcut durumda yeni
limit açmak için son derece istek-
siz davrandığını dile getiren sektör
temsilcileri, “Gümrükleme ve
nakliye imkanları ile süreleri, zaten
yüzde 80 küçülmüş olan ihracatı
daha da zorlaştırmaktadır” dedi. 
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Toplantıda dile getirilen sorunlar
ve çözüm önerilerini rapor haline
getiren Antalya Ticaret Borsası,
raporu ilgili kurum ve kuruluşlara
iletti. ATB’nin hazırladığı 10 mad-
delik rapor şöyle:

! Sektör, Antalya ölçeğinde en
az 15 bin kişiye doğrudan ve 50
bin kişiye de dolaylı istihdam ve iş
olanağı sağlamaktadır. Türkiye
ölçeğinde bu olanak 300 bin kişiye
kadar yükselmektedir. Net ihra-
catçı olan sektörün ulusal katma
değer oranı da nispi olarak yük-
sektir.

! Acil olarak alınmış ekonomik
istikrar kalkanı programı ve de-
vamındaki ilave kararlar, sektörün
hayatını devam ettirmesi için
gerekli ancak yetersiz kalmış du-
rumdadır. 

! Destek programlarındaki
ertelemelere hız kazandırılmalı;
Ziraat Bankası, Tarım Kredi Koop-
eratifleri, EXIMBANK ve özel
bankalara olan kredi borçları ile
vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM
gibi sektörün ödemeleri en az bir
yıl süreyle faizsiz olarak ertelen-
melidir.

! Sektörümüz, mücbir sebep
kapsamına alınmalı, KOSGEB
desteklerinden faydalanmak
üzere düzenleme yapılmalı, KGF
kapsamlı kredilerde var olan han-
tallık ivedilikle giderilmeli, KGF
Teminatlı veya teminatsız yeni
kredi limitleri açılarak, düşük faizli
veya faizsiz ek finansman sağlan-
malı, krediye erişim kolaylaştırıl-
malı ve vadeler uzatılmalıdır.
Başta Ziraat Bankası olmak üzere
bankalar kredi vadelerini en az 24
aya uzatmalıdır. 

! Dünyada da sektör ihracatı
benzer oranda küçülmüş ve ciddi
bir krize girmiştir. Pek çok ülke,
süs bitkileri sektörüne özel destek
ve hibe programları açıklamıştır.
Mesela Almanya 5 çalışana sahip
işletmelere 9,000 Avro, 10
çalışana sahip olanlara ise 15,000
Avro acil hibe vermiştir. Keza İn-
giltere, Hollanda, Fransa, Portekiz
gibi ülkeler bir taraftan acil yeni
kredi limitlerini faizsiz açarken
diğer taraftan da sektör ürünleri
için özendirici kampanyalar
başlatmışlardır. Sektörümüzün
üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi
için benzer nakit desteklere ve
kampanyalara ihtiyacı acil olarak
bulunmaktadır. Bu sezon kaybe-
dilmiştir ama yeni üretim sezonu
için hazırlanmak bakımından bu
desteklerin hayati önemi vardır.

! Süs bitkileri ürünlerinde yurt-
dışı pazar paylarımızı koruya-
bilmek için, fahiş artan, uçak
kargo bedelleri devletçe karşılan-
malı, karayolu nakliyesinde
yaşanmakta olan hızlı maliyet
artışları için ilave destek sağlan-
malıdır.

! Sektörde istihdam kaybını
önleyecek desteklemelerin mut-
laka artırılması gereklidir. Aile
çalışması ve günü birlik çalışanlar

da istihdam desteklemelerinden
faydalandırılmalıdır.

! Süs bitkileri üretimi yapılan
ancak mülkiyet sorunu nedeniyle
ÇKS/ÖKS (Örtüaltı Kayıt Sistemi)
kaydı oluşturulamayan arazilerde
üretim yapanlar özel kayıtlar oluş-
turularak tarımsal desteklerden
faydalandırılmalıdır. Böylece
tarımsal üretimdeki kayıt oranı da
yükselecektir.

! Mevcut durumda serada
kalan ve pazarlanma şansı
kalmayan kesme çiçek, mevsimlik
çiçek ve saksılı çiçekli ürünler için
mücbir sebep kapsamında Covid-
19 tazminatı ödenmelidir.

! Sektörümüzün hasada hazır
ürünlerini, özellikle yerel yönetim-
ler ve zincir marketler başta olmak
üzere kuruluşların satın alması
hayati önem taşımaktadır.
Böylece bir taraftan sektörün
ayakta kalmasına katkı
sağlanırken diğer taraftan da
çiçek dağıtılan insanlarımıza mut-
luluk ve motivasyon desteği
sağlanmış olacaktır. Örnekleri tüm
Avrupa ülkelerinde uygulanmakta
ve insanlar üzerinde olumlu etkiler
yaratmaktadır. Öyle ki hastane
önlerinde bile çiçek dağıtımları
yapılmaktadır.

10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:10 maddelik rapor:



24 . BORSA
NOMi

blnir c Br tia- ki- v
a  k . lmeki- y ae g kv
l eia gDemım ’saik ı
B i- ÜauZT ,aT y ria
bl aA ğüsn dr  r t v
k rd ue r br nueüPrür
tia ı ti l e kini a l
melieia r oia - rni l ev
ndsdrdA lmöml ğ eo eirv
n aıi ti ü oüe ı e ae 
tia ı ti l e kir r  ak v
F sdrd ğ en an

Bu!dayda kalite
ve verimi art"rmal"y"z
Bu!dayda kalite
ve verimi art"rmal"y"z
Bu!dayda kalite
ve verimi art"rmal"y"z
Bu!dayda kalite
ve verimi art"rmal"y"z
Bu!dayda kalite
ve verimi art"rmal"y"z



25.BORSA
NOMi

GÜNDEM
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2020

Antalya Ticaret Borsası Hubu-
bat ve Mamulleri Meslek
Komitesi’nin bu ayki konuğu Akd-
eniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Taner Akar oldu.
Antalya Ticaret Borsası Başkan
Vekili Halil Bülbül’ün de katıldığı
komite toplantısında Akar, meslek
komitesi üyelerine buğday üreti-
minde verim ve kaliteyle ilgili bil-
giler verdi. Taner Akar, Anadolu
topraklarının buğdayın anavatanı
olduğuna dikkat çekti. Artan nü-
fusla birlikte tarımın da
endüstrileştiğini belirten Akar,
özellikle buğday üretiminde verim
ve kalitenin önemini vurguladı.
Akar, küçük bilgilendirmeler ve
uygulamalarla buğday üretiminin
2 hatta 3 katına çıkabileceğini
ifade etti.

DEKARDA 1000 KİLOGRAM
BUĞDAY HAYAL DEĞİL

Akdeniz’de çiftçilerin dekar
başına ortalama 350-400 kilo-
gram buğday hasat ettiğini bildiren
Akar, bilinçli uygulamalarla bu
rakamın en az 700 kilograma
çıkarılabileceğini söyledi. Akar,
“Çiftçimiz için dekar başına 1000

kilogram almak hayal değil. Bunu
başarabiliriz yeter ki bilinçli olarak
üretim yapabilelim” diye konuştu.

FRANSIZ ÇİFTÇİSİYLE
NASIL REKABET EDERİZ

Yeni Zelanda örneğini veren
Prof. Dr. Taner Akar, 2017 rakam-
larına göre Yeni Zelanda çiftçisinin
dekarda 1679 kilogram buğday
hasat ettiğine dikkat çekti.
Fransa’daki buğday üretimiyle
Türkiye’deki buğday üretimi de
karşılaştıran Akar, Fransa’da 39
milyon ton buğday üretilirken,
Türkiye’de 22 milyon ton buğday
üretildiğini kaydetti. Fransa’da
hektarda 7.4 ton verim alınırken,
Türkiye’de bu rakamın 2.8 ton
olduğuna dikkat çeken Akar, Fran-
sız çiftçisinin buğdayın tonunu
185 dolara mal ederken, Türk
çiftçisinin 330 dolara mal ettiğini
vurguladı. Akar, “Bu rakamlarla
çiftçimiz rakipleriyle nasıl rekabet
edebilir” dedi.

ÜRETİM VAR AMA 
KALİTE SORUN

Akar, Türkiye’de buğday üreti-
minin nüfusa göre yeterli

olduğunu ancak kalite sorunu bu-
lunduğunu bunun ithalatla gider-
ildiğini söyledi. Çiftçilere verimli ve
kaliteli buğday üretimi için öneril-
erde bulunan Prof. Dr. Taner Akar,
uygun çeşit ve sertifikalı tohumun
önemini vurguladı. Yetiştirme
tekniklerine dikkat edilmesi gerek-
tiğini söyleyen Akar, teknoloji kul-
lanımı ve bilgiye erişimin önemli
olduğunu belirtti.

TOPRAĞA AZOT BIRAKAN
BİTKİLER EKİN

Buğdayda azot alımının önem-
ine işaret eden Akar, buğdayın
ardından tarlaya azot bırakacak
soya, yonca, fiğ ya da korunga
gibi ürünlerin ekilmesinin önemli
olduğunu vurguladı. İlaç, gübrenin
zamanında ve dozunda ver-
ilmesinin önemli olduğunu belirten
Akar, bilinçli üretimle toprak ve su
kirlenmesinin de en aza in-
dirilebileceğini vurguladı. Akar, bil-
giyi kullanıp geleneksel
metotlarını bırakırsak üretim ve
kalitenin artırılabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Taner Akar, daha sonra
ATB Meslek Komitesi üyelerinin
sorularını yanıtladı.
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Vergi Dairesi Başkanı Metin
Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü
Emre Gök ve kurum müdürleriyle
31. Vergi Haftası nedeniyle Antalya
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Uzun
ve beraberindeki heyeti, Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin
Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı.

VERGİ TABANA YAYILSIN

Borsa Başkanı Çandır, 31. Vergi
Haftası’nı kutlarken, Vergi Dairesi
Başkanı Uzun’a ziyareti nedeniyle
teşekkür etti. Antalya’nın tarımda
üreten bir kent olduğunu belirten
Çandır, “Antalya’mız aynı zamanda
sorumluluklarını yerine getiren,
borcuna sadık bir kenttir” dedi.
Vergi sisteminin daha adil ola-
bilmesi için tabana yayılması
gerektiğini söyleyen Çandır, bu
yönde çalışmalar yapılmasını bek-

lediklerini kaydetti. Çandır, kayıtlı
ekonominin önemini vurgularken,
bunun vergi geliri açısından da
önemine dikkat çekti.

AMACIMIZ VERGİ BİLİNCİ
OLUŞTURMAK

Vergi Dairesi Başkanı Metin
Uzun, vergi hizmetleriyle ilgili belgi
verdi. Uzun, verginin vatandaşlık
görevi olduğunu belirtirken, “Devle-
timiz kazanılmayan paranın ver-
gisini istemez” dedi. Vergisini
zamanında ödeyen mükellefin
kazançlı olduğunu söyleyen Uzun,
elektronik ortama geçilmesiyle iş
ve işlemlerin daha kolaylaştığını,
hızlandığını ve mükelleflerin bun-
dan yararlandığını vurguladı. 

Uzun, bu yılki Vergi Haftası’nda
da vergi bilincini oluşturmak için bir
dizi ziyaretler ve etkinlikler düzen-

lediklerini bildirirken, “Amacımız
vergi bilincini oluşturmak, toplumun
tüm kesimlerine benimsetilmesini
sağlamak” dedi. Bütçe gelirlerinin
büyük bölümünü vergilerin oluştur-
duğunu belirten Uzun, girişimciliğin
önünü açacak, daha şeffaf bir vergi
sistemi üzerinde çalışıldığını vur-
guladı. Uzun, “Borsamız ve sivil
toplum kuruluşlarıyla her zaman
uyum içerisinde hareket ediyoruz”
derken, Ali Çandır ve yönetimine
verdikleri destek nedeniyle
teşekkür etti.

Vergi Dairesi Ba!kan"
Uzun’dan Borsa’ya ziyaret
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Şubat ayı Meclisi, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında
ATB Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Yönetimin bir aylık faaliyetleri
hakkında üyelerin bilgilendirildiği
Meclis’te, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, kente,
ekonomiye ve tarıma ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

Son dönemde doğal afetlerin
daha sıklıkta ve yaygınlıkta
yaşandığına dikkat çeken Çandır,
ülkenin batısından doğusuna
uzanan genişlikte bir deprem afe-
tinin herkesi derinden etkilediğini
kaydetti. Geçen ay Elazığ ve
Malatya’da geçtiğimiz günlerde de
Van ilimizde yaşanan deprem-
lerde can kayıpları olduğunu,
Van’daki çığ felaketlerinde hay-
atını kaybedenlerin kendilerini de-
rinden etkilediğini söyleyen
Çandır, “Yaşamını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, yakınlarına ve bütün ülkem-
ize baş sağlığı diliyorum” dedi.

YENİ GÖÇ DALGASI TEHDİT
Bir yandan doğal afetlerin yarat-

tığı tahribat ve acıyla uğraşan

ülkemizin diğer yandan
özellikle Suriye ve Libya
kaynaklı dış tehditlerle
baş etmeye çalıştığını
belirten Çandır, ”Doğu
Akdeniz’deki haklarımızı
yok saymaya çalışan
koalisyonun hamlelerini
akılcı ve sürdürülebilir
politikalarla boşa çıkar-
mak en önemli görevler-
imizdendir. Diğer taraftan
Suriye sınırımıza yığıl-
makta olan yeni göç dal-
gaları bizler için ilave bir
tehdittir. Bu tehdidi de
kalıcı ve insani koşullarda
bertaraf etmek öncelikli
görevimizdir. Ülkemize
yönelik tehditleri ortadan
kaldırmak uğruna canlarını feda
eden kahraman şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, gazilerimize acil
şifalar diliyorum. Milletimizin başı
sağ olsun” diye konuştu.

KORONA EKONOMİ 
İÇİN DE RİSK FAKTÖRÜ

Birkaç aydır önce Çin’in sonra
bütün dünyanın korkulu rüyası ha-
line gelen ve 3.000’e yakın can

alan Koronavirüs’ün bir salgın ha-
line dönüşmemesi için ülkemizin
seferber olduğunu, şimdilik korku-
lacak bir durum olmadığını kayd-
eden Çandır, ancak komşumuz
İran’da vakaların görülmesinin
teyakkuzda olmamız gerektiğini
ortaya koyduğunu söyledi. Çandır,
“Virüs sadece halk sağlığı açısın-
dan değil ekonomik gelişmeler
açısından da ciddi bir risk faktörü
haline gelmiştir” dedi.
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2019 DAHA İYİ GEÇTİ
Ülkemiz ve Antalya’nın 2019

yılını ekonomide 2018’e göre
daha iyi koşullarda geçirdiğini
bildiren Başkan Çandır, “Kentimiz,
ülke ekonomisinden tarım ve tur-
izm sektörleri sayesinde daha iyi
bir ivmelenme yakalamıştır” dedi.
Ülkemizin 2019 yılında bitkisel
üretim miktarında yüzde 2’lik bir
büyüme sağlarken Antalya’nın
yüzde 2,6’lık bir büyüme gerçek-
leştirdiğini kaydeden Çandır, “Bu
demektir ki bizim geçen yılki
bitkisel üretim miktarı büyümemiz,
ülkemiz genelinden yüzde 30
daha yüksektir. Bu durum
geçtiğimiz yıllarda sıklıkla
karşılaştığımız bir durum değildir.
Üçüncü çeyrek sektörel milli gelir
büyüme rakamlarından da hatır-
layacağınız gibi daralan ekono-
mide tarım, en yüksek büyüme
gösteren sektör olmuştur. 2019
yılı bitkisel üretim miktarları da
bize göstermektedir ki bu yüksek-
lik sadece değer artışıyla değil,
gerçekleştirilen üretim miktarı
artışıyla da sağlanmıştır” dedi.

ÖRTÜALTINDA DİKKAT 
ÇEKİCİ BÜYÜME

Antalya’da 2019 yılında tarım
topraklarında büyüme gerçek-
leştiğini belirten Çandır, “Öyle ki,
Türkiye’de 2019 yılında tarım
alanları yüzde yarım küçülürken
Antalya’da yüzde yarımlık
büyüme sağlanmıştır” dedi.
Örtüaltı alan büyümede de dikkat
çekici bir gelişmenin yaşandığını
bildiren Çandır, şunları söyledi:

“Mevcut durum itibariyle ülkem-
izin örtüaltı üretim merkezi olma
özelliğine sahip olsak da nispi
büyüme hızları itibariye aley-
himize bir eğilim bulunmaktadır.
Örneğin; 2019 yılında örtüaltı
arazi varlığı Antalya’da yüzde 1,1
büyürken Türkiye’de yüzde 2,3

büyümüştür. Diğer taraftan örtüaltı
üretim miktarında önemli bir yere
sahip olan domates üretiminde ise
2019 yılı büyümesi Antalya’da
yüzde 1 olurken Türkiye’de yüzde
5 olarak gerçekleşmiştir. Bu iki
örnek bize gelecekte kentimiz
örtüartı üretimi ve ürünleri
bakımından ciddi yenilenme
kararlarını vermemiz gerektiğini
göstermektedir. Bugünden örtüaltı
üretim avantajlarımızı devam et-
tirebileceğimiz yeni alanlar ve
ürünler araştırmasını yapmaya
başlamalıyız. Aksi halde yakın bir
gelecekte rekabetçi özelliklerimizi
kaybetme tehdidiyle karşı karşıya
kalabiliriz.”

BORSANIN İŞLEM 
HACMİNDEKİ BAŞARISI

Antalya Ticaret Borsası’nın
2019 yılı performansını da değer-
lendiren Çandır, 2019 yılını ticaret
borsaları içerisinde işlem hacmi
büyümesi bakımından ortala-
manın üzerinde tamamladıklarını
bildirdi. Çandır, “2019 yılı Bor-
samız işlem hacmi itibariyle yüzde
18’lik bir büyümeyle geçmiştir. Bu
büyümede ana gruplar ve işlem
hacmi ağırlıkları itibariyle; hay-

vansal gıda maddeleri grubu
yüzde 53’lük büyüme gerçekleştir-
miştir. Yaş meyve ve sebze ile
çeşitli maddeler ana grupları ise
yüzde 18’in üzerinde büyüyerek
toplam büyümeye ciddi katkılar
sağlamışlardır. Hububat ve tekstil
hammaddeleri grupları ise 2019
yılında işlem hacmi itibariyle
daralma yaşamışlardır. Ticaret
borsaları içerisinde Borsamız
2019 yılını, işlem hacmi büyümesi
bakımından ortalamanın üzerinde
tamamlamıştır” diye konuştu.

EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME

Antalya’nın 2019 yılını Türkiye
ortalamasının üzerinde bir
ekonomik ivmelenmeyle tamam-
ladığını vurgulayan Çandır,
bununla ilgili göstergeleri paylaştı.
Çandır, şunları söyledi:

“2019 yılında kentimiz iş
dünyasına katılan şirket sayısında
yüzde 10’luk artış yaşanırken
Türkiye’de yüzde -1 azalmıştır.
Diğer taraftan kapanan şirket
sayısında kentimizde yüzde 12
artış yaşanırken Türkiye’de yüzde
5 artış görülmüştür. 
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Protesto Edilen Senet Tutar-
larında ise; kentimizde yüzde 1’lik
artış yaşanırken ülkemizde yüzde
13’lük artış görülmüştür. Benzer
kapsamdaki karşılıksız çek tutar-
larında ise kentimizde yüzde -
14’lük azalışa karşılık ülkemizde
yüzde -7’lik bir azalma söz konusu
olmuştur. Bu durum kentimiz iş
dünyasının borcuna sadık olma
karakteristiğini 2019 yılında da ko-
runduğunu göstermektedir. Borcu-
muza sadık olmada ve ekonomik
ivmelenme tespitlerimizin doğal
sonucu olarak ibrazında
ödediğimiz çek tutarlarında da
ülkemiz ortalamasının çok üz-
erinde bir performans göstermiş
durumdayız. Öyle ki kentimiz iş
dünyasının ibrazında ödediği çek
tutarı yüzde 19 artarken ülkemiz
ortalaması yüzde -2 azalmıştır.
2019 yılında kullanılan kredi mik-
tarı kentimizde yüzde 12 ülkem-
izde ise yüzde 13 artmıştır. Kredi
kullanımına sektörler itibariyle bak-
tığımızda ise; tarımda ve turizmde
ülke ortalamasının iki katı bir artış
yaşamışız. Tarımda; kentimizde
yüzde 11 ülkemizde ise yüzde 6’lık
artış yaşanırken turizmde ise; ken-
timizde yüzde 24 ülkemizde ise
yüzde 12’lik artış yaşanmıştır. Top-
tan ticaret kesiminin kredi kul-
lanımında kentimizde değişim
olmazken ülkemizde yüzde 19
artış görülmüştür. İnşaatta ise ken-
timizdeki yüzde -12’lik azalışa
karşılık ülkemizde yüzde 1’lik artış
söz konusu olmuştur.”

2019’da döviz, enflasyon ve faiz
seviyelerinde yaşanan iy-
ileşmelere dikkat çeken Çandır,
yüzde 24’ten yüzde 11,50’ye
düşen Merkez Bankası faizinin
hem bireysel kredilerin hem de
ticari kredilerin faiz oranlarında
ciddi düşüşler sağlattığını belirtti.
Buna karşılık dövizin, 2018 yılın-
daki hareketliliğe sahip olmadığına

dikkat çeken Çandır, “Diğer
taraftan enflasyon da bu iyileşm-
eye önemli katkı sağlamıştır.
Sonuç olarak yıllık enflasyon
yüzde 12 döviz artışı ise yüzde 9
düzeyinde kalmıştır. Yani 2019
yılında enflasyonun oldukça al-
tında kalan bir döviz artışı yaşan-
mıştır” dedi.

KORONAVİRÜS UYARISI
2020 yılı beklentilerini oluştu-

rurken bu gerçekleşmeleri ak-
lımızda tutmamız gerektiğini
söyleyen Çandır, 2020 yılı için
ülkemiz ve dünya gündeminde
oluşmakta olan değişkenlerinin de
dikkate alınması gerektiğini vurgu-
ladı. Çandır, “Beklentilerimizi bu iki
referansla oluşturmalıyız.
Önümüzdeki aylar boyunca en-
flasyonda ciddi baz etkisi faydası
yoktur. Faizde de daha fazla in-
ilebilecek seviyeye sahip değiliz.
Diğer taraftan yılsonu itibariyle en
az enflasyon kadar döviz fiyatı
artışı da beklemeliyiz. Dünya ile il-
gili konularda da başta Amerika,
Çin ve İngiltere, Avrupa Birliği
ticaret düzenlemeleriyle Ko-
ranavirüs’ün ticarete ve turizme
yansımaları 2020 yılı beklentiler-
imiz için belirleyici olmalıdır” dedi.

ZEYTİNDEN VAZGEÇMEYİN
Şubat ayı meslek komitelerinin

gündemindeki konuları da Meclis
üyeleriyle paylaşan Çandır, zeytin
ve zeytinyağı sezonunun gerek
rekolte gerekse kalitede iyi geçtiğini
bildirdi. Zeytinde rekoltenin 70.000
ton ve zeytinyağında 12.000 ton
rekolte elde edildiğini bildiren
Çandır, “Ancak son dönemde özel-
likle doğu ilçelerimizde zeytin
ağaçlarının sökülerek yerine
avokado gibi ağaçların dikildiği
yönünde bilgiler almaktayız.
Arkadaşlarımdan ricam zeytinden
vazgeçmek yerine ticari açıdan
faydalı gördükleri ağaçları zeytinlik-
lerin dışındaki arazilere dik-
meleridir” diye konuştu.

TAVŞAN YÜREĞİNİ 
TERCİH EDİN

Borsa olarak yöremize ait
tavşan yüreği zeytinin coğrafi
işaretini aldıklarını belirten Çandır,
“Ayrıca tavşan yüreği
zeytinyağının ABD ve İtalya gibi
pek çok ülkedeki yarışmalardan
birinciliklerle döndüğünü de biliy-
oruz. Yarattığımız farklarla tavşan
yüreği zeytinyağının fiyatı diğerler-
ine göre ciddi yüksek seviyel-
erdedir. Üstelik mevcut
kapasitemiz de talebi karşılaya-
mamaktadır. Yeni zeytin bahçesi
kuracaklara da tavsiyemiz tavşan
yüreğini tercih etmeleridir” dedi. 
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Çandır, ilgili komite üyelerinin
zeytinde karasu ve prina atık-
larının bertaraf edilmesi sorunu,
Suriye’den yapılan ithalat ve elek-
trik maliyetlerindeki artışlarını gün-
deme getirdiğini belirterek,
“Atıkların bertaraf edilmesiyle ilgili
konuları yerel düzeyde çözüme
kavuşturmak için takip ederken
ithalat ve elektrik maliyetleri
konusunda düzenleyici kurumlar-
dan gerekli adımların atılmasını
bekliyoruz” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu (KVKK) ve Elektronik Belge
ve Defter Uygulamaları’na geçişte
yaşanan problemlerin komitelerde
gündeme geldiğini belirten Çandır,
üyelerin bu konularda bil-
gilendirilmeleri için bilgilendirme
ve sorun giderme toplantıları
düzenleyeceklerini bildirdi.

SEVİNDİREN KARARLAR

Antalya’nın Kumluca İlçesi’n-
deki Tekirova-Adrasan-Gelidonya
Burnu arası, Konyaaltı İlçesi’ndeki
Geyikbayırı-Trebenna Antik alan-
larının “kesin korunacak hassas
alan” olarak tanımlanması ve
2020 yılının Patara Yılı ilan
edilmesi kararlarını destekleyen
Çandır, “Hem tarihsel alan ve var-
lıklarımızın korunması hem de
daha fazla tanıtılması için bu
kararları memnuniyetle

karşıladığımızı ifade etmek is-
terim” dedi.

Çandır, kentin tanıtımı için şubat
ayı içerisinde gerçekleşen Beyaz-
dan Maviye Antalya “Kay-Sür-
Yüz” etkinliği için Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası’na ve “Tour of
Antalya” etkinliğinde emeği geçen
tüm kurumlara teşekkür etti.

Çandır’ın konuşmasının ardın-
dan Meclis üyeleri sektörleriyle il-
gili değerlendirmelerde bulundu.

KOTA SINIRLAMASI 

KALKMALIYDI

Yaş meyve sebze konusunda
faaliyet gösteren komitede
Rusya’ya domates ihracatımızda
son dönemde kotanın getirdiği
zorluklar yaşanan sıkıntıların gün-
deme geldiğini belirten Çandır,
“Üyelerimizin beklentisi eski
kırgınlıkların unutulması ve kota-
ların kaldırılması yönündeydi
ancak dün alınan bir kararla kota
200 bin tona yükseltildi” dedi. An-
talya’nın sesini duyan ve kotanın
artırılması için emek sarf eden
herkese teşekkür eden Çandır,
“Ancak önce 50 daha sonra 100
ve 150 bin tona bugün ise 200 bin
tona yükseltilen kotalarla ticaret
gelişmez. Beklentimiz kotaların ol-
madığı, gümrüklerdeki işlemlerin
ve ticaretin kolaylaştırıldığı bir

ticaret düzenidir” dedi.
Kişisel Verilerin Korunması Ka-

nunu (KVKK) ve Elektronik Belge
ve Defter Uygulamaları’na geçişte
yaşanan problemlerin komitelerde
gündeme geldiğini belirten Çandır,
üyelerin bu konularda bil-
gilendirilmeleri için bilgilendirme
ve sorun giderme toplantıları
düzenleyeceklerini bildirdi.

SEVİNDİREN KARARLAR

Antalya’nın Kumluca İlçesi’n-
deki Tekirova-Adrasan-Gelidonya
Burnu arası, Konyaaltı İlçesi’ndeki
Geyikbayırı-Trebenna Antik alan-
larının “kesin korunacak hassas
alan” olarak tanımlanması ve
2020 yılının Patara Yılı ilan
edilmesi kararlarını destekleyen
Çandır, “Hem tarihsel alan ve var-
lıklarımızın korunması hem de
daha fazla tanıtılması için bu
kararları memnuniyetle
karşıladığımızı ifade etmek is-
terim” dedi.

Çandır, kentin tanıtımı için şubat
ayı içerisinde gerçekleşen Beyaz-
dan Maviye Antalya “Kay-Sür-
Yüz” etkinliği için Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası’na ve “Tour of
Antalya” etkinliğinde emeği geçen
tüm kurumlara teşekkür etti.

Çandır’ın konuşmasının ardın-
dan Meclis üyeleri sektörleriyle il-
gili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Koronavirüs’e karşı alı-
nacak önlemlerle ilgili piyasada
yaşanan hareketliliğe dikkat çek-
erken, fahiş fiyatlı mal satışıyla il-
gili uyarıda bulundu. Durumdan
yararlanmak isteyenlerin haksız
fiyat artışı yaptığı yönünde
haberler çıktığını belirten Çandır,

“Borsa olarak, ürünlerinde haksız
fiyat artışı yapan firmalara karşı
disiplin mekanizmalarını çalıştıra-
cağımızı belirtmek isterim” dedi.
Çandır, haksızlık yapan firmalara
hak ettikleri cezaların verileceğini
vurgularken, “Herkes bilmeli ki,
vatandaşı mağdur edenlere karşı
sessiz kalmayacağız” dedi.

ÇANDIR’DAN FAH!" F!YAT UYARISI 
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papatya görsel şöleni
ZEYTİNPARK’ta
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Eski adı Vakıf Zeytinliği olan
Zeytinpark’ta, her yıl şubat ayı
sonlarından itibaren açan pap-
atyaların, bu yıl çok daha geniş
alanlara yayıldığı görüldü. Pap-
atyaların açmasıyla zeytinliğin zi-
yaretçi sayısı da arttı.
Zeytinpark’ın yine baharın haber-
cisi papatyalarla süslendiğini be-
lirten Zeytinpark Genel Müdürü
Vahdet Narin, “Antalya şehir
merkezinde 2 bin 600 dönüm.
Türkiye’de bir şehir içindeki en
büyük, dünyada da bir şehir

merkezindeki dokuzuncu en
büyük yeşil alan. Biz bu araziyi ko-
rumak, Antalya’ya kazandırmak
ve doğal yapısını yaşatmak için
kurulmuş bir şirketiz. Başta An-
talya Ticaret Borsası olmak üzere
Antalya’daki belediyeler ve ku-
rumların birleşerek kurduğu bir şir-
ket” dedi.

610 MİLYON METREKÜP

HAVAYI TEMİZLİYOR
Zeytinpark’ın bir şirket olsa da

aslında sosyal sorumluluk projesi
olduğunu dile getiren Vahdet
Narin, “2 bin 600 dönüm alanda
22 bini zeytin olmak üzere, 25
binin üzerinde ağaç var. Bozul-
mamış doğal ortamıyla onlarca
çeşit ağaç, bitki ve yabani hayvan
türüne de ev sahipliği yapıyor.
Sahip olduğu ağaç yapısıyla kent
merkezinde her yıl 2 bin 600 ton
toz ve 610 milyon metreküp kar-
bondioksiti temizleyen Zeytin-
park’ta, doğa akademisi ve doğa
yürüyüşü şeklinde etkinlikler
gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

100 TONA YAKIN 

ZEYTİN HASADI
Zeytinpark’ta bu yıl 100 tona

yakın zeytin hasadı gerçekleştiğini

belirten Narin, hem zeytinyağı
hem de salamura zeytinlerin
satışının başladığını kaydetti.
Şubat ayının son haftaları
itibarıyla açmaya başlayan pap-
atyaların bu yıl alanda çok daha
fazla görüldüğünü belirten Narin,
“Papatya şöleni yaklaşık 1- 1.5 ay
sürüyor. Bu da bize çok keyif
veriyor. Doğanın, yaptığımız çalış-
malara bir lütfu olsa gerek. 1.5
aya yakın bu güzelliği göreceğiz.
Ziyaret eden herkes de bu güzel-
liği görebilecek” dedi.

DOĞA AKADEMİSİ
Zeytinpark’ta, Antalya Ticaret

Borsası, Antalya Valiliği ve Milli
Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan
Doğa Akademisi protokolü kap-
samında çocukların doğayla
bağlarının güçlendirilmesi de
sağlanıyor. Çocuklara doğa
eğitimlerinin verildiği zeytinlik, pa-
patya haricinde dağ lalesi olarak
da bilinen çeşitli renklerde
anemon, ekşi yonca çiçeği, mor
yıldız, sarı papatya ve çeşitli tür-
lerdeki kır çiçekleriyle süslendi.
Antalya’da hava sıcaklığının 20
dereceyi bulmasıyla doğa can-
landı.
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1200’LÜK ZEYTİN AĞACI 
VE ASIRLIK ARDIÇ TÜNELİ
İçerisinde, Manisa’da yol yapım

çalışmaları nedeniyle kesile-
cekken, köklenerek Antalya’ya
taşınan 760 ve 1200 yaşında iki
zeytin ağacının da bulunduğu
Zeytinpark’a gelenler, ağaçlar
arasında oluşturulan patika yol-
larda doğayla iç içe yürüyüş yapa-
biliyor. Alan içerisindeki tüneli
andıran ardıçlar ve patika yol,
yürüyüşlerin en güzel noktaların-
dan birini oluşturuyor. Doğa
yürüyüşü ve bisiklet parkurları da
bulunan alanda, toplam uzunluğu
29.3 kilometrelik 7 parkurlara, sin-
cap, tavşan, kelebek, karınca,
kertenkele, kuş ve kaplumbağa
adları verildi. 

Tamamen doğal alandaki bisik-
let parkuru ise 6 kilometre.

KAYNAK:  DHA
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ANTALYA

YAZMAK İSTİYOR

KOOPERATİFÇİLİKTE

BAŞARI HİKAYESİ
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Antalya Büyükşehir Belediyesi
ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK)
işbirliğinde “Yerel Yönetimler ve
Kooperatifçilik” toplantısı düzen-
lendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki
toplantıya, tarım sektörünün pay-
daşlarının yanı sıra Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Antalya Ticaret Borsası ve Tarım
Konseyi Başkanı Ali Çandır,
Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, Demre Belediye
Başkanı Okan Kocakaya,
Türkiye`nin farklı bölgelerinde ko-
operatifçilikte ön plana çıkan isim-
ler katıldı.

2020’DE KOOPERATİFÇİLİK
DAHA ÖN PLANA ÇIKACAK

Açılış konuşmalarını Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Antalya Ticaret Borsası ve
Tarım Konseyi Başkanı Ali

Çandır’ın yaptığı toplantıda,
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali
Ekber Yıldırım moderatörlüğünde
panel düzenlendi. İzmir eski
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Mahmut Eskiyörük, Eskişehir ili
Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri
Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Güner Özer, Amasya Damızlık
Sığır yetiştiricileri Birliği ve Amesia
Kooperatif Başkanı Güner Arslan
kooperatifçilikteki başarı
hikayelerini katılımcılarla paylaştı. 

KOOPERATİFÇİLİĞE 
İLGİ ARTTI

Ali Ekber Yıldırım, son
dönemde ülke genelinde kooper-
atifçilik konusuna yoğun bir ilginin
olduğunu belirtti. Tarımda
yaşanan sorunların üreticiyi bir-

likte hareket etmeye zorladığına
dikkat çeken Yıldırım, “Çiftçiler tek
başlarına sorunlarla baş ede-
meyeceklerini, ürünlerini pazarla-
mada sıkıntı yaşadıklarını
düşündükleri için gücümüzü bir-
leştirelim ve kooperatif kuralım is-
tiyorlar” dedi. Türkiye’de iyi
kooperatif örneklerinin ön plana
çıkmaya başladığını kaydeden
Yıldırım, “Bu başarı örnekleri de
kooperatifçiliğe olan ilgiyi artırdı.
Yerel yöneticiler de kırsala destek
sağlamak ve yatırım götürmek
için kooperatifçiliğe ilgi gösterm-
eye başladı. 2020 yılında kooper-
atifçilik daha da ön palana
çıkacak” diye konuştu. Atatürk’ün
kooperatifçiliğe verdiği öneme
dikkat çeken Yıldırım, “Türkiye’de
kooperatifçilik Atatürk döne-
mindeki gibi devam etseydi şimdi
hem eğitim hem tarımda farklı bir

yerde olurduk” dedi.

KOOPERATİF 
SİSTEMİNİN 
ÖZÜ ANADOLU’DA

ATAK Başkanı Ali Çandır,
“Büyük balık küçük balığı
yutar” sözleriyle konuş-
masına başladı. 
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Küçüklerin bir araya gelmesiyle,
büyüklerle denge kurmak ve rek-
abet etmenin mümkün olduğunu
kaydeden Çandır, “Güçlerimizi bir-
leştirdiğimizde üstesinden gele-
meyeceğimiz zorluk yoktur” dedi.
Anadolu topraklarının mayasında
ahilik ve imece kültürünün zaten
bulunduğunu belirten Çandır,
“Yani Anadolu, kooperatifçilik
fikrinin de sisteminin de ana yur-
dudur. Dünyadaki kooperatifçilik
buradan esinlenmiştir” dedi.

Kooperatifçilik konusunda
başarılı örneklerin sayısının art-
masıyla kooperatifçiliğin za-
yıflayan imajının düzeleceğini ve
bakış açısının değişeceğini vurgu-
layan Çandır, “Allah Antalya’mıza
tüm güzellikleri bahşetmiş. İnanıl-
maz doğasıyla, verimli topraklara
sahip kentimizde, birlikte hareket
ederek neleri başarabileceğimizi
bir hayal edin. Kooperatifçilik den-
ince akla Avrupa geliyor. Avrupa
bu işi başarmış. Kooperatifçilik
modelini iyi uygulayan Avrupa’da
olup, bizde olmayan konuların
başında hem ülkelerin, hem de
Avrupa Birliği’nin kooperatifçiliğe
sağladığı doğrudan ve etkili
destekler, denetimler ve yön-
lendirmeler ile performans uygula-
maları gelmektedir. Bizlerde
kooperatiflerimizi ve birliklerimizi
etkili performans kriterleriyle
değerlendiren, onları destek ve

teşviklerle motive eden bir düzen-
lemeye sahip olsak; küçük üretici-
lerin birlikte hareket etme
motivasyonunu da artırmış oluruz”
diye konuştu.

ANTALYA’DA KOOPERA-
TİFÇİLİĞE İHTİYAÇ VAR

Antalya’nın tarımda ve kooper-
atifçilikte nerede olduğunu katılım-
cılarla paylaşan Çandır,
“Kentimizin tarımsal üretim ve
ticaret faaliyetleri, merkezden en
ücradaki kırsal noktaya kadar tüm
insanlarımıza nüfuz etmektedir.
Dolayısıyla tarımı büyütürsek An-
talya’yı da büyütmüş oluruz. Zira
mevcut durumda, ülkemiz
ekonomisinin yüzde 3’üne sahip
kentimiz; tarımsal üretimin yüzde
4’üne bitkisel üretimin ise yüzde
7’sini sahiptir. Ziraat odalarına
kayıtlı üretici sayısında ülkemizin
yüzde 4’ünü, kayıtlı istihdamda ise
yüzde 7’sini oluşturmaktayız.
Tarımsal kooperatifler ve üretici
birliklerinin sayısında ise ülkem-
izdeki mevcudun yüzde 2’sine
sahibiz. Tarımsal kooperatif
başına üye yoğunluğumuz
Türkiye ortalamasının biraz
üstünde, üretici birliği başına üye
yoğunluğumuz ise Türkiye ortala-
masının çok altındadır. Ken-
timizdeki kooperatiflerin
ortaklarına girdi temini konusun-
daki performansı ise Türkiye orta-
lamasının üzerindedir. 
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Şu an geldiğimiz noktada hem
yatay hem de dikey olarak en iyi
örgütlenen gruplardan biri süt üreti-
cileridir. Sektörün toplam cirosunda
kooperatiflerin payı Türkiye’de or-
talama yüzde 45 iken, Antalya’da
bu durum ülke ortalamasının üz-
erinde yüzde 51 civarındadır” bilgi-
lerini aktardı. Rakamların
Antalya’nın kooperatifçilik potan-
siyelinin küçük bir bölümünü
harekete geçirdiğini göster-
diğini belirten Çandır, “Mevcut ka-
pasitemizi büyütmeyi ve rekabet
direncimizi artırmayı sağlamak için
yerel yönetimlerle işbirliği içinde ol-
mamızın büyük faydası bulunmak-
tadır. Öyle ki, bu işbirliği
kooperatiflerimize yeni bir ivme
kazandırma ve daha büyük hede-
fler için ilerleme sağlama dayanağı
oluşturabilir” dedi.

BÖCEK’E TEŞEKKÜR
Antalya Büyükşehir Belediye

Başkanı Muhittin Böcek’e seçim
çalışmalarından başlayarak tarıma
öncelik vermesinden dolayı
teşekkür eden Çandır, tarımın An-
talya ekonomisinin belkemiği
olduğunu, Antalya tarımının yerel
yönetimlerle oluşturacak sinerjiyle
daha da ileriye taşınabileceğini
söyledi. Çandır, “Kentimiz tarımsal
kooperatifçiliği bakımından son
derece faydalı olacağına inandığım
Antalya Büyükşehir Belediyemizle
işbirliğimizin giderek derin-
leşmesinden ve kooperatiflerimize
yeni olanaklar sağlamasından son
derece memnuniyet duymaktayım.

Antalya Tarım Konseyi olarak bu
uğurda yapılması gereken ve
üstümüze düşen görevleri ken-
timize karşı sorumluluk anlayışıyla
yerine getirmeye çalışacağımızı
şimdiden belirtmek isterim. Toplan-
tımızın güzel başlangıçlara fırsat
yaratmasını diliyor, hepinize
teşekkürlerimi sunuyorum” diye
konuştu.

KOOPERATİFLERE 

DESTEK VERECEĞİZ
Toplantının açılış konuşmasını

yapan Başkan Muhittin Böcek, tur-
istlerle beraber 22 milyona hizmet
ettiklerini söyledi. Turizmin yanı
sıra tarımdan da sıklıkla bahsettik-
lerini belirten Böcek, kooperatifçil-
iğe yönelik araştırmalar yaptıklarını
söyledi. Üreticinin refah düzeyinin
artması, tüketicinin kaliteli ürün al-
abilmesi için kooperatifçiliğin
önemli olduğuna vurgu yapan
Böcek, “Belediye şirketlerinin koop-

eratiflerden toptan alım yapması,
yerel pazar ürünlerinin kurulması
gibi çalışmalarımız var. 43 tarımsal
kooperatifin elektrik ihtiyacı
belediyemiz tarafından
karşılanıyor. Yeni kurulacak koop-
eratiflere aynı desteği vereceğiz.
Kadın kooperatiflerini tüm ilçelerde
yaygınlaştıracağız. Ürünlerin satışı
için üniteler oluşturacağız” dedi.

BAŞARI HİKAYELERİNİ 
PAYLAŞTILAR

Açılış konuşmalarının ardından
panel düzenlendi. Panelde, İzmir
eski Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, İzmir’de kooperati-
flerle yerel yönetimlerin yaptığı
işbirliğini anlattı. Kocaoğlu, birlikte
hareket etmenin önemini vurgu-
ladı.  S.S. Tire Süt Müstahsilleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Mahmut Eskiyörük,
sunum yaparak kooperatifin başarı
hikayesini katılımcılarla paylaştı.
Eskiyörük, siyasete bulaşmadan,
adam kayırmadan, çalmadan
yapılan kooperatifçiliğin ayakta kal-
abileceğini, üreticiyi destekleyebile-
ceğini vurguladı.

Eskişehir ili Mahmudiye Çifteler
Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği
Başkanı Güner Özer, kooperatifçi-
lik çalışmaları yaparken karşılaştık-
ları sorunları katılımcılarla
paylaşırken, zorluklara karşı yıl-
madan mücadele edince başarıyı
yakaladıklarını belirtti. Amasya
Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği ve
Amesia Kooperatif Başkanı Güner
Arslan da katılımcılarla kooperatifin
başarı hikayesini paylaştı. Konuş-
maların ardından panelistler
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından Büyükşehir
belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Ali Çandır, Aziz Kocaoğlu, Mahmut
Eskiyörük, Güner Özer ve Güner
Arslan’a teşekkür plaketi takdim
etti.
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Erdoğan Ekinci, koronavirüs
nedeniyle alınan sağlık önlemleri
kapsamında ertelenen Mart ayı
Meclisi ile Nisan meclis toplan-
tılarını birlikte yaptıklarını belirtti.
Çin’de ortaya çıkan ve ölümlere
yol açan koronavirüsün tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizi hem
halk sağlığı hem de ekonomik
yönden olumsuz etkilediğine
dikkat çeken Meclis Başkanı Ek-
inci, “Virüs nedeniyle hayatına
kaybeden tüm insanlara ve
hemşerilerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına baş sağlığı ve sabır
diliyorum. Hastalıkla mücadele
eden herkese de acil şifalar diliy-
orum. Hep birlikte zor zamanlar-
dan geçiyoruz. Bütün duamız bu
dönemin en az can kaybı ve
hasarla geçmesidir. Umarız kayı-
plarımız daha fazla artmadan bu
zorlu dönemi biran evvel atlatırız”
diye konuştu.

Meclis Başkanı Ekinci, bu
dönemde fedakarca çalışan
sağlık çalışanlarına, serasında,
tarlasında üretim yapan çiftçilere
ve besicilere, girdi sağlayan
tedarikçisinden lojistiği gerçek-
leştiren şoförlere kadar tarımsal
ticareti aksatmayan herkese
teşekkür etti. Erdoğan, TBMM’nin
açılışının 100’üncü yılı ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutlarken, Ramazan

ayının hayırlara vesile olmasını
diledi. 

ÇANDIR, TARIMI VE EKO-
NOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Meclis’te  Antalya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, koronavirüsten etkilenen
tarıma ve ekonomiye ilişkin değer-
lendirmelerde bulunurken, virüsün
etkilerinin azaltılması için yaptık-
ları çalışmalar hakkında üyelere
bilgi verdi. Şubat ayı toplantısında
koronavirüs salgınının İran’da
görülmesiyle teyakkuzda olun-
ması gerektiği uyarısında bulun-
duğunu anımsatan Çandır,
“Nitekim 15 gün gibi kısa bir süre
sonra 11 Mart tarihinde ülkemizde
de ilk vakanın görülmesiyle tarım-
dan ticarete, sanayiden turizme,
eğitimden sosyal hayata ve in-
şaattan ulaşıma kadar tüm sektör-
lerde ciddi hasarlar oluştu” dedi.

2020 YILI BEKLENTİLERİ
GEÇERSİZ KALDI

2020 yılı için beklentilerin tama-
men geçersiz kaldığını söyleyen
Çandır, virüsün sağlığın yanında
tüm sektörler üzerinde ani duruş
etkisi yarattığını kaydetti. Her ne
kadar belli bir durağanlıkla seyrini
sürdürse de salgına karşı önlem-

lerin gevşetilmemesi
gerektiğini kaydeden
Çandır, “Salgının
sağlığımızı tehdit
düzeyi bir zirve yapmış
ve belirli bir durağan-
lıkla seyrini sürdürmek-
tedir. Dolayısıyla,
uyguladığımız tedbir-
lerle kontrol altına alın-
maya başlanılan
salgına karşı dikka-
timizi en üst düzeyde
tutmalıyız. Çünkü hala
bir aşı ve tedavi kesin-

liği yok. Virüs insandan insana çok
kolay ve hızlı bulaşmaya devam
ediyor. Tüm bu gerçekleri göz ardı
etmeden artık ekonomiyi ve
işimizi-gücümüzü de dikkate al-
malıyız” diye konuştu.

VİRÜSLE YAŞAMAYI 
ÖĞRENMELİYİZ

Koronavirüsle yaşamayı öğren-
memiz gerektiğini kaydeden
Çandır, tüm sektörlerin hijyen ve
sosyal mesafeye dikkat ederek
üretim faaliyetlerini sürdürmesi
gerektiğini söyledi. Çandır, “Özel-
likle hizmet ve sanayi sektör-
lerinde mesafe konusu doğrudan
kapasite düşürücü ve maliyet
artırıcı etki yaratmaktadır. Bu
konuda tarım sektörü, işinin
doğası gereği bir kolaylığa sahip
bulunmaktadır. Bizler zaten
mesafeli çalışmayı özendiren bir
yapıdayız. Sektörümüz için acilen
ve hızla uygulanması gereken
konulardan biri de üretim artışını
özendirici tedbirlerdir. Uzun bir
süredir sözü edilen hazine arazi-
lerinin tarımın içinde bulunan
meslektaşlarımıza tarımsal
faaliyet için hızla tahsis edilmeye
başlanması daha bir önem kazan-
mıştır” diye konuştu.
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TARIM DİJİTALE 
AYAK UYDURMALI

Tarım sektörünün dijital çağa
ayak uydurmasının zorunluluk
olduğunu ifade eden Ali Çandır,
şunları söyledi: “Açıkçası işin üre-
tim kısmında sahip olduğumuz
doğal kaynaklar ve işgücü
maliyetleri ile mekanizasyon ve
akıllı teknoloji kullanım maliyet-
lerini karşılaştırdığımızda alışkan-
lıklarımızdan vazgeçmemiz zor.
Ancak başlangıç aşamasında çe-
virimiçi (Online, e-, web)
pazarlama ve satış konusunda
hızlı karar vermeli ve zaman kay-
betmeden mesafe kat etmeliyiz.
Değişmemiz ve alışkanlıklarımız-
dan vazgeçmemiz biraz zaman
alabilir. Ancak değişen koşullara
ve yeni usule de ayak uydurmak
zorundayız. Hububat gibi raf ömrü
uzun, belirli standartlarda üret-
menin kolay olduğu ve sertifikalı
üretime dayanan bazı ürünlerde
ülke olarak kısmen ayak uydur-
duk. Ancak bunu geliştirmeliyiz.
Raf ömrü kısa, standartlara
uyumu meşakkatli ve sertifikasy-
onu nispi olarak zor olan diğer
ürünlerde de uyum için kendimizi
daha fazla zorlamalıyız. Bu
konuda Borsa olarak Ur-Ge pro-
jemiz kapsamında bazı çalış-
malarımız oldu ve olmaya da
devam edecek. Önümüzdeki gün-
lerde yeterli talebin oluşması du-
rumunda tüm üyelerimize açık
olacak online  eğitimlere de başla-
mayı düşüyoruz. Umarım yeterli
sayıyı yakalar ve çağın gerisinde
kalmayız.”

TARIM STRATEJİK VURGUSU 
Yaşanan dönemde tarımın

stratejik bir sektör olduğunu bir
daha gösterdiğini söyleyen
Çandır, ”Tedarikinden üretimine
ve işlemesinden lojistiğine kadar

tam bir stratejik değer zinciridir.
Nitekim uzunca bir süredir ihmal
edilen tarımın önemi de adeta
yeniden keşfediliyor.  Kendi
kendine yetmenin ne kadar
önemli olduğu tüm devletler
tarafından net bir biçimde an-
laşılıyor” dedi.

Yaşananların tarımın stratejik
sektör olarak kabul edip, koru-
maya alınması gerektiğini ortaya
koyduğunu ifade eden Çandır,
şunları söyledi: 

“Şimdiye kadar tarıma stratejik
sektör tanımı yapmada ve bu
tanımın gerektirdiği pozitif ayrım-
cılığı sağlamada başarısız kalın-
mış olsa da şimdi önemli olan bu
tanımın artık bir sektörel konu ol-
maktan çıkıp uluslararası bir konu
haline geldiğini görmektir.
Önümüzde özellikle tarımla ilgili
tüm faaliyetler konusunda tam bir
ulusal korumacılık kalkanının ola-
cağı gerçeği durmaktadır. Bir an
önce memleketimizin tarımını,
tam bir değer zinciri olarak görüp
stratejik sektör statüsünde ko-
ruma altına almalıyız ve pozitif
ayrımcılık yapmalıyız. Eğer bu
gerekliliği yerine getirebilirsek
kesinlikle göreceğimiz sonuç; üre-
timde katlayan artış, maliyetlerde
düşüş ve küresel rekabette avan-
taj sağlamak olacaktır.”

Antalya Ticaret Borsası olarak
koronavirüsün sektör üzerine etk-
ilerini azaltmak için çok sayıda gir-
işimde bulunduklarını anlatan
Çandır, üyelerden gelen sorun ve
taleplerin TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıkloğlu, Tarım Bakanı Bekir
Pakdemirli ve tüm ilgililerle pay-
laştıklarını bildirdi. Çandır, yerel
düzeydeki problemlerin de Vali
Münir Karaloğlu ve ilgili müdür ve
yetkililerle paylaştıklarını
söylerken, “Hemen belirtmeliyim
ki hepsinden büyük ilgi ve olumlu

tepkiler gördüm. Bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BORSA, ÜYELERİNİN 
YANINDA

Çandır, yaptıkları çalışmaları
şöyle anlattı: “Koronavirüs sonrası
meslek komiteleri üyelerimizle,
kentimiz süs bitkileri sektöründe
yer alan paydaşlarla ve Antalya
Tarım Konseyi üyelerimizle
görüşmelerde bulunduk. Anketler
ve raporlar hazırladık. İlgili rapor-
larımızı hızlı bir biçimde tarım,
ticaret, dışişleri bakanlarımız, An-
talya milletvekillerimiz ve TOBB
başkanımız ile paylaştık. Talep ve
önerilerimizden bazıları sizlerinde
takip ettiği gibi karşılık buldu.
Henüz bulmayanları ise takip
ediyoruz.

Bu taleplerimizin başında koşul-
suz şartsız tüm üreticilerin en az
iki yıl olacak biçimde kredi
ödemelerinin ertelenmesi geliyor.
Bu talebimiz vadesi gelen
ödemeler için önce iki ay,
pazartesi günü ise 6 ay ertelenme
olarak gerçekleşti. Ancak biz
yinede 2 yıl olması lobi faaliyetler-
imizi devam ettireceğiz.

Üretim sezonu öncesi çeşitli
girdilerin devlet tarafından üreti-
cilere hibe edilmesi ise bir diğer
önerimizdi. Bu konuda çeşitli
ürünlerin tohumlarının 21 ilde
dağıtımı metodu izlendi. Ancak
kentimizi yakından ilgilendiren fide
ve diğer girdilerin üreticilere hibe
edilmesi için talebimizin takipçisi
olacağız.

Kesme çiçek sektörü için “Ko-
ronavirüs Tazminatı” talep et-
miştik. Henüz olumlu bir sonuç
alamadık. Ancak ısrarla takip etm-
eye ve bulunduğunuz her or-
tamda dile getirmeye devam
ediyoruz.
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2019 yılı süt primi desteklerinin
acilen ödenmesini talep etmiştik.
Talebimiz gerçekleşti. Ancak artan
yem fiyatları nedeniyle sektörel
zorlukların devam ettiğini de unut-
mamız gerekir.

Ürünlerimizin nakliyesini
sağlayan şoför arkadaşlarımızın
vize işlemlerinin öncelik-
lendirilmesi ve tampon bölge gibi
taleplerimizde karşılık buldu.
Teşekkür ederiz.

Uçak kargo fiyatlarının
düşürülmesi ve sektörümüzün
mücbir sebep kapsamına alın-
ması gibi taleplerimizin de
takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Burada belirttiğim ve raporu-
muzda da yer alan taleplerimiz,
sektörümüzün direncini koruması
bakımından hayati derecede
önemlidir. Umarım en kısa sürede
uygulamaya alınır.”

LOBİ FAALİYETİNDE 

BULUNDUK
Koronavirüs nedeniyle plan-

lanan bazı toplantı ve eğitimlerin
ertelendiğini belirten Başkan
Çandır, 2 aylık dönemde yaptık-
larını şöyle özetledi: “Sek-
törümüzün sorunlarının çözümü
için lobi faaliyetlerinde bulunduk. 

Üretime ara vermenin söz

konusu olmayacak sektörümüz
için, sokağa çıkma yasağı ve
çalışma saatleri gibi düzenlemel-
erde aktif bir rol üstlendik. Tarım-
sal faaliyetlerin aksamaması için
hoşgörü gösteren ve emek sarf
eden; Valimiz Sayın Münir Kar-
aloğlu’na, İl Jandarma Komu-
tanımız Tuğgeneral Sayın Tekin
Aktemur’a, İl Emniyet Müdürümüz
Sayın Mehmet Murat Ulucan’a ve
Tarım ve Orman İl Müdürümüz
Sayın Gökhan Karaca’ya ve ku-
rumlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Bakanlarımız, Valimiz, TOBB
Başkanımız, Büyükşehir ve ilçe
belediye başkanlarımız ve yerel
yöneticilerimizle sık sık web ta-
banlı bir araya gelerek üyelerim-
izin sorunlarını aktardık.

TOBB Nefes Kredisi’ne 3. kez
başlattık. Borsamız üyesi ancak
şahıs işletmesi olan üyelerimizin
Halk Bankası’nın ‘Can Suyu’
paketinden yararlanmasını
sağladık. 

Yazılı ve görsel medyada Bor-
samız görüşlerini dile getirerek ka-
muoyunu bilgilendirmeye ve
taleplerimizi yinelemeye devam
ettik.”

Çandır, TBMM’nin
açılışının 100’üncü
yılı ve 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı
kutlarken, “Bundan
tam bir asır önce
“Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” diy-
erek Büyük Millet
Meclisimizi kuran ve
bugünün temellerini
atan Gazi Mustafa

Kemal Atatürk ile şehitlerimiz ve
gazilerimizi rahmet, minnet ve
şükranla anıyorum. Ruhları şad
olsun” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 

YANINDAYIZ
Çandır, Borsa olarak her yıl TO-

BB’un da katkılarıyla hazırladıkları
ve üyeler aracılığıyla ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdıkları gıda
yardımlarını bu yıl Koronavirüs
nedeniyle Valilik ve Büyükşehir
Belediyesi aracılığıyla ilettiklerini
kaydetti.

“Ramazan ayının dayanış-
manın en üst seviyede
yaşadığımız günler olduğunu vur-
gulayan Çandır, “Bu yıl bireysel
yardımlarımızı da bütçemizin
elverdiği oranda artırmamız
gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Ramazan ayının ülkemiz ve
dünyaya sağlık getirmesini
dileyen Çandır, “Sorunlarımızın
giderek azaldığı ve yok olduğu bir
bayram geçirmemiz temennisi ile
hepinizin bayramını şimdiden kut-
luyorum” diye konuştu.

Meclis’te üyeler koronavirüsten
etkilenen sektörleriyle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu.
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‘ÇİÇEKLER
SERADA
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ÇAĞRISI

Nntalya .icaret Morsası
Eönetim urulu MaBkanı
Nli Yandır2 oronavir s
nedeniyle bor ü nler

üeçiren çiçek reticisi-
nin desteklenmesi üe-

rekti0ini söylerken2
yerel ve kamu yönetici-
lerinin evinde kalan va-
tandaBa moral vermek
amacıyla çiçek alıÜ da-

0ıtmasını önerdiğ 



GÜNDEM
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2020

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında ithalat ve ihracatın kısıt-
lanması ve Avrupa’daki
mezatların kapatılması nedeniyle
Antalyalı kesme çiçek üreticileri
de zor günler yaşamaya başladı.
Çiçekler üreticinin elinde kalınca
krizle baş başa kalan üreticiye
destek önerisi Antalya Ticaret Bor-
sası (ATB) Başkanı Ali Çandır’dan
geldi. Çandır, kesme çiçek üreti-
cisinin yıl boyunca yetiştirip emek
verdiği ürünlerinin elinde kaldığını

belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin çiçek ihracatının
yüzde 60’ını Antalya karşılıyordu.
Uluslararası alanda da iyi pazar
bulmaya başlamıştık. Çiçek ve
süs bitkileri sektörü bu Koron-
avirüs nedeniyle tüm dünyada
yüzde 80 daralma yaşadı. İhracat
ve satışların önü kesildi. Üreticiler
ürünlerinin en bol olduğu, satıp
para kazanacakları dönemde kri-
zle karşı karşıya kaldı. Burada

üreticilerimizin temennisi vatan-
daşlarımızın çiçek alması. Yerel
ve kamu yöneticilerimizin eve ka-
palı vatandaşa moral olarak çiçek
alıp dağıtmasını öneriyorlar.
Kesme çiçek sektörümüz bu kriz
kapsamında değerlendirilip bazı
sorumluluklarının ötelenmesini
talep ediyor. Vatandaşın da
moralinin düzelmesi için herkesin
çiçek almasını tavsiye ediyoruz.”

Kaynak: DHA
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Kişisel verilerin 
korunması 

Borsa’da anlatıldı

Antalya Ticaret Borsası, kişisel verilerin
korunmasıyla ilgili üyelerine y nelik
bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Hukuk Müşavirleri
Yardımcı Doçent Doktor İbrahim
Nihat Bayar ile Pelin Gökçe
Uğurlu’nun konuk olduğu Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Bilgilendirme Toplantısı, ATB
Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Yoğun katılımlı toplantının
açılışında konuşan Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Simav, “Kişisel verilerin
korunması gerek kişisel hak-
larımızın korunması gerek veriler-
imizin güvenliğinin sağlanması
yönleriyle hepimizi yakından il-
gilendiren bir konudur” dedi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sis-
temi’ne (VERBİS) kayıt yüküm-
lülüğünü yerine getirmeyenlerin
çeşitli yaptırımlar ve para
cezalarıyla karşı karşıya kaldığını
belirten Simav “Para cezalarıyla
karşılaşmamak, konu hakkında
bilgilerimizi artırmak ve aklımıza
takılan soruları müşavir
arkadaşlarımıza sormak amacıyla
bir aradayız. Borsa olarak, ken-
timiz, sektörümüz ve üyelerimizin
sorunlarına hassasiyetle yaklaş-
maya ve sizlerin ihtiyaçları doğrul-

tusunda paneller, eğitimler ve bil-
gilendirme toplantıları düzenlem-
eye gayret ediyoruz” dedi. Simav,
katılımcılara teşekkür etti.

ANAYASAL HAK

TOBB Hukuk Müşavirleri
İbrahim Nihat Bayar, Anayasa’ya
göre herkes kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme
hakkına sahip olduğunu belir-
tirken, bunun güvence altına
alındığını söyledi. Bayar, doğum
tarihinden telefon numarasına,

plakadan IP adresine, pas-
aport numarasından fo-
toğrafa, kişisel e mail
adresinden parmak izine,
kişiye ait olduğu ispatlanan
tüm tercihlerin özgeçmişin,
üyeliklerin, siyasi tercihlerin
ve dini inançların kişisel veri
olarak kabul edildiğini ve
kanun kapmasında olduğunu
vurguladı. Bunların izinsiz
paylaşılamayacağını belirten
Bayar, bunun yasal yaptırımı
olduğunu kaydetti. Bir
başkasının kişisel verisini
elde edilen kişinin o veriyi
işlemek maksadıyla elde et-
tiğine dikkat çeken Bayar,

bunun belli kurallar çerçevesinde
ve gizlilik içerisinde olması gerek-
tiğini söyledi. Türkiye’de 80 milyon
cep telefonu abonesi bulun-
duğunu, 70 milyon internet
abonesi bulunduğunu, dünyada 3
milyar 200 milyon sosyal medya
kullanıcısı olduğunu belirten
Bayar, kişisel verilerin korun-
masının önemini vurguladı. Pelin
Gökçe Uğurlu da konuyla ilgili bilgi
verirken katılımcıların sorularını
yanıtladı.



İlimiz buğday ekimini değer-
lendiren üyeler, Korkuteli ilçeler-
imizde buğday ekim alanının
geçtiğimiz yıla oranla azaldığını
tahmin ettiklerini ve üreticilerin
arpa üretimini tercih ettiklerini,
Manavgat ilçemizde artan
maliyetler ve büyük ölçekli
arazilere muz üretimi amacıyla
seralar yapılması nedeniyle buğ-

day ekim alanında yüzde 20
oranında düşüş gözlemlediklerini,
Serik ve Aksu’da ise geçtiğimiz

yıla oranla çok fazla bir değişim
görülmediğini belirtmişlerdir.

2L O Ü
LrTYİ0ÖsTŞİ-T Şİ V TuAKMKM
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1. Meslek Komitesi

Meslek Komitesi Üyeleri, 2020
yılında uygulamaları zorunlu hale
gelen 509 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği kapsamın-
daki E-Fatura, E-Müstahsil Mak-
buzu ve E-İrsaliye gibi elektronik
uygulamalara geçişler hakkında
problemler yaşadıklarını
bildirmişlerdir. 

Üyeler, Rusya’ya domates ihra-
catımızda son dönemde kotanın
getirdiği zorluklar nedeniyle
üyelerimizin sıkıntılı günlerden
geçtiğini belirtmişlerdir. Üyeler ko-
taların olmadığı, gümrüklerdeki
işlemlerin ve ticaretin kolay-

laştırıldığı bir ticaret düzeni olması
temennisinde bulunmuşlardır. 

Toplantıda son olarak “Elek-
tronik Belge ve Defter Uygula-

maları”nda yaşanan sorunlar
hakkında görüş alış verişinde bu-
lunulmuştur.

3. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, sek-
törel ve ekonomik konularda

görüş alış verişinde bulun-
muşlardır. 

Meslek komitesi üyeleri;
soğan, patates, sarımsak ve
susam üretim miktarı ve ürünlerin
birim fiyatları ile Corana
Virüsü’nün ticaretlerine olan etki-
leri hakkında değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Üyeler, virüsün
önümüzdeki 2,5 aylık dönemde
sarımsak fiyatlarında 5-10 TL ar-
alığında artışa neden olabileceği
tahmininde bulunmuşlardır.

2. Meslek Komitesi
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Meslek komitesi üyeleri,
2019/2020 zeytin ve zeytinyağı se-
zonumuz geçmiş yıllara göre üreti-
cilerimizi ve ticaret erbabımızı
memnun edecek rekolte ve kalite
yüksekliği ile tamamlandığı, son
dönemde özellikle doğu ilçelerim-
izde zeytin ağaçlarının sökülerek
yerine avokado gibi tropikal
ağaçların dikildiği belirmişlerdir.
Üyeler, zeytinyağı elde etme
sürecinde atıkların bertaraf edilme-
siyle ilgili konuları yerel düzeyde
çözüme kavuşturmak için takip et-
tikleri, ithalat ve elektrik maliyet-

lerinin ciddi düzeyde arttığı, koron-
avirüsün ülkemiz tekstil piyasasına
kısa vadede olumlu yansıyabile-
ceği ancak pazarda yer edinebilme
amacıyla dikkatli ve kırıcı rekabet-

ten uzak durulmasının önemli
olduğuna dikkat çekmiştir. Üyeler,
süt arzında mevsimsel artış ol-
masına rağmen sanayici için yeter-
siz olduğunu belirtmişlerdir. 

4. Meslek Komitesi

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

Meslek komitesi üyeleri, sek-
törel ve ekonomik konularda
görüş alış verişinde bulun-
muşlardır. Meslek komitesi
üyeleri; reçel ve pekmez ürün-

lerdeki tağşiş durumu ile ilim-
izde üretim yapan tesis miktarı
ve ülkelerarası etiket standart-
ları konularında görüş alış ver-
işinde bulunmuşlardır.

7. Meslek Komitesi

6. Meslek Komitesi

5. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, zirai
karantina ve zirai mücadele
müdürlüklerince yayınlanan döner
sermaye işletmeleri 2020 yılı birim
fiyat listesinde yer alan; ücretlerde
2019 yılına göre yüzde yüzü aşan
fiyat artışları görüldüğünü ve bu
durumun yurtdışı piyasalarda rek-
abet güçlerini olumsuz etkilediğini
belirtmişlerdir. 

Meslek komitesi üyeleri, 14
Şubat Sevgililer Günü nedeniyle
satışlarda hareketlenme
yaşandığı, havaların soğumasıyla
arzın düşmesi nedeniyle fiyatların
olması gereken seviyelere geldiği
değerlendirmesinde bulun-
muşlardır. Üyeler; ülkemiz, Avrupa
Birliği ülkeleri ve yakın
coğrafyamızdaki özel günlerin süs
bitkileri ticaretine olan etkileri
hakkında görüş alış verişinde bu-
lunmuşlardır.
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                           MADDELER                 Ocak 2020                      Şubat 2020
                                  Hububat            13.401.760,91                  10.088.640,62
                                    Bakliyat                 261.272,32                       737.360,02
                    Hayvansal yağlar              4.893.159,48                     1.796.462,11
                           Yaş sebzeler            51.274.041,67                  88.323.697,41
                   Orman mahsulleri              9.264.736,37                    5.833.759,40
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.       10.603.995,55                     7.116.230,59
        Büyükbaş Hayvan Etleri            16.894.959,27                  16.745.709,61
                                        Diğer            10.239.854,87                    8.469.852,75
                                TOPLAM         116.833.780,44                 139.111.712,51

ATB Ocak - Şubat Ayları İşlem Hacimleri

Ocak 2020

Şubat 2020
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                           MADDELER                  Mart 2020                       Nisan 2020
                                  Hububat              7.011.937,40                    5.533.744,55
                                    Bakliyat                 712.147,25                     1.311.305,58
                    Hayvansal yağlar              3.395.239,37                    5.343.498,04
                           Yaş sebzeler            71.550.633,99                  44.320.790,79
                   Orman mahsulleri            11.910.929,46                    8.120.599,06
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.         7.201.163,51                    5.827.242,66
        Büyükbaş Hayvan Etleri              1.801.706,40                   11.416.026,64
                                        Diğer           11.420.796,49                  12.681.685,42
                                TOPLAM         115.004.553,87                  94.554.892,74

ATB Mart - Nisan Ayları İşlem Hacimleri

Mart 2020

Nisan 2020
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