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“Toprak o kadar cömert ki, dökülen her
damla alın terinin karşılığını verir. “
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Başkandan
99 YILLIK GURUR
1920 yılında zahire borsası olarak
kurulan Antalya Ticaret Borsamız,
99 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet
tarihinin en köklü kurumları arasında yer alıyor. Üyelerimizin sorunlarının yanı sıra kenti ilgilendiren bütün konularda taş üstüne taş
koymayı ilke edindik. 1000’i aşkın
üyemiz, meslek komitesi üyeleri, meclis üyeleri, yönetim kurulu
üyeleri ve personelimizle tarımsal
ürün ticaretinin nitelik ve niceliğini
artırarak bölgenin sosyal ve ticari
gelişimine katkı sağlıyoruz.
2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığımız Vakıf
Zeytinliği’ni Avrupa’nın en büyük
botanik parkı yapma hedefindeyiz.
Kente nefes aldıracak bir alan haline getirdiğimiz Zeytinpark’ın yeşil
dokusu bizim garantimizde.
Borsamız, bölge hayvancılığını
canlandıracak Canlı Hayvan Borsası’nın proje çalışmalarına da öncülük ediyor. Birinci etap çalışmalarını tamamladığımız ve sektörün
hizmetine sunduğumuz Kömürcü-

ALİ ÇANDIR

Yönetim Kurulu Başkanı

ler’deki Canlı Hayvan Borsası’nın yürüttüğü projelerle bölgesel tarım
tam kapasite hizmet vermesi için ve ticaretin gelişimine katkı sağlaAntalya Büyükşehir Belediyesi ile mayı sürdürüyor.
ortak hareket ediyoruz.
Tarımın sorunlarına ortak çözüm
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- üretip, lobicilik faaliyetini sağlaği’nin desteğiyle ilkini 2010 yılın- yan Tarım Konseyi’nin kurulmada düzenlediğimiz Yöresel Ürünler sına öncülük ettik. 2015 yılında
Fuarı YÖREX, her geçen yıl hedef başkanlık görevini üstlendiğimiz
büyüterek yoluna devam ediyor. Konsey ile Antalya tarımını daha
9 yılda yüzlerce ürünü, 1 milyona ileriye taşıma hedefindeyiz.
yakın ziyaretçiyle buluşturan YÖREX, yöresel ürünlerin ekonomiye Üye sayısı ve işlem hacmi her geçen gün artan Borsamız, çalışmalakazandırılmasına öncülük ediyor.
rıyla fark yaratmaya devam ediyor.
Borsa olarak tarımsal ürünlerin tes- 2008 yılında aldığı akreditasyon
cili ve markalaşmasında da önemli sistem belgesiyle hizmet veren
rol üstleniyoruz. Antalya’ya has Antalya Ticaret Borsamız, ISO
Tavşan Yüreği Zeytin ve Korkuteli 9001:2015 kalite yönetim sistemi
karyağdı armudu için Türk Marka ve 10002 Müşteri Memnuniyeti
ve Patent Kurumu’ndan coğrafi Yönetim Sistemiyle üyelerine 5
işaret alan Borsamız, bölgeye has yıldızlı hizmet sunuyor.
ürünlerin ekonomik değerini artırYaptığı bütün çalışmaları kamumak için çalışıyor.
Antalya’ya has buğday çeşidinin oyuyla paylaşan Antalya Ticaret
belirlenmesi için 2014 yılında baş- Borsası, medya takip merkezi verilattığımız ‘Antalya Buğdayını Arı- lerine göre basında en çok yer alıp,
yor’ Projesi’ni tamamladık. Proje konuşulan borsa oldu.
ile üyelerimizin kaliteli ve verimli
Bir asra yakın geçmişimizden aldıbuğdaya ulaşmasını sağladık.
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliş- ğımız güçle canla başla çalışıyor,
tirme Vakfı dönem başkanlığını Antalya için üretiyoruz.
yürüten Antalya Ticaret Borsası,
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BORSA, ATB LİSESİ’NE ROBOTİK
KODLAMA SINIFI KAZANDIRDI

Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımın, ticaretin, ekonominin geliştirilmesi için çalışmalar yürütürken, geleceğimiz olan çocukların eğitimine de
kaynak aktarıyor. ATB, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ne Endüstri 4.0 Robotik Kodlama Laboravutarı kazandırdı.

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB’nin Antalya
Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne yaptırdığı Endüstri 4.0 Robotik Kodlama sınıfının açılışına katıldı. Çandır, sınıfın
açılışını Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, Meclis eski Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu
Üyesi Süleyman Ersan, Antalya
Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa Belediye Başkan
Yardımcısı Hasan Kaçmaz ile
birlikte yaptı.
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BAŞKA SERMAYEMİZ YOK

ATB Başkanı Ali Çandır, çocukların bu ülkenin en büyük sermayesi
olduğunu belirterek, iyi yetişmiş
nesillerin ülkemizi daha ileriye taşıyacağına dikkat çekti. “Ne yapmamız gerekiyorsa akıl gücüyle
yapmalıyız” diyen Çandır, kodlama
gibi eğitimlerle çocukların hayal
gücünün geliştirilmesi gerektiğini
söyledi. Borsa olarak eğitime destek verdiklerini vurgulayan Çandır,
bu anlayışla ATB Lisesi’ne teknoloji sınıfı kazandırdıklarını belirtti.
Çandır, teknolojinin hayatın her
alanında var olduğunu, teknolojik
gelişmelere sırtımızı dönemeyeceğimizi söylerken, her alanda olduğu gibi tarımda da teknolojinin çok
etkin kullanıldığına dikkat çekti.
“Bu treni kaçırmayalım” diyen
Çandır, öğrencilerden kendilerini
donanımlı bir şekilde yetiştirmesini istedi.
Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okullara teknoloji sınıfı
kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, ATB Başkanı Ali Çandır
ve yönetimine okula Endüstri 4.0
Robotik Kodlama sınıfını kazandırdıkları için teşekkür etti. Okul
Müdürü Kuntay Yetkin, açılışta
Endüstri 4.0 ile ilgili bir sunum
yaptı.

TOHUM EKEN ROBOT
İLGİ ODAĞI OLDU

Açılışta, 3D yazıcılar, sanal teknolojiler, artırılmış gerçeklik ve
programlanabilir robot sistemleri
kullanıldı. Açılışta, 12. sınıf öğrencisi Abdülkadir Kahraman’ın
Muratpaşa Belediyesi’nin verdiği atıklardan BİLSEM işbirliğiyle
ürettiği ve TÜBİTAK tarafından
ödüllendirilen tohum ekme robotu
da tanıtıldı. Protokol üyeleri daha
sonra müzik dinletisi eşliğinde öğrencilerin resimlerinin bulunduğu
sergiyi gezdi.

KUTAY YETKİN’DEN
ÇANDIR’A TEŞEKKÜR PAKETİ
Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Kuntay Yetkin, beraberindeki öğrencilerle birlikte ATB Başkanı Ali Çandır’ı
makamında ziyaret etti. Lise’ye robotik kodlama sınıfı kazandıran Çandır ve ATB yönetim
kuruluna teşekkür eden Yetkin,
Çandır’a plaket takdim etti.
Borsa’nın eğitime verdiği
desteğin önemine işaret eden
Yetkin, “Ne zaman eğitimle
ilgili bir talebimiz olsa bizim
yanımızda olan Borsamız
yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi. Çandır da eğitimin önemine inandıklarını
vurgularken, öğrencilerin iyi
yetişmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Borsa Lisesi öğrencileri Çandır’a çiçek de takdim
ederek, teşekkürlerini iletti.
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ANTALYA TİCARET BORSASI
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI

A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi
938 aileye gıda yardımı yapıldı.
Antalya Ticaret Borsası Başkan
Yardımcısı Halil Bülbül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
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(TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi
938 aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi. Ramazan
ayının dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı
kutsal günler olduğunu belirten
Bülbül, “Her yıl olduğu gibi bu

yıl da TOBB’un katkılarıyla hazırladığımız Ramazan paketlerini
ihtiyaç sahibi ailelere üyelerimiz
aracılığıyla ulaştırdık. Toplam 50
bin TL değerindeki yardımlar ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayının
ruhuna uygun dağıtılmıştır” dedi.

KÜÇÜK AKTAR DÜKKANINDAN
ABD’YE UZANAN YOL
Antalya’da açtığı aktar dükkanıyla iş hayatına atılan Halis Ertaş’ın (39) yolu, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlar üreten küçük bir atölyeden fabrikaya kadar uzandı. Antalya’nın
zengin bitki çeşidinden faydalanan Ertaş, tıbbi aromatik bitki ve yağ sektöründe ABD’de
açılan ilk Türk firması oldu.

A

kdeniz Üniversitesi, Beden
Eğitim ve Spor Yüksekokulu’ndan 2001 yılında mezun
olan Halis Ertaş, şifalı bitkilerle
uğraşan kayınpederiyle bir süre
çalıştı. Daha sonra kendine bir aktar dükkanı açan Ertaş, yaptığı işi
bilimle bağdaştırmak için Anadolu Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans
yaparak fitoterapist (bitkilerle
tedavi yapan kişi) unvanını aldı.
Bitkilerle bağlantılı olduğu için
‘Doğanın uyanışı, baharın müjdesi’ anlamına gelen ‘Talya’ adıyla
şirket kuran Halis Ertaş, daha
büyük bir atölyeye taşındı. Antalya’nın zengin floristik yapısındaki
bitkileri değerlendirmek isteyen

Ertaş, organize sanayi
bölgesinde
bir fabrika
kurmak
istedi,
ancak o
dönemin
yöneticilerinden
yeterli destek bulamadı.
İşleri yoluna
girdikten sonra
Döşemealtı’nda
bir fabrika açan Ertaş,
bu işin daha katma değerli
olduğunu düşünerek kendi yolunu
çizdi.
BORSA
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ALANINDA ABD’DE AÇILAN İLK
TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Tıbbi bitkiler ve aromatik yağlar
için insanların ilk zamanlar talebinin aktarlara yönelik olduğunu dile
getiren Ertaş, bölgenin etnobotanik
yapısını görüp önce uçucu yağlarla
üretime başladıklarını söyledi. Yurt
dışına fuarlarla açılan Ertaş, “Zamanla yurt dışından talep oluşmaya
başladı. Özellikle ABD’den istekler geldi. 2013’te ABD serüvenimiz
başladı. Üç yıllık pazarlamanın sonunda ABD’de depo açmamız gerektiğini gördüm. ABD’nin yetkili
kurullarından izinleri aldık. Belgelerimizi aldıktan sonra depomuzu oluşturduk. Dağıtımlarımızdan
sonra ABD’nin yaygın internet sitelerinde yer bulduk. Market ve eczanelerinde Türk malı olarak satılıyor. Sonrasında bir mağaza açtık.
Türkiye’nin tıbbi aromatik bitkiler
sektöründe, yağlar, gıda takviyeleri grubunda ABD’de açılan ilk
Türk firması olduk” diye konuştu.
10 •BORSA
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ANTALYA’NIN BİTKİLERİNİN MOLE- sattıklarını söyledi. Çörekotu,
KÜLLERİ İLE İLAÇ YAPMA HAZIRLIĞI lavanta, ada çayı, kekik ve badeÜlkede işsizliği önlemek ve cari
açığı azaltmaya yönelik bu sektörde
çok ciddi bir pazar olduğunu kaydeden Halis Ertaş, “Büyüklerimiz
bize güvensin ve önümüzü açsınlar.
İlaç ruhsatı alma yönünde de ilerliyoruz. Yürüttüğümüz birçok proje
var. Bölge bitkilerimizden moleküller bularak bunları ilaca dönüştüreceğiz. Şu anda direkt bize bağlı
56 çalışanımız var. Yakın zamanda
100’ü aşacağız. Bize özgü bitkilerden molekül üretip ilaca dönüştürme süreci içinde olacağız” dedi.

HAMMADDE KATMA DEĞERE
DÖNÜŞTÜRÜLMELİ
Anlaşmalı oldukları çiftçilerle ortak bitkisel üretim yaptıklarını dile
getiren Ertaş, bitki ve tohumları
ham haliyle aldıklarını, işledikten
sonra doluma hazır hale getirip

mi yoğun şekilde kullandıklarını
belirten Halis Ertaş, “Antalya ve
çevresi tıbbi ve aromatik bitkiler
açısından çok zengin. Fabrikamızda 150’ye yakın ürün işleyebiliyoruz. Ürünleri katma değerli
hale getirebilirsek kazançlı hale
geliyor. Üreticiden tohum halinde
alıp, tohum olarak sattığınızda
ürünün kilosu 10 lira, yağını çıkartıp paketlediğinizde 20 lira. Bunu
vitamine dönüştürdüğünde 50 lira,
ilaca dönüştürdüğünüzde ise 150
lira. Ancak ülke olarak hammadde
kaynağını üretip, hammadde olarak satıyoruz. Daha sonra o ürünü
katma değerli ürün olarak ithal
ediyoruz. Bu da cari açığa neden
oluyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA

ALİ ÇANDIR’A
HİZMET ŞEREF BELGESİ
TOBB Genel Kurul Delegeliği görevinde
10’uncu yılını tamamlayan ATB Başkanı Ali
Çandır, hizmet şeref belgesi ve plaket aldı.
Çandır’a ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay takdim etti.

H

izmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu´nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla TOBB
Konferans Salonu’nda sahiplerine

verildi. TOBB Delegesi görevinde
10. Yılını tamamlayan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da plaketini aldı.
Törende bir konuşma yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının köklü çatısı altında 10’uncu,
20’nci ve 40’ıncı yıllarını tamamlayan TOBB delegelerine hizmet

şeref belgesi takdim ettiklerini
belirti. Hisarcıklıoğlu, bu vesileyle oda ve borsa camiasıyla bir
arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB’un
ülkede yatırımın, istihdamın,
emek ve üretimin kalbinin attığı
bir platform olduğunu kaydetti.
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ÜRETİCİ İTHALAT SOPASIYLA
DÖVÜLÜYOR

ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez, et fiyatlarının maliyete göre çok düşük
kaldığını belirterek, üreticinin ithalat sopasıyla dövüldüğünü ifade etti.

A

TB Meclis Üyesi
ve 5. Meslek
Komitesi
Üyesi Ata Sönmez, karkas etin
fiyatının 30-31 TL
arasında olduğunu, perakende etin
kilogram fiyatının
48-50 TL arasında seyrettiğini belirtti.
Ramazan bayramında talep
nedeniyle kasap esnafının işlerinin
iyi olduğunu söyleyen Sönmez,
Bayramdan sonra et ticaretinde
düşüş yaşandığını kaydetti. Talepteki daralma nedeniyle et fiyatının
düşük seyrettiğini vurgulayan Ata
Sönmez, “İşler kıpırdarsa et fiyatı
bu şekilde seyretmez. Çünkü üre12 •BORSA
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tici zarar ediyor. Ülkede
üreteni dövüyorlar. Sopanın adı da ithalat.
Üretici 31 TL’ye
mal ettiği eti 30
liraya satarsa üretimi bırakır. Bütün
ülkelerde
üreten
baş üstüne konulur bizde dövülüyor”
dedi. 3 yıldır et fiyatının yerinde saydığını kaydeden Sönmez, yem fiyatlarının 3 kat arttığına dikkat çekti.
Ata Sönmez, üç senedir karkas
kilo fiyatının 28-30 TL olduğunu
belirterek, “Ette köylü zarar ediyor. Devlet 29 TL’den ithal ederek 21 TL’den sattı ve zarar etti.
Kasaplarda fiyatlar yüksek gibi

görünüyor ama kar payı 3-4 lira.
Dükkan masraflarını kurtarmıyor. Vatandaşın alım gücü de yok,
satışlar yüzde 50 azaldı. İthalat
bağımlısı oluyoruz ve bana göre
ithalat daha da büyüyecek” dedi.

KUTU ET İTHALATINDA PATLAMA

Et ve Süt Kurumu’nun “2018 Sektör Değerlendirme Raporu”na göre
kırmızı et ithalatı 2018’de miktar
bazında yüzde 233 arttı. Canlı hayvan ithalatı ise yüzde 54 oranında
artttı. 2018 yılında gerçekleşen
büyükbaş hayvan ithalatının çoğunluğu besilik olmak üzere yüzde 42’si Brezilya’dan gerçekleşti.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, halkın ucuz ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için daha fazla üretilmesi gerektiğini belirterek, kırsalda yaşamanın cazibesini artıracak ve üretim yapma motivasyonunu yükseltecek yeni bir modele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ATB MAYIS MECLİSİ TOPLANDI

A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) Mayıs ayı Meclisi,
Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci başkanlığında toplandı.
Yönetimin bir aylık çalışması hakkında Meclis üyeleri bilgilendirilirken, ATB Başkan Vekili Halil
Bülbül, kente, ekonomiye, tarıma
yönelik değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına terör saldırılarını kınayarak başlayan Bülbül,
“Bu ay bir kez daha şehit ateşi
memleketimize düştü. Kahraman
hemşerimiz Piyade Uzman Çavuş
Zekeriya Zencirli’ye ve vatanımız
uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı ve sabır
diliyoruz. Sınır ötesindeki zorlu
operasyondaki Mehmetçiklerimize
de başarılar diliyoruz” dedi. Mayıs
ayının milli mücadelenin başlangıç
ayı olduğunu belirten Bülbül, “Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa

Kemal Atatürk olmak üzere, tüm
yol arkadaşlarını ve kahramanlarımızı bizlere sağladığı özgürlük
dolayısıyla minnet ve rahmetle
anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

TOBB’UN TALEBİ EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu’na ATB yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, yönetim kurulu
üyeleri ve delegelerle birlikte katıldıklarını anımsatan Halil Bülbül,
Borsa olarak genel kurul boyunca
Antalya’nın yöresel lezzetlerini
ikram ederek tanıtım yaptıklarını
kaydetti. “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” temasıyla gerçekleşen Genel Kurul’da, ekonomiye
odaklanılması ve icraat dönemine girilmesi mesajının iletildiğini
anımsatan Bülbül, Borsa’nın da
önerisi olan biriken KDV alacaklarının takvime bağlanarak ödenmesi, peşin verginin kaldırılması,

kalkınma ajansları kaynaklarıyla
belediyeler yerine özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, tarım
ve hayvancılık politikalarının tüm
tarafların görüşleriyle oluşturulması ve kıdem tazminatı gibi birçok
konu ve sorunun TOBB Başkanı
tarafından ifade edildiğini belirtti.
Bülbül, “Umarız özel sektörümüz
için çok önemli olan bu sorunlar
bir an evvel çözüme kavuşur” dedi.
BORSA
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YÖREX TEŞEKKÜRÜ
ATB’nin, bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Oda ve Borsa Proje Yarışması’na YÖREX ile katıldığını
belirten Halil Bülbül, “YÖREX’in
123 proje arasından ödüle layık
görülmesi bizleri mutlu etti. Ödülü Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden almak
ise projemizi daha fazla geliştirmek ve yaygınlaşmak için bizlerde ilave motivasyon yaratmıştır”
diye konuştu. Bülbül, YÖREX’i
sahiplenen ve motivasyon sağlayan, Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm oda
ve borsalar, kalkınma ajansları,
yerel ve merkezi yönetimler, üreticiler, katılımcılar, ziyaretçiler,
danışma kurulu, basın mensupları, Borsa personeline teşekkür etti.

SERTAFİKALI TOHUM DESTEĞİ
ARTIRILSIN
ATB Başkanvekili Halil Bülbül,
Cumhurbaşkanı tarafından sert ekmeklik buğdayın ton başına 1.350
liradan alınacağı, arpanın ton fiyatının da 1.100 lira olarak açıklandığını belirterek, fiyatların normale
yakın olduğunu söyledi. Üretimin
devamlılığı ve ithale bağımlı olmamak için artan maliyetler nedeniyle üreticilerin önümüzdeki yıl daha
fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bülbül, “Hububat sektörel
analiz toplantımızda da gündeme
geldiği gibi; Sosyal yardımların
kırsalda üretim yapan genç ve kadın üreticiler başta olmak üzere
üretene yönelik planlanması ve
üretimde kaliteyi, verim artışını ve
sürekliliği sağlamak için sertifikalı
tohumluk desteğinin artırılarak devam ettirilmesi son derece önemlidir” dedi. Bülbül, bu yılki hububat hasadının bereketli olmasını
ve bol kazanç getirmesini diledi.
14 •BORSA
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TARIM ŞURASI İYİ BİR FIRSAT
Halkın ucuz ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için daha fazla üretilmesi
gerektiğiniz, kırsalda yaşamanın cazibesini artıracak ve üretim yapma motivasyonunu yükseltecek yeni bir modele ihtiyaç olduğunu vurgulan Bülbül,
bunun için Tarım Şurası’nın iyi bir fırsat
olacağını söyledi. Bülbül, “Şura’dan
beklenilen faydanın sağlanabilmesi için
bölgelerin kendine has kırsal ve tarımsal özelliklerinin, üstün ve zayıf taraflarının ayrı ayrı dikkate alındığı, kendi
içinde gerçekçi bilgilerle irdelendiği alt
çalışma gruplarının raporlarından etkili
bir şekilde faydalanılması gerektiğini
önemle belirtmek isterim. Bu çalışma
grupları her bölgede ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Günceli anlatan alan araştırmalı ve yapıyı anlatan zaman serisi
araştırmalı niteliğinde bölgesel raporlar
hazırlanmalıdır. Bu raporlara ve stratejik politikalara dayalı gerçekleştirilecek
olan Tarım Şurası, kendisinden beklenen faydayı sağlama potansiyeline sahip olacaktır” diye konuştu.

ÇÖZÜM VAR YETER Kİ KULAK
VERİN
Antalya Ticaret Borsası’nın özellikle 2008 yılından beri, sözlü
ve yazılı olarak, tarımı stratejik
sektör olarak tanımlamak gerektiğini dikkat çektiğini anımsatan Bülbül, şunları söyledi:
“Tarımı stratejik sektör yapmak
demek; ekonomik etki analizlerine dayalı destek ve teşvikte etkili
ve öncelikli sektör yapmak demektir. Topraklarını ve çalışanla-

rını, üreticilerini ve girişimcilerini
sektörde tutmak ve itibar kazandırmak demektir. Yatırımcısına
pozitif ayrımcılık uygulamak demektir. Ortak performans göstergelerine göre meslek örgütlerini
çalıştırmak demektir. Koruyucu ve
geliştirici toplu üretim planlama
ve sigortalama yapmak demektir.
Kaynak kullanımında verimliliği
artırıcı önlemler almak demektir.
İthalatçı değil ihracatçı bir sektör
yaratmak demektir. Bu kapsamlı
önerilerimizin tamamımı bulunduğumuz her ortamda dile getirdik.
Getirmeye de devam edeceğiz.
Yeter ki tarıma kulak verilsin, bizler Borsa olarak çözüm önerilerimizi anlatmaya her daim hazırız.”

İVME PAKET TARIMI
CANLANDIRSIN
Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan İVME Finansman
Paketi’ni de değerlendiren Bülbül, paketin 3 ana faaliyet alanından birinin tarım olduğunu belirtti.
İleri, Verimli, Milli Endüstri kelimelerinin baş harflerinden oluşan
İVME Paketi’ndeki tarım sektörü
alt başlıkları ise “seracılık”, “soya,
mısır, ayçiçeği üretimi”, “hayvancılık-yem bitkisi üretimi” ve
“birlikte ekipman paketi” olarak
tanımlandığını kaydeden Bülbül,
bu üç ana faaliyet alanına toplam
30 milyar liralık finansman desteği sağlanacağını bildirdi. Bülbül, “213 milyar liralık tarımsal
milli geliri olan sektörümüzün
bu finansman desteği ile ivme-

rekmektedir. Tarihi değerinin yanı
sıra manevi değeri de yüksek olan
binanın, Antalyalılar için önemli
olduğunu bir kere daha hatırlatmak isteriz. Kesik minarenin de
bu kapsamda değerlendirilmesini gerektiğine inanıyoruz” dedi.
BÖCEK’E FAYTON TEŞEKKÜRÜ
Bülbül,
üyelerin
RamaAntalya’da faytonculuğun sonlan- zan
Bayramı’nı
kutlayadırılmasını memnuniyetle karşı- rak konuşmasını sonlandırdı.
ladıklarını bildiren Halil Bülbül,
“Hem hayvan haklarına aykırı
olan hem de Antalya’nın gözbe- SEKTÖREL KONULAR
beği Kalekapısı’nda kötü koku ve Meclis’te üyeler, sektörlerine ilişgörsel kirliliğe neden olan fayton- kin değerlendirmelerde bulundu.
culuğu sonlandıran Büyükşehir Meclis Üyesi Ergin Civan, AntalBelediye Başkanı Sayın Muhittin ya yöresel lezzetlerinin havalimaBöcek’e teşekkür ediyoruz” dedi. nında bedelsiz dağıtılmasıyla ilgili
çalışma yaptıklarını, bunun hem
iyi bir tanıtım aracı olacağı hem
KENT BELLEĞİNİ KORUYALIM
de ekonomik değer yaratacağını
Bülbül, Antalya’nın en köklü eği- söyledi. Meclis Üyesi Nuri Büyüktim kurumu Antalya Lisesi’ne ait selçuk, bu yıl ülke genelinde 20
938 AİLEYE RAMAZAN YARDIMI
olan tarihi binanın başka kurum- milyon ton buğday üretimi bekleHalil Bülbül, TOBB’un katkıla- lara tahsis edileceği haberlerini diklerini bildirirken, buğday taban
rıyla Ramazan ayında 938 adet üzüntüyle öğrendiklerini belirte- fiyatının hasat öncesi açıklanmagıda yardım paketinin üyeler rek, “Kentin belleğini yok eden sını memnuniyetle karşıladıklarını
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine uygulamalardan kaçınılması ge- söyledi. Meclis Üyesi Hüseyin Simav, sütün referans fiyatının 2 TL
olarak belirlendiğini ancak artan
girdi fiyatları karşısında bu fiyatın
yetersiz olduğunu bildirdi. Meclis
Üyesi Ata Sönmez, 3 yıldır et fiyatlarının yerinde saydığını, yemin
ise 3 kat arttığına dikkat çekerken,
yakında kargas et ithalatının başlayacağını kaydetti. Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci, domateste iklimin
etkisiyle de tonajın düştüğünü belirterek, buna rağmen domatesin
50 kuruşa satıldığına dikkat çekti.
Artım Ukrayna, Rusya, Romanya
gibi domates ihraç edilen ülkelerin kendi domatesini üretmeye
başladığını bildiren Ekinci, Nisan
ayından sonra domateste ihracat
şansının olmadığını kaydetti. Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, çiçekte
yayla üretimine başlandığını belirterek, ilk kez bu yıl çiçek ihracatının 52 haftaya yayıldığını bildirdi.
lenmesini beklemekteyiz” dedi.
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül,
konuşmasında kent ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Süperlig’i
ortalamanın üzerinde bir başarıyla
bitiren 7. Antalyaspor ve 9. Alanyaspor’u tebrik eden Bülbül, iki
takıma da başarılı bir sezon diledi. TOBB öncülüğünde TEPAV
işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı
büyüyen 100 şirketi arasında yer
alan 7 firmayı, Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu listesine
giren 6 firmayı tebrik eden Bülbül,
Japonya Devlet Nişanı’na layık
görülen Dışişleri Bakanı Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu
kutladı. Bülbül, Türkiye’nin ‘’En
İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum
Lideri’’ seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da tebrik etti.

ulaştırıldığını bildirirken, “Yardımlarımızı veren elin alan eli
görmediği şekilde hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığınız için
hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

BORSA
Nomi

• 15

ATB YÖRESEL ÜRÜNLERİ TOBB’DA TANITTI

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Genel Kurul’da Antalya Ticaret
Borsası ile Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ortak stant açtı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, TOBB delegeleri ile katılımcılara Antalya’nın coğrafi işaretli
ürünlerini ikram etti.
Coğrafi işaretli Karyağdı Armudu,
Tavşan Yüreği Zeytin ile zeytinyağ,
Finike Portakalı ve portakal suyu ile
Alanya Avokadosu ikram eden Çandır, ürünlerle ilgili de bilgi verdi.
Coğrafi işaretin yöresel ürünler için HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TAM NOT
önemine dikkat çeken Çandır, gösTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya standını ziyaret edeterilen ilgiden dolayı memnuniyetini
rek, ikramların tadına baktı. Hisarcıklıoğlu, Antalya’nın yöresel
dile getirdi.
ürünlerine tam not verdi.
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ATB ÜRÜN İHTİSAS BORSASI
ACENTESİ OLDU

Antalya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladı. TOBB ve Ticaret Borsaları tarafından kurulan
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin acenteliğini alan ATB, Elektronik
Ürün Senetlerine ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

A

Antalya Ticaret Borsası’nın TÜRİB ile sözleşme imzalayarak
TÜRİB’in acentesi olduğunu bildiren Çandır, “Acenteliğimizle
birlikte Elektronik Ürün Senetleri’ne ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip
olduk. Artık tüm ELÜS işlemleri
Borsamız tarafından gerçekleştirilebilecektir” dedi. Çandır, üretici
ve yatırımcıların lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı için
ATB’ye başvurabileceğini bildirdi.

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ve
ticaret borsalarının kurucu ortağı
olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş’nin (TÜRİB) faaliyete geçtiğini belirtti. Çandır, artık Elektronik Ürün Senetlerilerinin (ELÜS)
alım-satım işlemlerinin yatırımcılar
tarafından aracı olmaksızın http://
www.turib.com.tr adresinden “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden
gerçekleştirilebileceğini kaydetti. ELÜS işlemleri yapmak isteyen
gerçek ve tüzel kişiliğe sahip ya-

tırımcıların TÜRİB’e kayıt olması
gerektiğini vurgulayan Ali Çandır,
“TÜRİB’de işlem yapmak isteyenler Borsamıza kayıt işlemlerini en
kısa sürede yapmalıdır. Borsamız
bunun için gerekli altyapıyı kurdu. Gerekli belgelerle bize başvurmaları yeterli” dedi. Çandır, kayıt
için Borsa’ya üyeliğin zorunlu olmadığını vurguladı. Çandır, buğday, arpa, mısır, pamuk, çeltik,
soya fasulyesi zeytin, fındık ve
mercimeğin TÜRBİ’de işlem yapılan ürünler olduğunu kaydetti.
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COĞRAFİ İŞARETLER ÇALIŞMA TOPLANTISI
TOBB’DA YAPILDI

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ile Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır’ın katılımıyla coğrafi işaretler hakkında çalış-
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ma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önümüzdeki
dönemde coğrafi işaretler konusunda yapılması planlanan Bölgesel Coğrafi İşaretler Toplantılarına dair
taslak program görüşülerek yol haritası çıkartıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır

Enflasyon
beklentinin altında
A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) ve Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV)Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı Mayıs ayı enflasyon
rakamlarını değerlendirdi. Tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık
yüzde 0.95 olarak ilan edildiğini
belirten Çandır, yıllık enflasyonun
yüzde 18.71 olarak açıklandığını
kaydetti. Mayıs ayı piyasa beklentisinin yüzde 1.25, İstanbul Ticaret Odası’nın ilan ettiği perakende
enflasyonunun ise yüzde 1.02
olduğunu kaydeden Çandır, Mayıs
ayı TÜFE’nin bu rakamların çok
altında olduğuna dikkat çekti. TÜFE’deki düşüş eğiliminin, Ekim
ayındaki yüzde 25.24’lük rekor
seviyeden sonra devam ettiğini
belirten Çandır, “Bu düşüşteki en
büyük pay, yüzde – 1,18 ile gıda
kaleminde olmuştur. Aynı zamanda yüzde - 1,58 düşüş yaşanan
ev eşyası kalemi de TÜFE’nin
düşüşüne katkı sağlamıştır. Mayıs
enflasyonunu en fazla yükselten
kalemler ise yüzde 2,18 ile ulaştırma ve yüzde 1,86 ile eğlence
kültür olmuştur. Otel-lokanta ka-

lemindeki yüzde 1,61’lik artış da
bölgemiz açısından dikkat çekicidir” dedi.

BÖLGE ENFLASYONU YÜKSELİYOR
Burdur, Isparta, Antalya illerini
kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunun Mayıs ayında yüzde 1,29
olarak ilan edildiğine dikkat çeken
Çandır, Türkiye sıralamasında
en yüksek dördüncü bölge olduğumuzu bildirdi. Son dönemde
ülke ortalamasının üzerinde aylık
enflasyon yaşadığımızı kaydeden Çandır, “Her ne kadar yıllık
enflasyonda yüzde 19,06 ile hala
en yüksek 15 sıralamasında bulunmasak da son aylarda sürekli
olarak ülkemiz ortalama enflasyonunun üzerinde aylık enflasyonlar
yaşamaktayız. Turizm hareketliliğinin yükseltici etkisini birkaç
aydır sürekli dile getirmekteyim.
Ancak bu aya ilişkin bazı özel
durumlar da yaşamaktayız” değerlendirmesinde bulundu. Ülke
genelindeki enflasyon düşüşüne
en fazla katkı yapan gıda kaleminin Batı Akdeniz’de yüzde - 0,46
düşüş gösterdiğini kaydeden Ali
Çandır, şu değerlendirmede bulundu:Bu düşüş yüzde – 1,18’in

çok altındadır. Yani bölgemizde
gıda fiyatları, ülkemiz ortalaması
kadar düşmemiştir. Keza ülkemizde yüzde - 1,58 düşen ev eşyası
harcaması, bölgemizde ancak
yüzde – 0,12 düşmüştür. Yani burada da düşüş, bölgemizde sınırlı
kalmıştır. Diğer taraftan enflasyonu en fazla yükselten ulaştırma
kalemi, bölgemizde yüzde 2,13 ile
ortalamaya yakın gerçekleşmiş,
yine enflasyonu yükselten eğlence-kültür kalemi de bölgemizde
yüzde 1,47 ile ortalamaya yakın
olmuştur. Burada dikkat çeken bir
diğer kalem de lokanta-otel harcamasındaki durumdur. Yüzde 2,14
ile ülke ortalamasının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanmıştır.
Bölgemiz enflasyonu, Mayıs ayında ülke ortalamasına göre daha
kötü bir performans göstermiştir.
Harcama kalemleri bakımından
ortalamaya göre düşüşlerde daha
az ve yükselişlerde ise daha fazla
fiyat artışlarının yaşandığı bir ayı
geride bırakmış durumdayız. Önümüzdeki aylarda da bu eğilimin
sürmesi muhtemeldir ve bölge
enflasyonumuz, Ülke ortalamasının üzerinde kalması büyük olasılıktır.”
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Yİ_ÜFE TÜFE MAKASI AÇILIYOR
Üretici enflasyonu (Yİ_ÜFE)
ile TÜFE arasındaki makasın
tarihi açıklığa ulaştığına dikkat
çeken Ali Çandır, “TÜİK’in
açıkladığı yüzde 2,67’lik aylık
ve yüzde 28,71’lik yıllık yurtiçi
üretici enflasyonu, Mayıs
ayları dikkate alındığında 2006
yılından bu yana 10 puanlık
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farkla en fazla birbirinden
uzaklaştığı ay olmuştur” dedi.
Üretici enflasyonunun rekor
derecede tüketici enflasyonundan
uzaklaşması ve yükselmesinin
gelecekteki düşük tüketici
enflasyonu beklentilerini olumsuz
etkilediğini bildiren Çandır,
“Bu olumsuzluğu besleyen
diğer faktörler de tüketici
güveni endeksi, imalat sanayi

tedarikçileri endeksi ve ihracat
endeksi eğilimlerindeki tarihi
düşüşlerdir” dedi.
BAGEV Başkanı Ali Çandır,
Eylül ayından itibaren hesaplamadan çıkacak olan çok yüksek
düzeydeki enflasyon rakamlarının
enflasyonu olumlu etkileyeceğini
söyleyen Çandır, “Onların yerine konacak olan rakamlar büyük

ATB HAZİRAN MECLİSİ
TOPLANDI

A

ntalya
Ticaret
Borsası
(ATB) Haziran
ayı Meclis Toplantısı, Meclis
Başkan Vekili
Murat Köseoğlu
başkanlığında
toplandı. ATB
yönetiminin bir
aylık çalışması
hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te,
sektörel konular değerlendirildi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, tarım ve ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.

Haziran’da İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
seçilen Ekrem İmamoğlu’na başarı dilerken, “2019 yılının ilk yarısını seçim
ana gündemiyle tamamladık. 23 Haziran’da yinelenen İstanbul seçimlerinin
olgunluk içerisinde
tamamlanmasından
memnuniyet duyduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu
tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
Artık seçim faslını geride bırakmalıyız. Şimdi seçim gündeminden
SEÇİM BİTTİ GEÇİM ZAMANI
geçim gündemine odaklanmalıyız.
Önümüzdeki 4 yılı, toplumsal ve
2019 yılının ilk yarısının tamam- ekonomik ilişkilerin rehabilitasyolandığını belirten Çandır, altı ayın nu için değerlendirmeliyiz. Çünkü
tek kelimeyle “seçim” olarak özet- ülkemizin kaybedecek bir saniyesi
lenebileceğini kaydetti. Çandır 23 bile yok, zaman kalkınmaya odak-

lanma zamanıdır” diye konuştu.

BÜYÜME UYARISI
Konuşmasında ekonomik değerlendirmeyle devam eden Çandır,
büyüme uyarısında bulundu. 2018
yılının yüzde 2,6’lık büyümeyle
kapandığını belirten Çandır, “Bu
performansın en az yüzde 5’lik
büyüme sınırımızın yaklaşık yarısıdır. 2019 yılının ilk çeyreğine
ise yüzde -2,6 küçülerek başladık.
Eğer son 10 yıldaki yüzde 6,4’lük
ortalama büyümeyi geçemezsek
hedeflerimizi tutturamayacağız”
dedi. Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarındaki gerçekleşmelerin geçen yılın aynı döneminden daha
iyi olmadığını vurgulayan Çandır, enflasyon, kredi ve çek ödemeleri gibi ekonomik göstergelerdeki hareketlere dikkat çekti.
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TARIM ENFLASYONU DÜŞÜRÜYOR “Tarım sektörü yaşadığı zorluklara den biri olması gerektiğini kayde-

2

017 yılından bugüne yaşanan
yüksek enflasyonun lokomotifi
olarak tarım sektörünün gösterildiğini, ancak sektörün yaşadığı
zorlukları ve bu tanımlamayı hak etmediğini vurgulayan Çandır, “Örneğin, Mayıs ayı tarım ürünleri üretici
enflasyonu aylık olarak yüzde -0,95 ve
yıllıkta ise yüzde 30,23 olarak ilan edildi. Yıllık enflasyon ilk bakışta yüksek
görünebilir. Ancak son 15 yıla baktığımızda tarımın, başta TÜFE olmak üzere tüm enflasyonların hızını düşürdüğünü görmekteyiz. Bunun tek istisnası
2010 yılı Mayıs ayı olmuştur. Şunu da
özellikle vurgulamak isterim ki; sektörümüzdeki girdi fiyatları geçen yıla
göre ortalama yüzde 50’nin üzerinde
artmıştır. Yani en az 20 puanlık maliyet
yükü hala üretici ve ticaret erbabının
sırtındadır” diye konuştu.

DAHA İSTİKRARLI BÜYÜDÜK
Tarım sektörünün stratejik olduğunu bir kere daha vurgulayan Ali
Çandır, şunları söyledi:
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rağmen sanayi, inşaat ve hizmet
sektörlerine göre son 10 yılda
daha düşük, fakat istikrarlı büyümüştür. Nitekim, bu 10 yıldaki birinci çeyrek büyümelerini dört ana
sektör bakımından değerlendirdiğimizde tarım, yüzde 2,5 ile ortalama büyümesine en yakın sektör
olmuştur. Diğer sektörler ise bu
dönemde ortalamalarından uzaklaşarak küçülmüşlerdir Sektörümüz kullandığı krediyi büyümeye
yansıtmasıyla da diğer sektörlerin
önünde yer almıştır. Örneğin; Bu
yılın ilk çeyreğinde toplam nakdi
kredi yüzde 5,3 artarken ülkemiz
ekonomisi yüzde 2,6 küçülmüştür.
Buna karşılık tarımsal kredilerdeki
yüzde 3 artışla sektörümüz yüzde
2,5 büyümeyi başarmıştır. Yani
sektörümüz, kullandığı krediyi
büyümesine yansıtmıştır.”

TARIMDA BÜYÜME
HIZLANDIRILMALI
Tarım sektörünün büyümesini
hızlandırmak ve istikrarlı yapısını
korumanın en önemli hedeflerin-

den Çandır, “Çünkü bizler zorlu
dönemlerde bile istikrarlı kalmayı
başarabilen bir sektörüz. Son zamanlarda ülkemiz gündeminden
düşmeyen tarımsal sorunların
çözümü için önümüzdeki dönemi
bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Aksi halde tüm direncine ve
istikrarına rağmen sektörümüz,
ciddi hasarlar görme riskiyle karşı karşıyadır. Eğer tarımdaki bu
nispi istikrar da bozulursa bunu
düzeltmek, diğer sektörlere göre
çok daha zor olur ve uzun bir süre
ister.
Yılın ikinci çeyreğindeki kredi ve
çek kullanımlarını değerlendiren
Çandır, Antalya’nın nispeten daha
iyi durumda olduğunu bildirdi.
Çandır, “Ülke genelinde Nisan
ve Mayıs aylarının ülkemiz çek
ödemelerinde yüzde 1’lik bir artışa
karşılık kentimizde yüzde 27’lik
bir artış yaşanmıştır. Toplam nakdi kredilerimizde ise ülkemizde
yaşanan azalıştan daha düşük bir
azalma yaşanmıştır” dedi.

ENFLASYON TEK HANEYE
DÜŞÜRÜLMELİ
Enflasyon yükseldikçe kredi kullanım oranının yükseldiğini ve büyümenin azaldığına dikkat çeken Ali
Çandır, “Çünkü yüksek enflasyon
ortamında kullanılan kredilerin
büyümeye etkisi de giderek azalır.
Buna karşılık krediye bağımlılık
ise gittikçe artar. Dolayısıyla ülkemizin hedeflerine uygun büyüme
moduna geçebilmesi için ilk işimiz
enflasyonu kalıcı bir şekilde tek
haneye düşürmek olmalıdır” dedi.

KOMİTELERİN GÜNDEMİ
ATB Haziran ayı meslek komitelerinin gündemlerini de üyelerle
paylaşan ATB Başkanı Çandır, artan maliyetlerin fiyatlara yeterince
yansıtılamaması, tarımda çalışacak
işgücünü bulmadaki zorluklar, hal
dışı depolardaki rekabeti bozucu
ticaret, kırdan kente özellikle genç

göçünün giderek artması, et fiyatlarının maliyete göre düşük kalması, domates başta olmak üzere
sebze fiyatlarındaki yüksek dalgalanmaların tek taraflı gündeme
gelmesi, ihracattaki kambiyo sorunları ve devlet destekli tarımsal
kredilerindeki yüzde 100 faiz artışlarının gündeme geldiğini bildirdi.
Antalya Ticaret Borsası’nın 99.

yılını kutladığını belirten Çandır, “Bu fırsatla kurumumuzda
emeği bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Gelecek
yıl Borsamıza yaraşır bir 100.
yıl kutlaması yapacağız” dedi.
ATB Meclisi’nde üyeler, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
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ELMALI’NIN GÖZÜ
UNESCO’DA
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Kadim şehir Elmalı, bir çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapıyor. Manevi atmosferi ile bilinen Elmalı’nın kültürel ve tarihi mirası yerelde değil uluslararası alanda
mutlaka tanıtılmalı. Abdal Musa Tekkesi’nden türbelerine, Avlan gölünden sikkelerine,
UNESCO dünya miras listesine aday serenlerinden tarihi camilerine bir çok değeri barındıran Elmalı izlenimlerimi paylaşmak büyük bir keyif.

3

1 Mart’ta seçilen İyi Parti’li
Halil Öztük’ün daveti üzerine, konsoloslar, siyasi isimler
ve gazeteci arkadaşlarımla birlikte
Kadim şehir Elmalı’ya gittik. Daha
önceki ziyaretlerimde çok etkilendiğim Elmalı, son ziyaretimde
edindiğim bilgilerle beni manevi
atmosferine daha çok çekti. Elmalı
tarihi derinliğinin yanı sıra kültürel ve dini mirasıyla mutlaka yabancı ziyaretçilerle buluşturulmalı.
Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Elmalı tarihi,
Milattan Önce 5 ve 4. yüzyıllarda yaşamış Likyalılarla başlamış.
Elmalı müzesini ziyaretimizde
bize mihmandarlık yapan Elmalı
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Durmuş Altan, Likyalıla-

ra uzanan Elmalı tarihi bir çırpıda
anlattı. Bugün Bozüyük olarak bilinen Karataş-Semayük höyüğünde
bulunan eserler tarihe ışık tutuyor.
Müzede yer alan ve Likyalıların
kullandığı hava, su ateş ve toprağı simgeleyen gamalı haç, “Hitler
Elmalılıymış” esprilerine neden
oldu. Ağız kısmı doğuya yönelmiş
küplerde defnedilen cenazeler bütün inançlarda olduğu gibi Likyalılarda da ölülerin bir gün dirileceği
inancına sahip olduğunu gösteriyor. Persleri bu topraklardan atmak
için kurulan Likya Birliği’nin zaferinin ardından anı parası olarak basılan paha biçilemez Elmalı
sikkeleri müzenin gerdanlığı gibi
ziyaretçilere sunuluyor. Müzede
bulunan küplerden gözyaşı kap-

larına, süs eşyalarından mezarlara çok sayıda eser bizleri binlerce
yıl öncesine götürdü. Ancak, beni
en çok etkileyen eserlerin başında
yapımı Likya mezar anıtlarını andıran arı kovanları serenler oldu.
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LİKYA MEZARLARINDAN
ESİNLENİLMİŞ
Arkeolog olan Durmuş Altan
serenleri anlatırken, adeta gözlerinin içi parlıyor. Uzun süredir serenler üzerine yaptığı
araştırmanın meyvelerini almak
üzere. Bir ekiple serenler üzerine yaptığı araştırma sonucunda
arı sereni mimari biçimlenişinin
ihtiyaçları karşılamak için yere
özgü olarak ortaya çıktığı sonucuna varmış. Likya mezar anıtlarına benzerliğiyle dikkat çeken serenler, yerden yüksekliği
nedeniyle tamamen balın diğer
hayvanlardan korumaya yönelik
alınmış bir önlem aslında. Arı
sereni yapım geleneğinin 1960’lı
yıllarda bittiğini, bu işle uğraşan yapı ustalarının kalmadığını
üzlerek anlatıyor Durmuş Altan.
Arılar için bir çeşit sığınak işlevi
gören ve yörede doğal kara kovanların adı olarak kullanılan “seren”,
taş ve ardıç ağacı yapı malzemesiyle inşa edilen, üç-dört metre yüksekliğinde dikdörtgen biçimli yapılar. Yapılarda kurtlanmayan ve son
derece dayanıklı olan bölgeye has
ardıç ağaçları kullanılmış. Nitelim

UNESCO’YA ADAY
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de Anadolu’nun yüzlerce yıllık
tarihi ve kültür değer olan serenlerin tamamını yaşama döndürmeye,
seren balını Elmalı’nın bir markası
haline getirmeye çalıştıklarını anlatıyor. Öztürk, Elmalı’nın serenlerle
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve
Kültür Kurumu UNESCO Kültür
Mirası’na aday olduğunu bildiriyor.
Serenlerden çok az miktarda bal almaya başlayan Elmalı Belediyesi,
üretimin tam olarak başlamasıyla
UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne gireceğini bildiriliyor.
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Elmalı Müzesi bahçesinde yer alan
serenlerin 200 yıllık olduğu belirtiliyor. Çatısı ahşap malzeme ile inşa
edilen serenin saçak kısımları, başta ayı olmak üzere vahşi hayvanların çatıya çıkmasını engellemek
amacıyla uzun tutulmuş. Çatı üzerine dizilen ve yapının asıl fonksiyonunu üstlenen “kara kovan”lar,
ardıç ağaçlarının gövdesi oyularak
yapılmış. Serenlerin inşası sırasın-

da kullanılan ahşap malzemenin dış
cephedeki kısımlarında bırakılan
çıkıntılar, çatıya çıkmada merdiven
işlevi görüyor. Bir serenden 1 tona
yakın bal alınabileceği belirtiliyor.
Elmalı Belediyesi, yapı sektöründe
ciddi bir malzeme olarak değerlendirilen ardıç ağaçlarının çoğaltılmasına yönelik proje yürütmeli.

luşturması herkesin ortak umudu.

BOZKIRIN ORTASINDAKİ
MAVİLİK
Avlan…1970’li yıllarda tarım alanı elde etmek için kurutulan Avlan
Gölü, halkın talebi üzerine 2001
yılında tekrar suyuna kavuşturulmuş. Gölün su tutulmasıyla doğal
hayat yeniden canlanmaya başlamış. Altınlardaki düdenler nedeniyle su tutumu çok da sağlıklı
olmayan Avlan Gölü’nün bölgenin
iklimi ve florasına etkisi büyük.
Şimdilik yeşil sulara ve sazlıklara sahip gölün önümüzdeki yıllarda bölge halkını mavilikle bu-

ELMALILI HAMDİ YAZIR
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa
Kemal Atatürk’ün
Kur’an Kerim’i
Türkçeye çevirmesi
için
görevlendirdiği
Elmalılı
Muhammed Hamdi
Yazır’ın kişisel
eşyalarının bulunduğu Kent
Müzesi’ni Elmalı ziyaretimizle sadece dini yönüyle bilinen Hamdi Yazır’ın 4 dil bilen
hukuk dahil bir çok alanda kendini
yetiştiren dönemin aydını olduğunu
öğreniyoruz. Yazır, Elmalı’nın kül-

HELVACILAR ÇARŞISI EKSİ GÜNLERİNİ ARIYOR
Tarihi Helvacılar Çarşısı aslında içimizi burkmadı değil. Bir zamanlar hareketliliğiyle bölge ticaretinin merkezi olan çarşı, şimdilerde bir çok dükkanı kapalı esnafın hasretle müşteri beklediği
cansız bir alana dönüşmüş. Elmalı’nın leblebici, susamlı çöreği,
sıcak helvası, lokumunun yanı sıra bakır eşyaların satıldığı tarihi çarşısından eski günlerine dönmesini umut ederek ayrıldık.

ELMALI’NIN ŞARAP MARKASI
Elmalı deyince Likya şaraplarından bahsetmeden geçemeyiz. Elmalı, tarihinin yanı sıra toprağıyla da bereketli bir ilçe. Hububat üretiminin yanı sıra meyvecilik ve seracılık alanında verimli olan Elmalı
toprakları, üzüm üretimi için çok uygun bir bölge. Elmalı’nın şarap
yapımı için uygun bir bölge olduğunu belirleyen Özkan
kardeşler, Avlan Gölü kenarında 2000’li yılların başında
üzüm üretimine başlar. AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek en iyi üzümden en iyi şarabı Likya markasıyla şişeleyen
Özkan ailesi, uluslararası yarışmalardan ödülle dönecek
kadar işi ilerletir. Dünyanın en iyi şarabı iddiasıyla yoluna devam eden Likya şarapları, bir çobanın yol göstericiliğinde 200 yıllık asmadan elde ettiği bölgeye has Acıkara çeşidi üzüm ile dünyanın en kaliteli şarabını üretiyor.
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MANEVİYATI YÜKSEK ŞEHİR

önemli bir yere sahip olan Abdal
Musa Tekkesi’ne ise tadilat nedeniyle gidemedik. Ancak bir çok
kültürü beşiğinde yoğuran Elmalı’da Abdal Musa Tekkesi her yıl
binlerce ziyaretçisini ağırlıyor.

teşekkür ediyorum. Başta turizm
fuarları olmak üzere uluslararası arenada Elmalı’nın tanıtımının
mutlaka yapılması gerektiğine
inanıyorum.

Manevi atmosferiyle ziyaretçileri
etkileyen Elmalı’da 1610 yılında Ketenci Ömer Paşa tarafından
yaptırılan Ömer Paşa Camii, Vahab-ı Ümmi ve Sinan-ı Ümmü
Vahide Emel YANIK
türbelerinde edilen dualar kuşku- Bir kere daha Elmalı Belediye
suz ki barış ve huzura yönelik- Başkanı Halil Öztürk’e kentin tati. Programımızda yer almasına nıtımına sağladığı katkı nedeniyle
rağmen Alevi Bektaşi inancında
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TARIMDA YENİ UMUT
TROPİKAL MEYVECİLİK
MUZ VE AVOKADODAN SONRA
MANGO
Türkiye’ye tropikal meyve olarak
ilk olarak muzun girdiğini anlatan İzzet Akyol, avokado üretimi
için 30-40 yıl önce ilk denemelerin yapıldığını ancak son 5-6
yılda üretimin arttığını söylüyor.
Mango yetiştiriciliğinin ise daha
yeni olduğunu vurgulayan İzzet
Akyol ile Gazipaşa Tarım FuaDünya Gazetesi Tarım Yazarı rı’nda konuştuk. Akyol’un anlattığına göre üreticinin tropik
arımda yaşanan sorunlar ve meyvelere yönelmesinin temel
uygulanan yanlış politikalar nedeni para kazanabilmek. Aknedeniyle soğan ve patates yol’un anlattıkları özetle şöyle:
bile ithal edilirken, Antalya başta
olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde “Domates, salatalık,biber gibi
tropikal meyve yetiştiriciliği çiftçiler ürünlerden nasıl kurtuluruz araiçin umut oldu. Bölgede, muz yetiş- yışı içindeyken tropik meyveletiriciliğinden sonra avokado, mango, re yöneldik.Gelir getirici ürünler
pepino, pasiflora(çarkıfelek), ejder yetiştirmek istiyoruz. Muz,avomeyvesi gibi tropikal ürün yetiştiri- kado,mango,ejder meyvesi ilk
ciliği için çalışmalar sürdürülüyor. akla gelenler. Ejder meyvesi bize
Domates,biber
salatalık
gibi Mersin’den geldi. Bakın patlıcan
ürünlerden para kazanamadığı- bu sene fiyatta zirve yaptı. Ama
nı söyleyen çiftçiler hem iç pa- bir dönümden en fazla 30 bin lira
zarda hem de ihracatta talep gö- alabilirsiniz. Ejder meyvesinde bu
ren tropikal meyvelere yöneliyor. 40-50 bin liradan az olmaz. Ejder
Antalya Gazipaşa’da tropikal mey- meyvesi diktiğinizde 1.5 yıl sonra
ve yetiştiriciliği konusunda ilk ko- meyve alırsınız.Mango ve diğer
operatif bile kuruldu. Sınıf öğret- ağaçlar da üçüncü veya dördüncü
menliğinden emekli olduktan sonra yılda meyve alırsınız. Bir dönümtropikal meyve yetiştiriciliği yapan de 40 mango fidanı dikersiniz.
İzzet Akyol’un öncülüğünde ku- Dördüncü yılda ağaç başına 25-30
rulan Tropikal Meyve Üretim ve tane meyve alırsınız. Bugün meyPazarlama Kooperatifi’nin ama- venin tanesi 12 lira civarında. Üscı çiftçilere bu meyveleri tanıtarak telik kolay ihraç edilen bir ürün.
üretimini artırmak,pazarlamak ve Çiftçi domatesten muza döndü
alternatif gelir kaynakları yaratmak. ve para kazandı. Şimdi mangoya dönenler de para kazanıyor.”

Ali Ekber YILDIRIM

T

ATIK YAĞDAN MANGO
YETİŞTİRİCİLİĞİNE
Türkiye’de atık yağların toplanmasına öncülük eden Mustafa Ezici, tropik meyvelerden mangoya
yatırım yapan girişimcilerden birisi. Antalya’dan Gazipaşa’ya seyahat ederken, yıllarca Mustafa Ezici
ile çok yakın çalışan Serkan Külcü’den Türkiye’de atık yağların ilk
kez toplanmasının hikayesini dinledik. Tropikal meyve yetiştiriciliğine geçişin heyecanını paylaştı.
Antalya Gazipaşa’da tropikal
meyve fidan yetiştiriciliği yapan Veli Çelik ile ortaklık kuran Mustafa Ezici, Avrupa Birliği’nin ihtiyacı olan mangonun
önemli bölümünün Türkiye’den
karşılanabileceğini
söylüyor.
Mustafa Ezici’nin anlattığına
göre, Avrupa Birliği yıllık 600 bin
ton mango ithalatı ile dünya ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Bu ithalatın yüzde 37’sini
Kasım-Ocak döneminde Brezilya’dan, yüzde 27’sini Aralık-Şubat
döneminde Peru’dan, kalanı ise
Pakistan, Fildişi Sahili ve Amerika Birleşik Devletleri’nden alıyor.
Bu ülkeler mangoyu henüz olgunlaşmadan toplayıp Avrupa’ya
ihraç ediyor. Ürün yolda olgunlaşmaya başlıyor. Nakliye ve diğer giderler nedeniyle de maliyeti
yükseliyor. Türkiye’nin Avrupa’ya
çok yakın olması nedeniyle mango
dalında olgunlaştıktan sonra Avrupa’ya ihraç edilebilir. Yıllık ortalama 600 bin ton ve 1 milyar 200
bin dolarlık Avrupa Birliği pazarının tedarikçisi Türkiye Olabilir.
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MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİ
Dünyada en çok üretilen tropik
meyvelere bakıldığında muz çok
yaygın. Muz üretimi 135 ülkede 145 milyon ton ve bunun da
22 milyon tonu ihraç ediliyor.
2017 verileri ile mango üretimi
dünyada 46 milyon ton, ananas,
26 milyon ton, papaya 14 milyon ton, avokado 5.5 milyon ton.
Tarım ve gıda ürünleri pazarlamasında uzman olan İlhan Alçar,
mangonun sera ve açık alanda yetiştirilebildiğini belirterek Türkiye’nin bu konudaki avantajını şu
sözlerle anlatıyor: ” Dünyada tropik meyve üretiminin yüzde 58’i
Asya, yüzde 25’i Latin Amerika
ve yüzde 16’sı Afrika kıtasında
üretiliyor. Bu üretimin de yüzde
98’i gelişmekte olan ülkelerde yapılıyor. İhracatın yüzde 80’i gelişmiş ülkelere gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de
Datça’dan
Fethiye’ye kadar olan sahil bölgesinde
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mango yetiştirilmesi için uygun
iklim var. Türkiye’nin en önemli
avantajlarından birisi Avrupa pazarına çok yakın olması. İkinci bir
avantaj ise dünya mango üretimi
yoğun olarak Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşirken, Türkiye bu
sezon dışında kalan Ağustos – Aralık döneminde ürün elde edilmesi.

MUZ FİYATI NEDEN ARTTI?

Gazipaşa’ya gelmişken son günlerde fiyatı en çok artan ürünlerden biri olan muzun fiyatını da
araştırdık. Muz üretim merkezi
olan Gazipaşa’da konuştuğumuz
üreticiler yerli muzun fiyatının bu
dönemde artmasını şöyle açıklıyor:
Muz, hem açık alanda hemde serada yani kapalı alanda üretiliyor.
Kasım’dan Şubat ayına kadar ağırlıklı olarak açık alanda üretilen
muz piyasaya girer. Açık alandaki
muzun hasat dönemi aşağı yukarı

aynıdır. Aynı anda çok miktarda
ürün piyasaya girdiği için fiyatı daha düşük olur. Şubat ayından
sonra ise artık sera ürünü olan muz
piyasaya girer. Sera üretiminde her
üreticinin ürünü farklı dönemde çıkar. Piyasaya ürün arzı daha sınırlı
olduğu için fiyat artmaya başlar.
Bu nedenle fiyatın artması normal.
Özetlersek, çiftçi arayış içinde. Üretmek, para kazanmak istiyor. Yüksek girdi maliyetleri,
ürünün para etmemesi, ithalat politikası nedeniyle birçok üründen
zarar ediyor. Tropikal meyve yetiştiriciliği doğru planlanır ve desteklenirse üreticiye de ülkeye de
yarar sağlar. Üretimden tüketime
kadar doğru planlanmazsa sonuç
yine hüsran olur. Bu nedenle tropikal meyve yetiştirecekler doğru
bilgi, doğru fidan ve doğru pazarlama ile üretim yapmalı. Bu işe
“moda” olduğu için girmemeli.

HAZİRAN AYI MESLEK KOMİTELERİ
KARARLARI
1.Meslek Komitesi
Aksu ve Serik ilçelerinde
hububat hasadındaki rekoltenin geçtiğimiz yıla
oranla düşük, kalitenin orman alanlarına yakın bölümlerde süne ve aşırı nem
dolayısıyla yer yer hastalıklar görülmesi nedeniyle genel anlamda normal,
hasat edilen ürünlerdeki
yabancı madde oranının
yüksek düzeyde olduğu
ve tüm bu yaşananlar sonrası önümüzdeki üretim
sezonunda ekim alanında

daralma yaşanacağı konularında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
Buğday alım fiyatlarının
tüccar düzeyinde ortalama
olarak 1,25 TL/kg olduğu, ithal susam fiyatlarının
1700 Dolar/Ton seviyesinde olduğu, yerli susamda hastalık ve zararlıların
devam ettiği, silajlık mısır ekiminin arttığı, dane
mısır ekiminin Burdur yöresine kaydığı ve işçi bulamama sorununun gün
geçtikçe arttığı değerlendirmesinde bulunmuşlardır.

2.Meslek Komitesi

Mantar satış fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla
%30 düzeyinde arttığını ancak maliyetlerin aşırı
yükselmesi nedeniyle bu artışın kendilerine olumlu yansımadığı belirtildi. Komite üyeleri, mantar
üretiminin hammaddesi olan kompostta KDV’nin
yüzde 18’den yüzde 8 düzeyine çekilmesi amacıyla ilgili mercilere yazı yazılması hususunun
yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.
Hal dışı patates ve soğan satışının engellenmesine yönelik ilgili mercilere yazı yazılmasının yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.
Mevcut sosyal güvenlik sistemi (SGS) mevzuatının, kurgu ve uygulama özellikleri itibariyle sanayi
ve hizmet sektörlerine uyumlu olduğu ancak tarım

sektörüyle uyumsuz olduğu bu kapsamda tarım
sektöründe istihdam edilen işçilerin; SGK kapsamına alınabilmesinin kolaylaştırılması, sigortalı olmanın avantajlı hale getirilmesi ve işveren
üzerindeki
yükün rekabetçi düzeye
çekilmesi
gereklilikleri
hususlarında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

3.Meslek Komitesi
Sezon sonu değerlendirmesinde bulunan komite üyeleri; ihracatın düştüğü, komisyonculuğun giderek zorlaştığı,
işçi bulamama sorunun devam
ettiği ve kırdaki genç neslin

kentlere göç ettiği, mevcut ihracat pazarlarında önümüzdeki
yıl için daralma yaşanacağı ile
sektörel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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4.Meslek Komitesi

Süt üretimi ve piyasası konulu sektörel analiz toplantısının kooperatif
genel kurulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin yönetim kuruluna
arz edilmesine karar vermişleridir.
Pamuk ve yün fiyatları, artan ilaç maliyetleri nedeniyle meyvecilikte yaşanan hastalık ve zararlı ile mücadelenin
zorlaşması, zeytin ticaretinde bölgemizde iyi bir sezon geçirileceği beklentisi ile perakende süt ve süt ürünleri fiyatları ile ekonomik konularda
görüş alış verişinde bulunulmuştur.

5.Meslek Komitesi

Karkas kesimde büyükbaş et kesim fiyatlarının 30-31 TL aralığında bulunduğu
ancak üreticinin bu fiyatlara karşın kesim için artan maliyetler nedeniyle beklediği, turizm sektöründeki hareketliliğin
perakende satış yapan esnafa henüz yeterince yansımadığı ve saman fiyatlarının
geçtiğimiz yıla paralel ilerlediği ile kalifiye eleman bulamama sorunun devam ettiği değerlendirmesinde bulunmuşlardır.

6.Meslek Komitesi

İhracatçıların kambiyo muamelelerinde satış tutarı
üzerinden alınan binde bir tutarındaki verginin kaldırılması hususunun ilgili mercilere iletilmesinin
yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir. Bankalarca tarım sektörüne sunulan kredi faiz
oranlarının düşülmesinin ilgili mercilere iletilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir. Nakliye ücretleri ve artan girdi maliyetleri
konularında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

7.Meslek Komitesi

Hasat öncesi ürün kalitesinin ve rekoltesinin bölgemizde görülen son yağmurların etkisiyle artığı, Hollanda’nın Roterdam kentinde düzenlenen
Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurul Toplantısı’nda da gündeme gelen kekik bitkisinde görülen alkaloit içeren ot tohumu zararlısı hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.
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