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“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek 
üretici olan köylüdür. “
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BAŞKANDAN

10 yıl önce Borsamız iş 
geliştirme ve çalışma 
grubunda geliştirdiği-

miz Yöresel Ürünler Projemiz 
kapsamında düzenlediğimiz Yö-
resel Ürünler Fuarı YÖREX’in 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen Oda/Borsa Proje 
Yarışması’nda jüri özel ödülüne 
layık görülmesi projemizin başa-
rısını bir kez daha tescillemiştir.
Yöresel ürünler piyasanın ülkemiz 
ekonomisinin en önemli iç dinamiği 
olduğu fikri çerçevesinde ürünleri-
mizin; ekonomiye kazandırılması, 
ticari değerinin artırılması, coğrafi 
işaret ile korunması, markalaşması, 
yaygınlaşması ve üreticilerinin ka-
pasitelerinin artırılması gibi birçok 
hedefle çalıştığımız ve fuar ile taç-
landırdığımız YÖREX’in 123 pro-
je arasından ödüle layık görülmesi 
bizler için gurur kaynağı olmuş-
tur. Ödülü Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
almak ise projemizi daha fazla ge-
liştirmek ve yaygınlaşmak için biz-
lerde ilave motivasyon yaratmıştır.
YÖREX projemiz ve dokuz yıl-
dır aralıksız olarak düzenlediği-
miz fuar sonrası; yöresel ürünlerin 
üretimi ve tüketiminin artması, 
üreticilerin birbirleriyle etkileşim-
lerinin pozitif sinerji yaratması, 
yöresel ürün marketleri ile e-ti-
caret sitelerinin kurulması, özel 
organizasyonların düzenlenme-
ye başlanması, yeni mevzuatların 
oluşturulması, toplumun tüm ke-
simlerinin coğrafi işaret konusunda 
farkındalığının artması, oda/bor-
salarımızın bu konudaki iletişim-
lerinin gelişmesi ve akademi dün-

yasının yöresel ürünler ve coğrafi 
işaret konusunda daha fazla çalış-
ması ise bizleri sevindirmektedir.
Üretim, istihdam ve tüketim gibi 
geniş bir yelpazede çıktılar sunan, 
81 ilimizi kapsayan, yerli ve milli 
ürünlerin ithal ikameleri karşısın-
da güçlenmesini sağlayan, üretici, 
tüketici ve ticaret erbabını kapsa-
yan fuarımızı bu yıl 23-27 Ekim 
tarihleri arasında yapmayı planlı-
yoruz. Hedefimiz fuar dönemine 
kadar TOBB öncülüğünde düzen-
leyeceğimiz bölge toplantılarıyla; 
coğrafi işaret, üretim, paketleme 
ve pazarlama konularında çalışan 
uzmanların katılımıyla yereldeki 
üreticilerin bilgi düzeyini artırmak 
ve zincir market temsilcileriyle ti-
cari bağ kurmalarını sağlamaktır.
Önümüzdeki dönem amaçlarımız 
ise; coğrafi işaret algısının yanı 

sıra sistemin yönetişimini artır-
mak, coğrafi işaretli ya da yeter-
li üretim kapasitesi ve becerisine 
sahip olan yöresel ürünlerin ulus-
lararası alanda tanıtımı yapmak, 
Avrupa Birliği’nde tescilli ürün 
sayısını artırmak ve coğrafi işa-
retler konusunda çalışan ensti-
tü gibi ayrı bir müstakil yapının 
kurulmasını sağlamak olacaktır.
YÖREX’i sahiplenen ve bizle-
ri daima motive eden Sayın Ri-
fat Hisarcıkloğlu nezdinde tüm 
oda ve borsalarımıza, kalkınma 
ajanslarımıza, yerel ve merkezi 
yönetimlerimize, üreticilerimize, 
katılımcılarımıza, ziyaretçileri-
mize, danışma kurulumuza, basın 
mensuplarımıza ve özveriyle ça-
lışan ekibime teşekkür ediyorum.

ALİ  ÇANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı



6 • BORSA
Nomi

ATB’den Belediye
Başkanlarına Ziyaret

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, 

Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan’la birlikte mahalli idareler seçiminde 
göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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ATB heyeti, Antalya Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek, 

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Kepez Belediye Baş-
kanı Hakan Tütüncü, Konyaal-
tı Belediye Başkanı Semih Esen, 
Döşemealtı Belediye Başkanı 
Turgay Genç ve Aksu Belediye 
Başkanı Halil Şahin’i ziyaret etti. 

“TARIMDA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

ATB Başkanı Ali Çandır ziyaret-
te Muhittin Böcek’e hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Antalya’nın ta-
rımda iyi bir model olabileceğini 
kaydeden Çandır, bunun için yerel 
yönetimlerin tarım politikalarının 
önemine işaret etti. Çandır, tarı-
mın ve ekonominin gelişimi için 
yapılacak tüm çalışmalara des-
tek olacaklarını söylerken, Bö-
cek’e görevinde başarılar diledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, tarımın önemine 
dikkat çekerken, bu dönem tarı-
mın gelişimi için birçok projeleri 
olduğunu, hepsini hayata geçire-
ceklerini söyledi. Yerelden kalkın-
manın önemini vurgulayan, tarım 

kenti Antalya için bunun önemine 
dikkat çeken Böcek, “Bu dönem 
Antalya’da tarımda yapacağımız 
çok iş var. Bunun için tüm pay-
daşlarla birlikte çalışacağız” dedi. 
Böcek, ATB Başkanı Çandır’a 
ziyareti nedeniyle teşekkür etti. 

BELEDİYE  BAŞKANLARINDAN             
TEŞEKKÜR

ATB Başkanı Çandır, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’a 
görevinde başarılar dilerken, ken-
tin gelişimi için her türlü işbir-

liğine hazır olduklarını söyledi. 
Uysal da ATB heyetine ziyareti 
nedeniyle teşekkür ederken, daha 
çağdaş, daha yaşanabilir kent 
için STK’ların görüşlerini dik-
kate alarak çalıştıklarını söyledi. 

Başkan Çandır, Kepez Beledi-
ye Başkanı Hakan Tütüncü’yü 
ziyaretinde başarılı bir çalışma 
dönemi diledi. Tütüncü, ATB yö-
netimine ziyareti için teşekkür 

etti. ATB’nin projelerini yakın-
dan takip ettiğini söyleyen Tü-
tüncü, Zeytinpark gibi Antalya 
markası olan bir değerin Kepez sı-
nırları içerisinde yer aldığını belirtti. 

ATB Başkanı Ali Çandır, Konyaal-
tı Belediye Başkanı Semih Esen’i 
ziyaretinde başarı dileklerini ilet-
ti. Esen ise daha yaşanabilir bir 

Konyaaltı için kentin dinamikleri 
ile birlikte çalışacaklarını belir-
terek, tarım ve ekonomik konu-
larda ATB’nin deneyimlerinden  
yararlanmak istediğini söyledi. 

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA 
HAZIRIZ

Başkan Çandır, Döşemealtı Bele-
diye Başkanı Turgay Genç’e ba-
şarılar dilerken, tarımla ilgili her 
türlü konuda destek vermeye ha-
zır olduklarını kaydetti. Turgay 
Genç, Çandır’a ziyareti nedeniyle 

teşekkür ederken, “5 yıldır kamu 
kurumlarımızla, sivil toplum ku-
ruluşlarımızla, derneklerimizle, 
oda ve borsa yönetimlerimizle iş-
birliği içerisinde çalıştık. Bundan 
sonra da yine aynı şekilde çalı-
şarak hem ilçemiz, hem şehrimiz 
hem de ülkemiz için üzerimize 
düşeni yapacağız” diye konuştu.

ATB Başkanı Ali Çandır, Aksu Be-
lediye Başkanı Halil Şahin’e de ba-
şarılar dilerken, Şahin ATB heyeti-
ne ziyareti nedeniyle teşekkür etti. 
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ÇÇiçekçiler 
rahatsız!

Seçilen Belediye başkanlarının 
kutlama için çiçek yerine bağışta 
bulunulması çağrısına çiçekçilik 

sektöründen tepki geldi. 
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Antalya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır’ın, yerel yöne-

ticilerin  “çiçek göndermeyin 
bağış yapın” çağrıları üzerine 
açıklama yaptı. Seçimlerin 
sonuçlanmasıyla göreve 
gelen yerel yöneticilerin 
‘çiçek göndermeyin bağış 
yapın’ çağrısının sıkça dile 
getirildiğini belirten Çandır, 
çiçek sektöründeki üyelerinin 
bu yaklaşımdan rahatsız olduğu-
nu bildirdi. 

BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYOR
Ülkemizde 300 bin kişinin çiçek 
üretimi ve ticaretiyle geçimini 
sağladığını, aileleriyle bini aşkın 
kişinin çiçekten ekmek yediğini 
belirten Çandır, “Dünyada kişi ba-
şına çiçek tüketiminin 60- 200 do-

lar arasında seyrettiği bir dönemde 
bizler, ‘çiçek tüketimini 3 dolardan 
5 dolara nasıl çıkarırızın’ peşinde-
yiz. Üreticilerimiz kesme çiçek ve 
süs bitkisi olarak üretilen bu ürün-
lerin satışı için çaba sarf ederken, 
çiçeklerin doğadan kesildiğini dü-
şünen bir kesim tarafından ‘Çiçek 

göndermek yerine bağış yapın’ gibi 
kampanyalarla ticaretimiz olumsuz 

etkilenmektedir” diye konuştu. 

Seçilen başkanların, çiçek gön-
derimi yerine kitap, mama, 
hayır kurumları ve derneklere 
bağış yapmaya yönelik kam-
panyaları ve hesap numara-
ları paylaşmasının üretimden 

pazarlamaya tüm sektör pay-
daşlarını derinden üzdüğünü 

vurgulayan Çandır, “Seçim öncesi 
seçmene çiçekler dağıtan, ellerin-
den buketleri eksik etmeyen çiçe-
ği burnunda başkanların yapmış 
olduğu kampanyalara saygı duyu-
yoruz. Fakat çiçek tüketiminin bir 
gelişmişlik göstergesi olduğunu ve 
sektörün bu amaçla üretim yaptığı-
nı da unutmamalarını temenni edi-

yoruz” açıklamasında bulundu. 
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ATB Başkanı Ali Çandır

Enflasyon  
beklentinin altında

Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme 
Vakfı ve Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, nisan ayı 
enflasyonunun beklentinin 
altında gerçekleşttirdiğini 

bildirdi. Çandır, üretici 
enflasyonunun yüksekliğine 

dikkat çekti.

Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) ve Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme 

Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
açıkladığı Nisan ayı rakamlarını 
değerlendirdi. Nisan ayında 
tüketici enflasyonu TÜFE’nin 
aylık yüzde 1.69, yıllık yüzde 
19.50 arttığını belirten Çandır, 
artışın beklentinin altında 
gerçekleştiğine dikkat çekti. 

ÜRETİCİ UYARISI  
TUİK Nisan ayı yurtiçi üretici 
fiyatları (Yİ_ÜFE) enflasyonunu 
aylık yüzde 2.98 ve yıllık yüzde 
30.12 olarak ilan ettiğini belirten 
Çandır, “Son 14 yılın rekoru 
olan yüzde 46.15’lik 2018 Eylül 
enflasyonundan bu yana gittikçe 
azalma eğilimi bu ayda da devam 
etmiştir. Ancak son 14 yılın Nisan 
ayları yurtiçi ÜFE değerlerine 
baktığımızda bugün açıklanan 
yüzde 2.98’lik enflasyon, 2008 
Nisan’ından sonraki en yüksek 
yurtiçi ÜFE olmuştur. Yıllık 
üretici enflasyonunda bir düşme 
eğilimi söz konusu iken aylık 
veriler hala yüksek seyretmektedir. 
Bu durum önümüzdeki aylarda 
tüketici enflasyonu için tetikleyici 
etki yapma riskini bünyesinde 
barındırmaktadır” uyarısında 
bulundu.
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ENERJİ, ÜFE’DEKİ DÜŞÜŞÜN 
FRENLEYİCİSİ 
Ana sanayi grupları itibariyle 
en fazla dikkat çeken kalemin 
aylık yüzde 5.29’luk fiyat artışı 
ile enerji grubunun olduğunu 
kaydeden BAGEV Başkanı 
Çandır, 2018 Nisan ayındaki 
artışın 2.92 olduğuna dikkat çekti. 
Çandır, kamunun kontrolünde 
olan ve üretimde ciddi bir öneme 
sahip olan enerji grubundaki fiyat 
artışlarının yüksek seyretmesinin 
ÜFE’de düşüşü frenlediğini 
vurguladı. 

Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 
1.56 ve yıllık yüzde 16.30 olarak 
ilan edildiğini belirten Çandır, 
Ekim ayından bu yana düşme 
eğiliminde olan aylık çekirdek 
enflasyonun son 6 aydan sonra 
ilk kez ciddi oranda yükseldiğine 
dikkat çekti. Çandır, çekirdek 
enflasyonun, enflasyonun 
seyrindeki etkisini belirtti. 

BAGEV Başkanı Ali Çandır, 

Burdur, Isparta, Antalya illerini 
kapsayan Batı Akdeniz’te 

TÜFE’nin aylıkta yüzde 1,45 
ile ülke enflasyonunun çok 
altında olduğunu, yıllıkta ise 
yüzde 19,50 ile ülke ortalaması 
düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. 
Batı Akdeniz’in Nisan ayı 
enflasyonunun 26 bölge içerisinde 
aylık olarak en düşük 10. sırada ve 
yıllık olarak ise en düşük 5. sırada 
yer aldığını belirten Çandır, “Nisan 
ortalamalarına göre rekor seviyede 
olan turizm hareketliliğine 
rağmen ilan edilen bu bölgesel 
enflasyonun ülke ortalamasının 
çok altında kalmış olması dikkat 
çekicidir” dedi. Çandır, turizm 
hareketliliğinin ortalama üzerinde 
seyrettiği dönemlerde Batı 
Akdeniz’in enflasyonunun ülke 
ortalamasının üzerinde seyrettiğini 
anımsatırken, “Yaşadığımız bu 
tersine ilişkinin birçok açıklaması 
olabilir. Ancak tek bir aylık 
gerçekleşme yerine önümüzdeki 
birkaç aylık gerçekleşmenin 

karakterine bakarak söz 
konusu nedenleri irdelemek 
daha doğru olacaktır” dedi.

DÜŞÜŞ KOLAY OLMAYACAK
Önümüzdeki dönem enflasyonda 
beklenen düşüşün çok kolay 
olmayacağını kaydeden Başkan 
Ali Çandır, faiz oranlarında 
beklenen indirimler konusunda da 
zorlanacağımızı belirtti. Çandır, 
“Faiz oranların düşmesindeki bu 
zorluklar ekonomik büyümemiz 
için de ciddi risk faktörleri 
oluşturacaktır. Dövizdeki olası 
hareketlilik dışında olan bu 
beklentiler, yaşanabilecek ilave 
döviz hareketlenmeleriyle daha 
da bozulacaktır. Dolayısıyla 
Merkez Bankası’nın ilave 
sıkılaştırma politikalarına yeniden 
dönme zorunluluğu söz konusu 
olabilecektir. İş dünyasının, bu 
beklentileri göz ardı etmeden 
çalışmalarını sürdürmelerinde 
fayda vardır” değerlendirmesinde 
bulundu.



12 •BORSA
Nomi

Türkiye’de yaş koza 
üretiminin %14’ü Antalya’da

 Türkiye’de 50 ildeki 
yaş koza üretiminin yüzde 

14’ü, Antalya’da yapılıyor. Kent-
te geçen yıl 285 üreticiye 485,5 

kutu ipek böceği tohumu ücretsiz 
dağıtılırken, üretilen 13 bin 64 

kilo yaş koza için de 653 bin 
200 TL destekleme ödemesi 

yapıldı.

Türkiye’de 1500 yıllık 
geçmişiyle hem eko-
nomik hem de kül-

türel değere sahip yaş 
koza üretimi, arazile-
rin diğer tarım dalları-
na elverişli olmadığı 
yörelerde, gelir kay-
nakları kısıtlı aileler-
ce küçük ölçekte yapı-
lıyor. Çok fazla yatırım 
gerektirmeyen, kırsal 
alanda gizli işsizliğin ön-
lenmesi ve tarımsal gelirin 
daha dengeli dağılmasında 
önemli derecede etkili tarım faa-
liyeti olan yaş koza üretimi, 50 ilde 
yapılmasına rağmen üretimin yüzde 
96’sı Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bolu, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve 
Sakarya’da gerçekleştiriliyor. 

500 BİN AİLEYE İSTİHDAM OLANAĞI
Türkiye’de üretilen ham ipeğin tamamına yakını ipek 
halı dokumacılığında, bir bölümü de giyim-kuşam, 
ev eşyaları, nakış- dikiş, ameliyat ipliği olmak üzere 
iç piyasada tüketiliyor. İpek böcekçiliği sektöründe 
yaş koza üretiminden ipek halı pazarlamasına yakla-
şık 500 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. İpek 
böceği yetiştiriciliği, 2006 yılından İtibaren ‘Hayvan-
cılığın Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararname’ kapsamında bakanlık tarafından ürün 
bazında destekleniyor.

ALANYA’DA 230 AİLE YAPIYOR
Geçen yıl Antalya’daki 285 üreticiye, 485,5 kutu 
ipek böceği tohumu ücretsiz dağıtıldı. Üretilen 13 bin 
64 kilo yaş koza için 653 bin 200 TL destekleme öde-
mesi yapıldı. Alanya ilçesinde 230 aileye 381,5 kutu 
tohum verilirken, destekleme için de 523 bin 550 TL 
ödendi. Alanya’da, 2018 yılında 10 bin 471 kilo yaş 
koza üretimi gerçekleştirildi.
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GAZİPAŞA, KEPEZ, KONYAALTI VE 
MANAVGAT’TA DA ÜRETİLDİ
Gazipaşa’da 79 kutu tohum dağıtılan 49 
aile, 2 bin 422,5 kilo yaş koza üretimi 
yaparken, bu ailelere 121 bin 125 TL des-
tekleme ödemesi yapıldı. Kepez’de de 1 
aileye 3 kutu tohum ve 300 TL destekleme 
ödemesi gerçekleştirildi. Üretilen yaş koza 
ise 6 kilo olarak açıklandı. Konyaaltı’nda 2 
aileye 8 kutu tohum verilirken, 31 kilo yaş 
koza üretildi ve 1550 TL ödeme gerçek-
leştirildi. Manavgat ilçesinde de 3 aileye 
14 kutu tohum verilirken, üretilen 133,5 
kilo yaş koza üretimi için 6 bin 675 TL öde-
me yapıldı.

KAYNAK: DHA
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ANTALYA’DAN İSTİHDAMA

TOBB’un 
desteğiyle Hükümet 

tarafından “Burası Türkiye 
Burada İş” var sloganıyla başlatı-

lan İstihdam Seferberliği 2019 kam-
panyası bilgilendirme toplantısı, Antalya 
Ticaret Borsası ile ATSO işbirliğinde ATSO 
Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlendi. 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığın-
da yapılan toplantıya, ATSO Başkanı Davut 

Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, İş-Kur 
Müdürü Veli Tekkanat, SGK Müdürü 

Nejat Deniz, ATB üyeleri ile çok 
sayıda iş insanı katıldı.

Vali Karaloğlu, istihdam se-
ferberliğine Antalya’dan 
destek sözü verdi. Ka-

raloğlu, ekonomik potansiye-
li yüksek olan Antalya’nın 
başta turizm olmak üzere 
bir çok sektörde 150 bin 
hatta 200 bine yakın 
istihdam sağlayacağını 
bildirdi. 

ATB Başkanı Ali Çan-
dır, üretimin ve emeğin 
önemine dikkat çekerek 
konuşmasına başladı. İş 
insanı için istihdamın önemi-
ni vurgulayan Çandır, şunları 
kaydetti:

“Büyümenin ve katma değer 
yaratmanın tek orijinal faktörü 
emektir. Yani istihdam edilen in-
sandır. Diğer tüm üretim faktörleri 
insanın etrafında büyümeye ve 
katma değere ilaveler sağlar. Bu 
tespit ekonominin temel işleyiş 
kurallarından biridir. Aslında bi-
zim iş ve aş bulma ya da yaratma 
konusunda kökleri çok eskiye 
dayanan geleneklerimiz vardır. 
İşinde ve aşında olan insanlar kül-
türümüzde saygın bir yere sahiptir. 
Hatta ‘tek derdimiz, ekmeğimiz’ 
sözü insanımızın ezelden beri 
çalışmaya ve üretmeye karşı olan 
hassasiyetini göstermektedir. Yani 
çalışmak ve üretmek insan doğa-
sının vazgeçilmez özelliklerinden-
dir. Çoğu kere dertlerimizden veya 
hastalığımızdan bile daha önce-

liklidir. İnsanımıza istihdam 
alanı açan, işine ve aşına sahip 
olmasını sağlayan, ailesine ve 
yakınlarına yük olmak yerine 
onlara bakan veya destek olan 
insanların mutluluğu hepimizin 
mutluluğudur. Bizler için, yeri 
geldiğinde zorluklara katlanma-
mızı sağlayan bir motivasyon 
kaynağıdır. Evet, 
son zamanlarda 
işverenlerimiz 
zorluklarla 
karşı karşıya-
dır. Ama hepi-
mizin en çok 
zorlandığı 
konu 
bi-
zim-

le birlikte olan, çalışan, üreten 
ve katma değer yaratan çalışma 

arkadaşlarımızdan ayrılma 
durumuyla karşı karşıya kal-

maktır. Hepimiz biliyoruz 
ki yeni bir çalışma arka-
daşını bünyemize kattı-
ğımızda o gün daha bir 
keyifli ve mutluyuzdur. 
Çünkü en az bir aileye 
daha iş ve aş imkanı sağ-
lamış ve gücümüze güç 
katmışızdır.”

TAM DESTEK
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İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ÖNEMLİ
Son yıllarda iş imkanı ve büyüme 
çabalarını motive eden ilave istih-
dam teşviklerinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren ATB Başkanı 
Ali Çandır, şunları söyledi:

“Gerek üst kurumumuz Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne ge-
rek karar vericilerimize ilettiğimiz 
iş hayatı ve istihdam konuların-
daki zorluklarımızın ve aşırı ma-
liyet yüklerimizin hafifletilmesi 
amacıyla sunduğumuz önerilerin 
belirli ölçülerde uygulanmasından 
memnuniyet duymaktayız. Son 
iki yıldır devam eden istihdam se-
ferberliği uygulamalarının devam 
ettiriliyor olması da bize umut ver-
mektedir. Özellikle yeni iş imkan-
ları ve büyüme çabalarını motive 
eden ilave istihdam teşvikleri iş 
insanlarımızın direncini artırmak-
ta ve büyüme isteklerini motive 
etmektedir. İstihdam Seferberliği 
2019” kapsamında açıklanan 8 teş-
vikten özellikle, 30 Nisan’a kadar 
sağlanan her ilave istihdamınızda 
maaş, SGK primi ve vergilere iliş-
kin mali yüklerin ilk üç ay boyun-
ca devlet tarafından karşılanacak 
olması, takip eden dokuz boyunca 
da SGK prim ve vergi yüklerinin 
yine devletimizce karşılanması, bu 

ilave istihdamın kadın ya da genç 
olması halindeyse destekleme sü-
resinin 18 aya çıkarılması bizler 
için önemli bir destek olmuştur. 
Yine ekonomik sebeplerle; İş-
yerinde çalışma sürelerini geçici 
olarak azaltmak durumda kalan 
işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan 
süreye ilişkin çalışanlarının ücreti 
devletimizce karşılanması da diğer 
bir önemli destek olmuştur.

Bu örneklerden ilave istihdam 
desteğinin çalışan başına bizlere 
sağladığı maliyet tasarrufu yıl-
lık 19 bin TL’nin üzerindedir. 
İş insanlarımızın devletimizce 
sağlanan bu teşviklerinden olabil-
diğince yaygın şekilde yararlan-
masını bekliyorum. Böylece yıllık 
150.000 kişiye ilave istihdam 
hedefimizin oldukça üzerinde 
bir gerçekleşme yaşayacağımıza 
inanıyorum. Hedefimizi aşmada 
kurumsal bir destek olarak baş-
kanlığını yürüttüğüm Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme Vakfımız 
da bu kapsamda çalışmalarını sür-
dürmektedir. Vakfımız bünyesin-
de faaliyet gösteren Türkiye’nin 
ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi 
Bagevkariyer ile 2018 yılında 
yaklaşık 16.000 iş arayan ile 1850 
firmayı buluşturduk. İş arayan ile 
eleman arayan arasında doğrudan 

bir bağ kuran www.bagevkariyer.
com adresini bütün arkadaşlarıma 
ve bölge insanımıza bu fırsatla bir 
kez daha hatırlatmak isterim. Biz-
ler aracı olduğumuz her işe yerleş-
tirmede mutlu olmaktayız.”

TARIMA ÖZEL SOSYAL 
GÜVENLİK SİSTEMİ
Tarımsal üretim ve ticaretin strate-
jik bir sektör olduğunu vurgulayan 
Çandır, “Karar vericilerimizden 
stratejik sektör tanımına uygun 
öncelikli kararların uygulanmaya 
konmasından ve bu kapsamdaki 
önerilerimizden bahsetmekteyiz. 
Tarımsal üretim ve ticaretin istih-
damı arttırmadaki katkısı giderek 
zayıflamaktadır” dedi. Tarımın 
toplam istihdama katkısı artırma 
hedefinde olduklarını dile getiren 
Çandır, şunları söyledi:

“Çünkü biliyoruz ki bir taraftan 
işsizliği azaltmada ciddi bir katkı 
yaratırken diğer taraftan da sadece 
biz kırdan kente göçü önlemede 
en büyük katkıya sahibiz. Yani 
sektörümüze sağlanan destek ve 
teşvikler sadece işsizliği azaltmak-
la kalmıyor aynı zamanda kırdan 
kente göçü de önlüyor. Hatta biz 
iddia ediyoruz ki sağlanan destek 
ve teşvikler önerdiğimiz model-
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lerle olursa tersine göçü de yaşata-
biliriz. Bunu söylemekteki hayati 
konulardan biride son zamanlarda 
korkunç bir hızla yükselen tarımda 
çalışan yaş ortalamasıdır. Demem 
o ki tarımda çalışanlar hızla yaş-
lanmakta ve genç nüfusu tarımda 
tutamamaktayız. Bu hayati ko-
nuyu bu fırsatla bir kez daha tüm 
tarafların gündemine taşımak is-
terim. Tarımda çalışan genç nüfus 
hepimiz için ve geleceğimiz için 
önem taşımaktadır. Biz bu konuyu 
sürekli gündeme getirmeye devam 
edeceğiz.”

Tarıma özel yeni bir sosyal gü-
venlik modelinin kurulmasının 
sektörün işçi bulamama sorununu 
çözeceğini kaydeden 

Ali Çandır, “Bu amaçla geçen yıl 
Borsa, Tarım Konseyi ve Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüğü ile or-
taklaşa hazırladığımız raporda 
da belirttiğimiz önerilerimizin, 
yapılacak çalışmalarda dikkate 
alınmasını talep etmekteyiz. Eğer 
sektörümüzün yapısına uygun 
ve mevcut sosyal yardımların 
da içerisinde bulunduğu tarıma 
özgü bir sosyal güvenlik sistemi 
geliştirilirse istihdama ve ekono-
mik büyümeye daha fazla katkı 
sağlayabiliriz. Sosyal yardımlarla 
birleştirilmiş ve maliyeti düşürül-
müş bir sosyal güvenlik sistemi; 
sektörü kayıt altına almada, top-

lam istihdama daha yüksek katkı 
sağlamada, kırdan kente göçü 
önlemede ve tarımın itibarını artır-
mada önemli bir rol oynayacaktır” 
diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, “An-
talya olarak 150 bin yeni istihdam 
sözü verdik. Biz, bu sözümüzü ye-
rine getirebiliriz. Daha önce bunu 
yapmıştık ve İstanbul’dan sonra en 
fazla istihdam yaratan il olmuştuk. 
Bu defa yine başaracağımıza ina-
nıyorum” dedi.

Toplantıda, SGK İl Müdürü Nejat 
Deniz ile İşkur Müdürü Veli Tek-
kanat, katılımcıları istihdam des-
tekleri hakkında bilgilendirirken, 
gelen soruları yanıtladı.
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Growtech Eurasia Fuar Grup 
Direktörü Engin Er, An-
talya Ticaret Borsası Baş-

kanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. An-
talya’da fuarcılığın görüşüldüğü 
ziyarette Er, Çandır’a Antalya’da 
fuarcılığın gelişimine verdiği des-
tek nedeniyle teşekkür etti. ATB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Halil 
bülbül ile Cüneyt Doğan’ın da bu-
lunduğu ziyarette, Çandır Growte-
ch’in Antalya’nın en önemli fuar-
ları arasında yer aldığını belirtti. 
Çandır, ziyaretleri nedeniyle Er’e 
teşekkür etti. Er, Çandır’a fuarcı-
lığa destekleri nedeniyle teşekkür 
plaketi takdim etti.

ALİ ÇANDIR’A 
GROWTECH’TEN 

TEŞEKKÜR PLAKETİ
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Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun açıkladığı Mart 
2019 enflasyon verilerinin 

odağında yine gıda enflasyonu var. 
Mart’ta, Tüketici Fiyat Endeksi 
yani enflasyon aylık bazda yüzde 
1.03 arttı. Bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 2.27, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 
artış gerçekleşti.

Aynı dönemde gıda ve alkolsüz 
içeceklerde aylık fiyat artışı yüzde 
2.44 oldu. Gıdada aylık enflasyo-
nun iki katıdan fazla bir artış var.

Yıllık bazda da en yüksek artış 
yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda gerçekleşti. 
Sadece yaş meyve ve sebzeye ba-
kıldığında yıllık bazda fiyat artışı 
yüzde 70.69 olurken, bu yılın ilk 3 
ayındaki artış yüzde 44.03 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde Mart 
ayında, fiyatı en çok artan ürünler 
sıralamasında ilk 7 ürün yaş mey-
ve ve sebze olması dikkat çekiyor. 
Mart 2019’da çarliston biberin 
fiyatı yüzde 43.81,sivri biberin 
yüzde 36.04,patlıcanın yüzde 
19.94,karnabaharın yüzde 19.19, 
portakalda 16.06, narda yüzde 
16.05,muzda yüzde 15.85, fındık 
içinin fiyatı yüzde 11.89,ayvanın 

10.53,domatesin 8.46 ve patatesin 
ise yüzde 8.04 oranında artış kay-
detti.

Fiyatı en çok düşen sebze meyve 
ürünlerinde ise ilk sırada yüzde 
18.47 düşüşle ıspanak yer aldı. 
Maydanozda Mart 2019’da fiyat 
düşüşü yüzde 18.30,yeşil soğanda 
yüzde 16.15 ve salatalıkta ise yüz-
de 12.91 düşüş gerçekleşti.

Merkez Bankası ne diyor?
Her ay enflasyon verileri açıklan-
dıktan sonra, Merkez Bankası, 
alışılmış(mutat) açıklamasını ya-
par. Banka, aylardır yaş meyve ve 
sebze fiyatlarındaki artışa bağlı 
olarak gıda fiyatlarının arttığını 
ve bunun da enflasyonun temel 
nedeni olduğuna dikkat çekiyor. 
Bizim yazdıklarımızı pek dikkate 
almayanlar, Merkez Bankası’nı hiç 
dikkate almıyor.

Merkez Bankası, Mart 2019 “Ay-
lık Fiyat Değerlendirme Rapo-
ru”nda enflasyonun en önemli ne-
denlerinden birisinin yaş meyve ve 
sebze fiyatlarındaki artış olduğuna 
bir kez daha dikkat çekti.

Bankadan yapılan değerlendirme 
özetle şöyle: ” Gıda ve alkolsüz 

içecekler yıllık enflasyonu Mart 
ayında 0,52 puan artarak yüzde 
29,77’ye yükselmiştir. Bu gelişme-
de, taze meyve ve sebze fiyatlarına 
bağlı olarak yüzde 41,71’e yük-
selen işlenmemiş gıda enflasyonu 
belirleyici olmuştur. Taze mey-
ve-sebze grubunda yıllık enflasyo-
nun yüzde 70,69’a ulaşması dikkat 
çekmiştir. Diğer işlenmemiş gıda 
grubunda ise kırmızı et fiyatların-
da artış gözlenmiştir. Mart ayında 
işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,25 
ile ılımlı bir oranda artmış; grup 
yıllık enflasyonu yüzde 18,69’a 
gerilemiştir. Özetle, bu dönem-
de enflasyon taze meyve-sebze 
grubunda yükselirken, taze mey-
ve-sebze dışı gıdada gerilemiştir.”

Dünyada fiyatları düşerken 
Türkiye’de neden yükseliyor?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endek-
si 2018 Mart ayına göre yüzde 
3.6 düşüş kaydetti. Birleşmiş 
Milletler’ in açıkladığı FAO 
Raporu’na göre, süt fiyatlarındaki 
fiyat artışının tahıl, bitkisel yağ 
ve şeker fiyat kotasyonlarındaki 
düşüş ile dengelenmesiyle Gıda 
Fiyat Endeksi, Mart ayında genel 
olarak sabit kaldı.

İTHALATLA, 
TANZİM SATIŞLA, 
HAL YASASI İLE 
GIDA ENFLASYONU DÜŞMEZDünya Gazetesi Tarım Yazarı

Ali Ekber YILDIRIM
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Gıda ürünleri sepetinin uluslarara-
sı fiyatlardaki aylık değişimlerinin 
göstergesi olan endeks, Şubat 
ayından itibaren 2 puanlık ve 2018 
Mart ayına göre de yüzde 3.6’lık 
bir düşüş göstererek ortalama 167 
puan kaydetti.

Sütte % 6.2 artış, bitkisel yağ-
da % 4.4,tahılda 2.2 düşüş var
FAO Süt Fiyat Endeksi, Okyanus-
ya ülkelerinden beklenen ihracat 
elverişliliğindeki daralma önce-
sinde, tereyağı, peynir ve yağlı süt 
tozuna olan güçlü ithalat talebiyle, 
üçüncü ardışık yükselişini yaparak 
ay süresince yüzde 6.2’lik artış 
gösterdi.

Buna karşın, FAO Bitkisel Yağ 
Fiyat Endeksi, yüzde 4.4,Tahıl 
Fiyat Endeksi, yüzde 2.2’lik düşüş 
kaydetti. Şeker Fiyat Endeksi kilit 
üretici ülkelerdeki hasatların bek-
lenenden fazla olmasıyla yüzde 
2.1’lik düşüş gösterdi.

Bu politikayla gıda enflasyo-
nu düşürülemez
Yıllardır yazıyoruz. Fırsatını bul-

dukça anlatıyoruz. Gıda fiyatları, 
gıda enflasyonunu düşürmenin bir 
tek yolu var. Tarımın sorunlarını, 
özellikle üretimde yaşanan sorun-
ları çözmeden gıda fiyatları düş-
mez, düşürülemez. Üretmeden ve 
üreten çiftçi para kazanmadan gıda 
enflasyonuna çözüm bulunamaz. 
Biz bunları söyledikçe günübirlik 
politikalarla çözüm arayanlar her 
seferinde enflasyona tosladılar.

“Fiyatı artan her ürünü ithal eder, 
fiyatı düşürürüz ve enflasyon 
düşer” dediler. Fiyatı düşüreme-
dikleri gibi, ithal edilen ürünlerde 
üretim azaldı ve fiyat daha da arttı. 
Dışa bağımlılık arttı.

“Hal Yasası çıkarır, fiyatı en az 
yüzde 25 düşürürüz” dediler. Yasa 
çıktı, fiyatlar düşmedi. Şimdi 
herkes yasadan şikayetçi. Yeni bir 
Hal Yasası hazırlandı. Yeni yasa da 
bugün yarın çıkacak ama fiyatlar 
yine düşmeyecek.

Soğan depolarına, patates depo-
larına baskınlar yapıldı. Soğan ve 
patates ithalatına sıfır gümrükle 
izin verildi. Daha yeni soğan it-
halatındaki süre uzatıldı. İthalatla 

fiyat düştü mü? Düşmedi. Daha da 
arttı. Soğan 10 lirayı gördü.

Tanzim satış çadırları kuruldu. 
Halka ucuz meyve ve sebze su-
nulacaktı. Fiyatlar düştü mü, yine 
düşmedi.

Dünyanın en büyük havaliman-
larından birine sahibiz diye övü-
nürken, domatesi, soğanı ithal 
ediyorsanız gıda enflasyonunu 
düşüremezsiniz.

Gıda enflasyonu; ithalatla, tanzim 
satışla, Hal Yasası ile düşmez, 
düşürülemez. Tek yolu tarımın so-
runlarını çözmektir. Çiftçiye dün-
ya şartlarında girdi temin edilecek, 
dünya şartlarında destek verilecek. 
Çiftçi üretecek, para kazanacak. 
Çiftçinin ürettiği ürün tüketiciye 
uygun şartlarda sunulacak.

Hiç kimsenin çiftçinin cebinden, 
tüketicinin cebinden haksız ka-
zanç elde edemeyeceği bir sistem 
kurulursa gıda enflasyonu düşer. 
Herkes rahat bir nefes alır. Yoksa 
biz her ay enflasyonu konuşmaya 
devam ederiz.
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Antalya Ticaret Borsası
Mart Meclisi toplandı

Antalya Ticaret Borsası 
Mart ayı Meclis toplantısı, 

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci 
başkanlığında Borsa Toplantı Salo-

nu’nda yapıldı. Yönetimin bir aylık ça-
lışması hakkında üyelerin bilgilendiril-

diği Meclis’te Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
tarım, ticaret, ekonomi ve günde-

me ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. 

İnsanlığın düşmanı terörün yüzü-
nü Yeni Zelanda’da gösterdiği-
ni, 51 masum insanın katledil-
diğini kaydeden Çandır, “Bir 
o kadar da insanı yaralayan 
terör eylemi insanlık tarihi-
nin utanç listesindeki yerini 

almıştır. Hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet 
ve yararlananlara da acil 

şifalar diliyorum. Allah he-
pimize sabırlar versin” diye 

konuştu.

ÇANAKKALE GURURUMUZ 
Mart ayının gurur ve hüzün 
ayı olduğunu kaydeden 
Çandır, “Bütün dünyanın 
‘Son Centilmenler Sava-
şı’ olarak tanımladığı 
ve bizim de “Çanak-
kale Geçilmez” düstu-
ruyla tarihe not düş-
tüğümüz 18 Mart 1915 
Çanakkale Savaşı’nın 
104. yılını saygıyla ve 
minnetle anıyoruz” dedi. 

TERÖRE LANET
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TARIMIN BÜYÜME PERFORMANSI DÜŞÜK
Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Çandır, 
2018 yılında ekonominin yüzde 2,6 büyümeyi başar-
dığını kaydetti. Çandır, şunları söyledi:

“Her ne kadar son çeyrekte yüzde -3 küçülmüş olsak 
da özellikle ilk iki çeyrekteki yüksek büyümeler, 
yılsonunda bu sonucu sağlamıştır. Tarım ise yüzde 
1,3 ile genel ekonominin ancak yarısı kadar büyü-
yebilmiştir. Halbuki son çeyrekte genel ekonominin 
6’da 1’i kadar küçülen, yani bu dönemde ülke ortala-
masından çok daha iyi bir performans göstermiş olan 
sektörümüz, yıl toplamında ise ülkemizin ancak ya-
rısı kadar büyüyebilmiştir. Bunun sebeplerinden biri, 
geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde sektörümüzün yüzde 
-1,1 düzeyinde küçülmesidir. Sonuç olarak sektörü-
müz için oldukça zorlu geçen 2016 ve 2017 yıllarının 
ortalamasının ancak yarısı kadar büyüyebildiğimiz 
2018 yılı, bizlere 2017 yılını aratmıştır.”

Tarımdaki düşük büyümenin nedenlerinden biri-
nin sektörde yaşanan enflasyon olduğunu söyleyen 
Çandır, “Özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan 
yüksek enflasyon ile tarımsal ürünlerde yaşanan 
enflasyon arasındaki makasın sektörümüz aleyhine 
hızla açılması, üretim performansımızı düşürmüştür. 
Önümüzdeki dönemde bu makasın kapanması 
ve üretim performansımızın yükselmesi yolunda 
çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız” diye konuştu.

BAKAN PEKCAN’A RAPOR
Tarımsal üretim ve ticaretin sahip olduğu potansiyele 
uygun bir büyümeyi sağlayabilmek ve yarattığı kat-
ma değeri artırabilmek için kamuoyu ve karar verici-
lerle her fırsatta paylaştığını dile getiren Ali Çandır, 
tarımdaki sorun ve çözüm önerilerinden oluşan 11 
maddelik raporu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a 
sunduğunu anımsattı. Çandır, 
rapordaki tarımsal per-
formansı artırmaya 
yönelik önerileri şöyle 
paylaştı:

“Tarımsal üretimde 
kullanılan tüm girdi 
maliyetleri üzerindeki 
yüklerin hafifletilme-
si amacıyla KDV ve 
ÖTV gibi tüm vergi-
lerden en az iki 
üretim sezo-
nu vazge-
çilmelidir. 
Tarımsal 
girdi 
alımla-
rında 
vade 
ya-



22 •BORSA
Nomi

pısı uzayan ya da bozulan sektörü-
müze, finansmanı Ziraat Bankası 
tarafından sağlanan bir alım siste-
mi geliştirilmelidir. Tarımsal ko-
operatifler ve birliklerin merkezi 
yönetimce tasarlanmış performans 
kriterleriyle değerlendirilmesi sağ-
lanmalıdır. Tarımsal ürün ticareti-
nin bir bütün olarak tedarik zinciri 
modellemesiyle yeniden düzen-
lenmesi gereklidir. Üreticilerin 
tedarik ihtiyaçlarını birlikte 
karşılamalarını ve eşgüdümlü 
makine-teçhizat kullanımını 
avantajlı hale getirecek modeller 
geliştirilmelidir.”

“İSTİHDAM KAMPANYASINDAN 
YARARLANIN”
Devletin ilave istihdamı artırmak 
ve istihdam kayıplarını önlemek 
amacıyla belirli teşvik ve destek-
ler sağladığını belirten Çandır, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından başlatılan “İstihdam 

Seferberliği” kampanyasına An-
talya olarak 150 bin kişilik bir 
ilave istihdam yaratabileceği sözü 
verildiğini anımsattı. İstihdam 
kampanyasından olabildiğince 
fazla iş insanının yararlanması 
ve seferberliğe destek olması 
için geçen hafta Vali Münir 
Karaloğlu ve iş insanları-
nın katılımıyla “İstihdam 
Seferberliği Toplantısı”nı 
düzenlediklerini belirten 
Çandır, “Özellikle yıllık 
19 bin TL’nin üzerinde 
tasarruf sağlayan ve 30 
Nisan’a kadar devam eden 
ilave istihdam desteği iş 
dünyamız için önemli bir 
fırsattır. Sizleri ve bütün 
üyelerimizi bu kampanyadan 
yararlanmaya ve seferberliğe 
destek olmaya davet ediyorum. 
Sektörümüzün yapısına uygun, 
sosyal yardımlarla birleştirilmiş 
ve maliyeti düşürülmüş bir sosyal 
güvenlik modeli geliştirilmesi du-
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rumunda ise diğer birçok pozitif 
etkinin yanı sıra daha fazla istih-
dam sağlayabileceğimizi tekrar 
hatırlatmak isterim” diye konuştu.

ANTALYA EŞSİZ COĞRAFYA 
Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 6 Mart’ta Antalya’ya 
gelişinin yıldönümünün 
kutlandığını anımsatan Çandır, 
“Atamızın, kentimiz için yaptığı 
‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın 
en güzel yeridir’ tespiti ne kadar 
eşsiz ve kıymetli bir coğrafyaya 
sahip olduğumuzu göstermektedir. 
Dünya’nın her yerinde gururla 
bahsettiğimiz memleketimizin 
eşsiz özelliklerini ve nimetlerini, 
umarım ki torunlarımıza kıymet-
lendirerek bırakabiliriz” dedi.

YEREL YÖNETİCİLERE ÇAĞRI
Meclis konuşmasında yerel seçim-
lere de değinen ATB Başkanı Ali 
Çandır, “Ülkemizi, kentimizi ve 
sektörümüzü yakından ilgilendiren 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler 
Genel Seçimlerimizi Pazar günü 
gerçekleştireceğiz. Öncelikle, 
temel bir vatandaşlık görevi olan 
oy vermeye herkesin gitmesini 
temenni ediyorum. Büyükşehir 
belediyesi ve 19 ilçede belediye 
başkanlığı ile meclis üyeliği ve 
mahalle muhtarlığı için yarışacak 
binlerce adaya Borsamız adına 
başarı dileklerimi iletiyorum. 
Kentimizde gerilimden uzak, 
huzurlu ve hayırlı bir seçim 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Çandır, seçilecek yerel 
yöneticilerden beklentilerini 
sıraladı. Çandır, yerel yöneticiler-
den kent içi ticaretin ve tarımsal 
ticaretin geliştirildiği, AVM, tabela 
ve hava kirliğinin en düşük sevi-
yelere ulaştırıldığı, trafik ve çevre 
sorunlarının sona erdirildiği, refah 
ve huzurun yükseltildiği bir kent 
talebimiz dışında, tarım toprakla-
rımızın korunduğu ve tarımsal alt 
yapımızın güçlendirildiği bir yö-
netim performansı beklediklerini 
ifade etti. 

Meclis’te Lisanslı Depoculuk Sa-
nayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 
ortak olunması kararı üyelerin oy 
birliğiyle alındı. 
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“Yeni bir 
ekonomik 
başarı        
hikayesini 
birlikte                                                                                
yazma zamanı”

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
başkanlığında İstanbul’da ger-
çekleştirilen Ticaret Bakanlığı 
İstişare Kurulu Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. Hisarcık-
lıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
“Küresel ekonomide istikrarsızlı-
ğın arttığı ve jeopolitik risklerin 
yükseldiği böyle bir ortamda 
Türkiye’nin hedeflerine yürümesi 
için önümüzdeki seçimsiz dönem 
82 milyon için altın değerinde 
önemli” ifadesini kullandı. 
 
Toplantıda Bakan Pekcan ve Hi-
sarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başka-
nı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği (TÜSİ-
AD) Başkanı Simone Kaslowski, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan ve Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mithat Yeni-
gün de hazır bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ger-
çekleşen Ticaret Bakanlığı İstişare 
Kurulu Değerlendirme Toplantı-
sında yaptığı konuşmada, Türk iş 
dünyası örgütleri olarak Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ile bu yeni 
atılım dönemini istişare etmek 
için bir araya geldiklerini dile 
getirerek, istişare toplantılarının 
öneminden bahsetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönemi, yapısal sorunlarımıza 

kalıcı çözümler getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira 
ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var” dedi.
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SEÇİMSİZ DÖNEM FIRSATI
Hisarcıklıoğlu, seçimsiz 4,5 
yılın sağlayacağı fırsatlara 
değinerek, “Önümüzdeki 4,5 
yıllık seçimsiz dönemi, yapısal 
sorunlarımıza kalıcı çözümler 
getirmek için önemli bir fırsat 
olarak görüyoruz. Zira ekonomide 
atılacak çok adım, yapılacak daha 
çok işimiz var. Bu dönemi, kesin-
tisiz bir icraat dönemine çevir-
meliyiz. Ekonomi yönetimi seçim 
öncesinde bunun sinyalini verdi” 
diye konuştu. 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından gelecek hafta 
ekonomide yeni bir yol haritasının 
açıklanmasının beklendiğini anım-
satan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri 
kullandı:

“Bu yol haritasıyla birlikte kamu 
maliyesinde disiplinli duruşun 

sürmesi, dış kaynak ihtiyacının 
azaltılmaya devam edilmesi, özel 
sektörün rekabet gücünü artıracak 
tedbirlerin devreye alınması ül-
kemize ve ekonomiye olan güveni 
artıracaktır. Küresel ekonomide 
istikrarsızlığın arttığı ve jeopoli-
tik risklerin yükseldiği böyle bir 
ortamda Türkiye’nin hedeflerine 
yürümesi için önümüzdeki se-
çimsiz dönem 82 milyon için altın 
değerinde önemli.” 
 

                                                        
Hisarcıklıoğlu, icraat ve 
reform dönemiyle birlikte 
Cumhuriyetin 100. yılı 

olan 2023’e ulaşacaklarını 
belirterek, Cumhuriyetin 

100. yılına yakışır bir şekilde 
ülkenin ekonomik seviyesini 

yükseltmeleri, bu kapsamda yeni 
bir yatırım, üretim ve büyüme mo-
delini hayata geçirmeleri gerektiği-
ni vurguladı.
“Artık ülkenin geleceğine odak-
lanma, yeni bir ekonomik başarı 
hikayesini birlikte yazma zamanı-
dır” diyen Hisarcıklıoğlu, geçen ay 
başlattıkları istihdam seferberliği 
adımını yeni yatırım ve büyüme 
kampanyaları ile desteklemeleri, 
Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak 
kalıcı reformlara odaklanmaları, 
gündemi yeniden ekonomi yapma-
ları gerektiğini sözlerine ekledi. 
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Batı Antalya Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü (BATEM), 
meyve sebzede ıslah ça-

lışmalarını sürdürüyor. Enstitü-
nün “özge” adıyla tescillediği 
biber, kalitesi, yüksek verimi, ih-
racata uygunluğu, soğuk dönemde 
meyve tutumu ve kış döneminde 
üretimiyle üreticinin gözdesi oldu.

BATEM Müdürü Dr. Abdullah 
Ünlü, “Özge” adını verdikleri yeni 
sivri biber türünün ıslah çalışma-
sının yapıldığını ve 2015 yılında 
üretim izni alındığını belirtti. 2017 
yılında tohumluk kaydı yapılan 
“Özge”nin ilk kez Beymelek Ma-
hallesi’ndeki serada üretiminin ya-
pıldığını kaydeden Ünlü, yeni hib-
rit tür hakkında bilgi verdi. 

Bugüne kadar ülkemizde üretimi 
yapılan sivri biberlerin hepsinin 
acı olduğunu belirten Ünlü, “Özge 
biber yüzde 100 tatlı” dedi. Kalite-
si, koyu yeşil rengi, parlaklığıyla 

dikkat çeken “Özge”nin ortalama 
uzunluğunun 20- 23 santimetre, 
kalınlığının ise 2,5- 3 santimetre 
olduğunu belirten Ünlü, “Bir tane-
sinin ortalama ağırlığı 35- 50 gram. 
Taze olarak tüketime ve ihracata 
uygun. Verimi yüksek. Soğuk dö-
nemde meyve tutumu çok iyi. Kış 
döneminde üretimi yapılabiliyor” 
dedi.

ISLAH ÖNEMLİ
BATEM ve İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yapı-
lan deneme üretiminin başarıyla 
sonuçlandığını bildiren Abdullah 
Ünlü, “Ülkemizde örtüaltı tarım 
yaygınlaştıkça, hibrit sebze çeşit ıs-
lahı büyük önem kazanıyor. Ensti-
tümüz domates, biber, patlıcan, hı-
yar ve kavun türlerinde çok sayıda 
hibrit tür geliştirerek özel sektörün 

önünü açıyor, tarımın gelişimine 
katkı sağlıyor” diye konuştu. 

BİBER İHRACATI ARTACAK
BATEM’de bugüne kadar 7 doma-
tes, 10 biber, 4 patlıcan, 4 hıyar, 8 
kavun ve 1’i fasulye olmak üzere 
34 çeşit geliştirildiğini bildiren 
Ünlü, şunları söyledi:

“Sebze üretiminde Türkiye, dünya-
da dördüncü sırada yer almaktadır. 
2107 yılı itibariyle ülkemizde 31 
milyon ton sebze üretildi. Bunun 
7,4 milyon tonu örtüaltı üretimi 
olarak sağlandı. Ülkemizde 2017 
yılında 2,7 milyon ton biber üre-
timi yapıldı. Bu üretimin 704 bin 
tonu örtüaltında gerçekleşti. Yeni 
türümüz Özge ile ülkemizdeki bi-
ber üretimi ve buna paralel olarak 
biber ihracatı artacak.

BATEM, biber 
üretimine “Özge” 
ismiyle yeni bir 
tür kazandırdı. 
Yeni çeşidin biber 
ihracatını artıracağı 
belirtiliyor.

“ÖZGE”
BİBER
ÜRETİCİYE 
KAZANDIRACAK
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ATB, ISO-10002 
belgesini aldı

Üyelerine kaliteli hizmet 
sunma anlayışı ile çalışan 
Antalya Ticaret Borsası, 

Akdeniz Bölgesi’nde oda ve borsa-
lar arasında ilk borsa olarak TSE 
IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesini ve 9001: 
2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge-
sini aldı. Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordi-
natörü Hasan Demirtaş, Antalya 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, 
TSE IS0-10002 Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi belgesini 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır’a teslim etti. Çandır, bel-
geyi ATB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan ile 
birlikte aldı. 

ATB KURUMSAL ÇALIŞMALARI  
BAŞARIYLA   SÜRDÜRÜYOR
TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü 
Hasan Demirtaş, Antalya’da kalite 
yönetim ve belge sisteminin tam 
olarak anlaşılmadığını söylerken, 
TSE milli belgelendirme kurulu-
şumuz olarak, ülkemizin ürün ve 
hizmet altyapısını güçlendirmek 
için çalışmaktadır. Borsa’nın TSE 
ile birlikte çalışmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Demir-
taş, “Kurum hizmetlerinin daha 
iyi hale gelmesi için işbirliğinin 
geliştirilmesi çok önemli” dedi. 
TSE ile çalıştıkları için Başkan Ali 
Çandır’a teşekkür eden Demirtaş, 
“Ülkemizde çok sayıda niteliksiz 

belgelendirme kuruluşu var. Bun-
lara itibar edilmemeli. TSE olarak 
biz, Isparta, Burdur, Antalya’da 
ciddi çalışmalar içiresindeyiz” diye 
konuştu. Demirtaş, Antalya Tica-
ret Borsası’nın Akdeniz bölgesin-
de oda ve borsalar arasında TSE 
IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan tek 
borsa olduğunu bildirirken, “Bor-
sa’yı çalışmaları nedeniyle kutluyo-
rum. Borsa, kurumsal çalışmaları-
nı başarıyla sürdürüyor” dedi. 

ÖRNEK GÖSTERİLECEK           
NOKTADAYIZ
Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ku-
rumsal kapasitenin Borsa ekibi 
sayesinde iyi bir noktaya geldiği-
ni belirterek, “Türkiye’ye örnek 
gösterilecek bir noktadayız” dedi. 

Kaliteli hizmet anlayışıyla çalış-
tıklarını vurgulayan Çandır, “TSE 
IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi ve 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi Belgelerini, 
Türk Standartları Enstitüsü Ak-
deniz Bölge Koordinatörü Hasan 
Demirtaş’ın elinden aldık. Emeği 
geçen tüm personelimize ve üyele-
rimize teşekkür ediyorum” dedi.
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TUTA’MIYORUZ
Domates güvesi olarak bili-

nen Tuta Absoluta, 2009 
yılından bu yana domates 

üreticisinin gündeminde. Doma-
teste verim ve kalite kaybına neden 
olan, havaların ılıman gitmesiyle 
popülasyonu her geçen yıl artarak, 
bitkiye zarar veren Tuta zararlısına 
çözüm bulunamıyor. Sektör tem-
silcileri 40’ın üzerinde ziraat fakül-
tesinin bulunduğu ülkemizde Tuta 
ile ilgili çözüm bulunamamasını 
hayretle karşıladıklarını belirtiyor. 
 
ZİRAAT FAKÜLTELERİNE TUTA 
ÇAĞRISI 
Antalya Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Sedat Ekici, kamuoyunda 
domates güvesi olarak bilinen, 
bitkiye zarar veren, verim ve kalite-
sini düşüren Tuta Absoluta zarar-
lısının bu yıl da üreticinin belası 
olduğunu söyledi. 
Antalya Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Sedat Ekici, kamuoyunda 

domates güvesi 
olarak bilinen, 
bitkiye zarar 
veren, verim ve 
kalitesini düşüren 
Tuta Absoluta 
zararlısının bu 
yıl da üreticinin belası olduğunu 
söyledi. Ekici, havaların ısınmasıy-
la birlikte özellikle domates üre-
timinde etkili olan Tuta Absoluta 
zararlısına karşı uyarıda bulundu. 
Ekici, 2009 yılından bu yana yaşa-
nan Tuta sıkıntısına karşı önlem 
alınmadığını bildirirken, “Öyle sa-
nıyorum ki tutamayacağız. 10 yıl-
dır bu sorunu konuşuyoruz, Türki-
ye’de 40’ın üzerinde ziraat fakültesi 
var, binlerce ziraat mühendisimiz 
var ama bir türlü bu soruna çözüm 
bulunamıyor” dedi. 
TEDBİR ALMAZSAK CİDDİ 
ZARARLAR OLUŞUR 
ATB Yönetim Kurulu Üyesi 
Cüneyt Doğan, Tuta Absoluta’nın 

2009’dan beri üretim ve ihracatta 
sıkıntıya neden olduğunu 
belirterek, “Tedbir almazsak 
ciddi zararlar oluşur” dedi. 
Domateste leke bırakan zararlının, 
ihracatın önündeki en önemli 
sorunlardan biri 
olduğunu söyleyen 
Doğan, zararlıya 
karşı önlemler 
geliştirilmesi 
gerektiğini 
vurguladı. 
Doğan, “Tuta ile ilgili en büyük 
sorunumuz Rusya. Rusya bu 
konuyu daha ciddi tutuyor. 
Zararlının Türkiye de varlığı 
bilindiği için Tuta ile ilgili daha 
titiz kontroller yapıyorlar” 
dedi. Cüneyt Doğan,  Tuta’nın 
domatesi üremek için kullandığını 
belirterek, ilaçla ihracat için 
mücadeleden ziyade biyolojik 
mücadelenin önemine dikkat  
çekti.

Domateste verim ve kalite kaybına neden olan halk arasında güve olarak 
bilinen Tuta Absoluta, bu yıl da domates üretimini tehdit ediyor. Sektör, 

Tuta zararlısına karşı önlem alınmasını istiyor
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ATB’NİN TUTA RAPORU
Antalya Ticaret Borsası’nın 2010 
yılında sektörün paydaşlarıyla 
yaptığı sektörel analiz toplantısı 
sonunda hazırladığı Tuta Abso-
luta Raporu’nda yer alan çözüm 
önerileri şöyle: 

1. Antalya ve Türkiye’de zarar 
popülasyonunun haritası çıkarıl-
malı, 
2. Valiliğin önderliğinde Tuta 
absoluta zararlısına karşı kriz 
masası oluşturulmalı, 
3. Kriz masasına sorumlu çalışa-
cak teknik ekip kurulmalı, 
4. Mücadele’de kullanılacak yön-
temler öncelikle çiftçileri eğitecek 
personele öğretilmeli, 
5. Tuta absoluta mücadelesi 
yapılacak bölgelerde lider çiftçiler 
oluşturulmalı, öncelikle onlar 
eğitilmeli, 

6. Zirai Mücadele Bayileri ve 
Tarım Danışmanlarıyla işbirliği 
yapılmalı, 
7. Çiftçilerin mücadele de kul-
lanacağı materyaller sübvanse 
edilmeli, desteklenmeli, 
8. Bu konuda çalışan uzmanlar 
bir araya getirilerek ortak çözüm-
ler ve eylem planları oluşturul-
malı, 
9.Kısa, orta ve uzun vadeli plan-
lar yapılmalı, 
10. İlçelerde mutlaka kaymakam 
başkanlığında komisyonlar ku-
rulmalı, bu komisyonda beledi-
ye başkanı, tarım ilçe müdürü, 
ziraat odası başkanı, muhtarlar 
olmalı, 
11. Üretim sezonunun sona 
ereceği şu günlerde Tarım İl 
Müdürlüğü sera atıklarının imha 
edileceği yerleri yerel yönetimler-

le birlikte belirlemeli, 
12. Tuta Absoluta mücadelesinde 
kullanılacak girdiler bu günlerde 
kontrolsüz olarak satılmaktadır. 
Tarım Bakanlığınca Tuta absolu-
ta için çiftçilere satışı yapılacak 
girdiler geçici olarak ruhsatlandı-
rılmalı. 
13. Tarım Bakanlığınca geçici 
olarak ruhsatlandırılacak girdi 
materyallerinin kullanımı destek-
lenmeli, 
14. “Tuta absoluta zararlısının 
yaygınlaşmasının önlenmesi” 
başlıklı bir çiftçi eğitim ve yayım 
projesi hazırlanması ve bu proje-
nin uygulanmasına yönelik bütçe 
oluşturulmalı, 
15. Acil bir şekilde hazırlanacak 
bu projenin ve bütçenin hazır-
lanmasında kamu, sivil toplum 
örgütleri işbirliği yapmalıdır.
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SOĞAN 5 TL’NİN
ALTINA DÜŞMEZ

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mec-
lis Üyesi Muzaffer Aydoğan, soğan 
fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede 

bulundu. Nisan ayı sonu itibariyle Adana'da 
soğan hasadının yapıldığını belirten Aydoğan, 
yeni mahsul ile birlikte soğan fiyatının halde 
toptan fiyatının 5 TL'ye gerilediğini söyledi. 

Havanın sıcak gittiğini, Ödemiş ve Sandık-
lı’da yapılacak hasat ile birlikte soğanın halde 
toptan fiyatının 3-4 TL'ye kadar ineceğini 
bildiren Aydoğan, soğan fiyatının daha fazla 
düşmeyeceğini kaydetti. Aydoğan, “Gübre, 
tohum gibi girdi maliyetleri çok yüksek ve 
daha aşağıya satışı mümkün değil. Hallerde 
bir hafta, 10 güne kadar 3 TL'ye kadar düşer 
ama market ve pazarda tüketici 5 ile 7 TL'den 
aşağıya soğan bulamaz" dedi.
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ÜRETİCİNİN İŞİ ZOR

TÜFE rakamlarına göre, 
tarım ürünleri üretici fiyat 
endeksi (Tarım - ÜFE), 

2019 yılı Mart ayında bir önceki 
aya göre yüzde 1.75, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 27.33’lük 
rekor artış gösterdi. Tarım ÜFE, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 13.20, 12 ortalamalara göre 
yüzde 16.04 artış gösterdi. Bir 
önceki aya göre değişim; tarım ve 
avcılık ürünlerinde yüzde 1,88, 
ormancılık ürünlerinde yüzde 5.19 
artış, balıkçılıkta ise yüzde 4.71 

azalış gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ÇOK YILLIK 
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE
Rakamlarına göre ana gruplarda 
bir önceki aya göre değişim, çok 
yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 
6.62, tek yıllık bitkisel ürünlerde 
yüzde 1.62 artış, canlı hayvanlar 
ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.63 
azalış gerçekleşti.

SEBZEDEKİ ARTIŞ
Alt tarım gruplarından; turunçgil-

ler yüzde 7.96, çeltik yüzde 3.46, 
koyun ve keçi, canlı; bunların 
işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 
0.62 artış, yağlı meyveler yüzde 
0.33, canlı kümes hayvanları ve 
yumurtalar yüzde 3.28, lifli bitkiler 
yüzde 5.01 azalış gösterdi.  

6 MADDE DEĞİŞMEDİ
Mart 2019'da endekste kapsanan 
81 maddeden; 48 maddenin fiyat-
larında artış, 27 maddenin fiyat-
larında azalış, 6 maddenin fiyatla-
rında ise değişim olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mart ayı Tarım Ürünleri Üretici 
Fiyat Endeksi’ne göre tarım üretici fiyat endeksi yüzde 1.75 arttı. 
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ZEYTİNPARK’TA 
HASAT HEDEFİ 

100 TONU GEÇMEK
Türkiye'nin en önemli zey-

tin üretim merkezlerinden 
Antalya'da, budama sezonu 

başladı. Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) tarafından 2009 yılında 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 
kiralanan Zeytinpark'ta, bu yıl 
100 tonun üzerinde zeytin hasadı 
bekleniyor.
Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 

milyon metreküp havayı emerek 
temizleyen, 2 milyon 630 bin 
metrekare alanda 20 bini aşkın 
ağacın bulunduğu Zeytinpark'ta 
sezon beklentileri oldukça yüksek. 
Geçen yıl 100 ton zeytin hasadı 
yapılan Zeytinpark'ta bu yıl üretim 
miktarının 100 tonu geçmesi 
bekleniyor. Zeytinpark A.Ş. Genel 
Müdürü Vahdet Narin, yağışların 

zeytin üretimi için önemli olduğu-
nu belirtti. Narin, "Yağmur yağışı 
oldukça iyiydi. Bu da üretimimizi 
doğrudan etkiliyor. Zeytinpark'ta 
üretilen tavşan yüreği, memecik, 
ayvalık ve manzeline çeşidi zey-
tinlerin bir kısmından yağ yapı-
lıyor bir kısmından da salamura 
zeytin konserveleri oluşturuluyor" 
dedi.
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1000 AĞAÇ DAHA 
HASADA HAZIR

Vahdet Narin, Zeytinpark'ta 20 
bini aşkın ağaç bulunduğunu, 9 
bininden verim alındığını kaydet-
ti. Bu yıl 1000 ağacın daha hasat 
edilmeye hazır hale geldiğini akta-
ran Narin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl sorunlu bir yıl geçirdik. 
Yağmurların geç gelmesi zeytin-
lerde kararmaya yol açtı. Biraz da 
haşere bulaşımı tespit ettik. Bu yıl 
ise iklimsel şartlar zeytin üretimi 
için oldukça iyiydi. Hasat dönemi-
ne yaşadığımız iyi şartların karşı-
lığını alacağımızı düşünüyorum. 
Bu yıl yağan yağmurlar itibariyle 
daha iyi bir yıl olma yolunda 
beklentimiz büyük. Topladığımız 
zeytinleri yağa çevireceğiz. Özel-
likle Antalya'da coğrafi işaret alan 
tavşan yüreği zeytinyağına daha 
fazla pazar kazandıracağız. Sala-
mura ve yağlık zeytini de piyasaya 
süreceğiz."

TAVŞAN YÜREĞİ YAĞI ÇOK          
DEĞERLİ
Hedeflerinin geçen yılın hasat 
rakamlarını geçmek olduğunu 

belirten Narin, "Tavşan yüreği 
zeytinyağı dünyada en değerli zey-
tinlerden biri. Normal zeytinlerde 
5, 6 kilodan yağ alıyorsak tavşan 
yüreğinde 8-9 kilodan alıyoruz. 
Yağı çok değerli. İstanbul'da litre-

sinin 400 TL'ye ulaştığını biliyo-
ruz. Antalya'da da bu rakamlara 
ulaşacak. Antalya için bir katma 
değer yaratacak" dedi. 
 
KAYNAK: DHA
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BUĞDAY BORSA’DA 
KONUŞULDU

Antalya Ticaret Bor-
sası (ATB), Hubu-
bat Hasadı Öncesi 

Sektörel Analiz Toplantısı 
düzenledi. ATB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi 
Cüneyt Doğan başkanlı-
ğında yapılan toplantıya, 
Ziraat Odası Başkanı 
Nazif Alp, ATB Hububat 
Meslek Komitesi Üyeleri, 
ATSO, Antbirlik, Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, 
BATEM temsilcileri, ilçe 
ziraat odası başkanları, 
biçerdöverciler, üretici ve 
fabrika sahipleri katıldı. 
Toplantıda, girdi mali-
yetlerinin yüksekliğinden, devlet 
desteğinin yetersizliğine, topraklı 
hasattan sarı pas hastalığına, süne 
zararlısından ot sorununa kadar 
çok sayıda konu gündeme geldi. 
Toplantının açılışında konuşan 
ATB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Cüneyt Doğan, hububatın 
önemine dikkat çekerken, verim-
li ve kaliteli buğday hasadı için 
Borsa olarak ciddi çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. Toplan-
tıda sektörün tüm paydaşlarının 
sıkıntılarını ve çözüm önerilerini 
dile getireceğini belirten Doğan, 
“Buradan çıkan sonucu ilgili 
makamlarla paylaşıp sorunlarınıza 
çözüm arayacağız ve çözümü için 
takipçisi olacağız” dedi. 

BUĞDAY EKİLEN ALAN 
DARALIYOR
Son 15 yılda Türkiye’deki buğday 
ekilebilir alanda ciddi bir daralma 
olduğunu bildiren ATB Meclis 
Üyesi Nuri Büyükselçuk, “Daha 
az alanda buğday ekmeye başla-
dık. Hektar olarak yüzde 10’un 
üzerinde buğday ekim alanında 
daralma var. Ancak verimlilik artı-
şı nedeniyle tonajda çok büyük bir 
kayıp yok” dedi. Rusya’nın dün-
yanın en büyük hububat ihracatçısı 
olduğunu belirten Büyükselçuk, 
“Aynı dönemde Ruslar hububat 
üretimini 2-3 katına çıkardılar. Biz 

maalesef tarıma, hububat 
üretimine eskisi kadar önem 
vermiyoruz” diye konuştu. 
Köyden kente göç, tarım 
yapanların elini çekmesi 
ve buna bağlı olarak da 
üretimin düşmesinin büyük 
sorun olduğunu kaydeden 
Büyükselçuk, iklimin ve 
toprak yapısının uygun ol-
ması nedeniyle de insanların 
katma değeri daha yüksek 
pamuk, mısır, örtü altı gibi 
ürünlere yöneldiğini belirtti. 
Antalya’da un ve yem 
sanayisinin kendi yöresin-
den hammadde alamadığını 
söyleyen Nuri Büyükselçuk, 

“Biz yıllık tüketimimizin yüzde 
20’sini bile kendi yöremizden 
alamıyoruz. İhtiyacımız olan 
buğdayı 300-500 kilometre öteden 
buraya taşımak zorundayız. Bu 
bizim rekabet gücümüzü azaltıyor 
Bölgede hububat üretimine önem 
verilmeli” dedi. 

DESTEK 25 KURUŞ OLMALI
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, 
tarımda en büyük sıkıntının köy-
den kente göç olduğunu söyledi. 
“Para kazanamayan üretici köyünü 
terk ediyor. Ürün üretecek adam 
kalmadı” diyen Alp, tarımın can 
çekiştiğini ifade etti. Alp, “6.40 
liraya mazot alan çiftçi nasıl 
üretim yapar. Çok sayıda arazi boş 
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duruyor. Hububat ekilen alanlar 
daraldı. Dünya tarıma dört gözle 
bakıyor, biz yarım gözle bakıyo-
ruz” dedi. Alp, buğdaya verilen 
desteğin yetersizliğine dikkat çe-
kerken, desteğin en az 25 Kuruş’a 
çıkarılmasını istedi.

BUĞDAY 1 LİRA, TOHUMU 2 LİRA
Korkuteli Ziraat Odası Başkanı 
Musa Büyükçetin, çiftçi buğdayı-
nı 1 liraya satarken, tohumunu 2 
liraya temin edebildiğine dikkat 
çekerken, “Sertifikalı tohuma des-
tek verilmeli” dedi. Geçen yıllarda 
20 milyon tonun üzerinde yapı-
lan buğday üretiminin bu yıl 4-5 
milyon ton düşeceğini ileri süren 
Büyükçetin, “Hem ekili alan mik-
tarı azaldı hem de girdi maliyet-
lerinin yüksekliği nedeniyle çiftçi 

bitkiye gübresini atamadı” dedi. 
Üretimi kesen köylünün tarıma 
tekrar dönmeyeceğini vurgulayan 
Büyükçetin, “Tarladan köylüyü 
kaçırmayalım” dedi.  

SAKSIDA BUĞDAY
YETİŞTİRİYORUZ
Sanayici Oğuz Kırtız, ekili ara-
zi miktarının geçen yıllara göre 
azaldığını ancak verimdeki artış 
nedeniyle tonajda büyük sıkıntı 
çekilmeyeceğini bildirdi. Rus-
ya’nın 85 milyon ton buğday 
üretimi ile dünya rekoru kırdığına 
dikkat çeken Kırtız, ekilen arazile-
rin parçalı olmaması ve girdi ma-
liyetleri nedeniyle buğdayı bizden 
daha ucuza mal edip satabildikle-
rini bildirdi. “Biz saksıda buğday 
yetiştiriyoruz” diyen Kırtız, 10 

dönüm tarlaya buğday ekildiğini 
hasada kadar 6’dan fazla gidilip 
gelindiğini söyledi. Kırtız, “Bunlar 
ciddi maliyet. Arazileri birleştir-
meliyiz.
Girdi maliyetleri azaltılmalı” dedi. 
Kırtız, buğday hasadının erken ya-
pılmasından dolayı kalitede sıkıntı 
yaşadıklarını bildirirken, buğday 
hasadının en erken Mayıs ayının 
son haftasından başlayarak yapıl-
masını önerdi.
ATSO’yu temsilen toplantıya 
katılan İrfan Terlik, devletin sosyal 
yardımlarının verilme şeklinin 
yanlış olduğunu vurguladı. Terlik, 
“Biz çalıştıracak adam bulamıyo-
ruz” dedi.
Toplantıda, süne zararlısına karşı 
keklik salınması da gündeme 
geldi.
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ÇANDIR: 
“ŞİMDİ EKONOMİ ZAMANI”

Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır, 31 
Mart’ta yapılan Mahalle 

İdareler Seçimlerini değerlendirdi. 
Seçim sonuçlarının ülkeye ve Türk 
milletine hayırlı olmasını dileyen 
Çandır, “Öncelikle sandığa gide-
rek, oyunu kullanan, demokrasiye 
ve iradesine sahip çıkan tüm yurt-
taşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Seçilerek, sorumluluk alan gelen 
yerel yöneticilerimize de başarılar 
diliyorum. Görev alan yerel yö-
neticilerin, katılımcı, çoğulcu, de-
mokratik, farklılıklara duyarlı bir 
anlayışla bu sorumlulukları yerine 
getireceklerine yürekten inanıyo-
rum. Şimdiye kadar kentimizin ge-
lişimine katkı koyan tüm yerel yö-
neticilerimize teşekkür ediyorum” 
diye konuştu”.

SEÇİM BİTTİ GÜNDEMİMİZ         
GEÇİM

Seçimlerin geride kaldığını, iş dün-
yasının, halkın gündeminin artık 
geçim olduğunu belirten Ali 
Çandır, şunları söyledi:
“Şimdi ekonomiye odaklanma za-
manı diyoruz” dedi. 

Çandır, daralan ekonominin tekrar 
büyüme eğilimine girmesi için sa-
dece faiz, döviz yatırım üçgenine 
odaklanılmaması gerektiğini kay-
dederken, genel ekonomik iklimin 
yatırımı motive edici olması için 
gerekli önlemlerin bir an önce alın-
masını istedi.

Çandır, “Uygun ekonomik iklimin 
temel belirleyicileri hukukun ve 

demokrasinin evrensel prensiple-
ridir. Biz bu prensiplerini geliştir-
meliyiz. Ekonomimizin kalıcı ve 
sürdürülebilir büyük adımlara ih-
tiyacı var. İş dünyası bu adımların 
önümüzdeki dönemde kararlılıkla 
atılacağına inanmaktadır.”



• 37BORSA
Nomi

TOBB GENEL İDARE KURULU 
ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Genel İda-
re Kurulu toplantısı, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun başkanlığında TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıya, 
TOBB Genel İdare Kurulu üyeleri, 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, İstan-
bul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 
Denizli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kaya, Ankara Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Celal Koloğlu, 
Ankara Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Mete 
Çağlayan, Trabzon Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Mus-
tafa Şadan Eren, Erzurum Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfü Yücelik, Nevşehir 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Arif 
Parmaksız, Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 

Kütükcü, Adana Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin 
Bilgiç, Gaziantep Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Ahmet Tiryaki-
oğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Akgün Altuğ, Polatlı 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yahya Toplu, Siirt Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Nihat Özdemir, TOBB Başkan 
Danışmanı Kudbettin Arzu, TOBB 
ETÜ İkiz Kuleler Tek. Merk. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan 
Özegen ile Tüyap Anadolu Fuar. 
A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz 
katıldı. 
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ÇANDIR, YÖREX ÖDÜLÜNÜ 
CUMHURBAŞKANI’NIN 

ELİNDEN ALDI
Türkiye’nin ilk ve 

tek yöresel ürünler fuarı 
YÖREX Projesi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ‘Oda 
ve Borsa Proje Yarışması’nda 

Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
ödülü Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

Antalya Ticaret Borsası, 
bu yıl ilki düzenlenen 
Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği Oda ve Borsa Proje 
Yarışması’na, YÖREX Projesi ile 
katıldı. 123 projenin yarıştığı ya-
rışmada YÖREX Projesi, Jüri Özel 
Ödülüne layık görüldü. 
TOBB’un 75. Genel Kurulu’na ka-
tılan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, ödüle layık görülen 
projelerin ödüllerini oda ve borsa 

başkanlarına takdim etti. Antalya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır da Meclis Baş-
kanı Erdoğan Ekinci, ATB Başkan 
Yardımcısı Halil Bülbül ve ATB 
Genel Sekreteri Tolgahan Alavant 
ile birlikte ödülü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
teşekkür eden Çandır, Erdoğan’ı 
bu yıl 10’uncusu düzenlenecek 
YÖREX’e davet etti. 
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ATB Başkanı Ali Çandır, Yöresel 
Ürünler Fuarı’nın Yöresel Ürün-
ler Projesi’nin bir etabı olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin ilk ve tek 
yöresel ürünler fuarı olduğuna 
dikkat çekti. Çandır, YÖREX’in 
kırsal kalkınma ve yerinde istih-
dama katkı sağlayan, kaybolmaya 
yüz tutmuş Anadolu’nun 12 bin 
yıllık birikimi yöresel ürünleri 
gün yüzüne çıkararak ekonomiye 
kazandıran bir proje olduğunu 
belirtti. Çandır, böyle bir çalışma-
nın ödüllendirilmesinin önemine 
dikkat çekti. Çandır, başta TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
olmak üzere YÖREX’i ödüle layık 
gören jüri üyelerine teşekkür etti. 
Çandır, YÖREX projesinin hayata 
geçmesinde emeği geçen oda ve 
borsa başkanlarına, ATB persone-
line de teşekkür etti. 
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ÇANDIR:
 “DEVLET ÇİTÇİYLE 

REKABET ETMESİN‘‘

Antalya Tica-
ret Borsası 
Başkanı Ali 

Çandır, Maliye ve 
Hazine Bakanı Berat 
Albayrak tarafından 
açıklanan Tarımda 
Milli Birlik Projesi’ni 
değerlendirdi. Proje-
nin içeriğinin henüz 
netleşmediğini Mayıs 
ayında netleşeceğinin 
belirtildiğini kayde-
den Çandır, projede 
tarım kredi kooperatifi 
ortaklığıyla Sera A.Ş. 
kurulmasının öngörül-
düğünü belirtti. 

Sera A.Ş. aracılığıyla 2 bin hektar 
teknolojik sera kurulması, üreti-
min yüzde 25’inin sera üretimin-
den karşılamasının planlandığını 
anımsatan Çandır, “Beklentimiz 
devletin üretime geçmesinden 

ziyade mevcut üreticinin destekle-
nerek üretimin artırılması, çiftçi-
mizin para kazanır duruma geti-
rilmesi yönündedir. Umuyoruz ki 
devletimiz çiftçisiyle rekabet eder 
duruma gelmez. Üreticinin tep-
kisini çekebilecek düzenlemenin 

yeniden gözden geçirileceğini 
düşünüyorum” dedi. 
ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ 
ÖNLEMLER ALINMALI
Projede, üretici ve tüketi-
ci arasında değer zincirinin 
sağlanması, hal yasası ve gıda 
regülasyonu, kooperatifleşme-
nin tekrar gündeme getirildiği-
ni belirten Çandır, “Yaş mey-
ve sebze fiyatı düzenlemesi 
yapılırken, zincirin bir halkası 
değil tedarikten tüketime 
zincirin tamamının ele alına-
rak orta ve uzun vadeli çözüm 
üretilmesinden yanayız. Bugün 
tarım ürünlerindeki yüksek 
fiyatların temel nedeni, girdi 

fiyatlarındaki aşırı artıştır. Üretici 
para kazanırsa tarlada kalır yoksa 
üretimden vazgeçer. Üretimi des-
tekleyici önlemler ile girdi fiyatla-
rının düşürülmesi temel beklenti” 
dedi. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarımda 
Milli Birlik Projesi’ni değerlendirirken, devletin 

üreticiyi desteklemesi, üreticiye rakip olmaması 
gerektiğini söyledi.
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ÖRGÜTLENME ÖNEMLİ
Projede kooperatifleşmenin günde-
me gelmesinin sevindirici olduğunu 
söyleyen Çandır, “Tarımda örgüt-
lenmenin öneminin anlaşıldığını 
görmek bizler için sevindirici. 
Rekabet edilebilir bir kooperatif 
sisteminin kurgulanmasını destekli-
yoruz” dedi.
KÜÇÜKBAŞ ET FİYATINI 
DÜŞÜRÜR
Projede, küçükbaş hayvancılığın 
desteklenerek kırmızı et üretiminin 
artırılmasının hedeflendiğini belir-
ten Çandır, “Biz zaten öteden beri 
küçükbaş hayvancılığın geliştiril-
mesinin hem organik beslenmeye 
katkı sağlayacağını, hem et arzını 
artıracağını, hem de et fiyatını dü-
şüreceğini savunuyoruz. Hele hele 
küçükbaş hayvancılığın merkezi 
Teke yöresi küçükbaşın gelişimi 
için bulunmaz bir alan. Bu gerçeğin 
karar vericiler tarafından görülme-
si ve desteklenmesi bizleri mutlu 
eder” diye konuştu.
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ATB MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/

Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendir-
me Semineri’nde, meclis üyeleriy-
le bir araya geldi. ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır önder-
liğindeki ATB Meclis Üyeleri de 
seminere katıldı. 

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Se-
minerlerini yapmaya 2013 yılında 
yapılan oda/borsa seçimlerinden 
sonra karar verdiklerini belir-
ten Hisarcıklıoğlu,  o dönemde 
yapılan seminerler sonucunda 5 
üzerinden 4,8 memnuniyet ile geri 
dönüşler olduğunu, bu kapsamda 
2018 yılında yenilenen meclis 
üyeleri için bu semineri yeniden 
düzenlediklerini söyledi.
 
Seçimsiz bir döneme girildiğine 
ve 4,5 yıl seçim olmadığına dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, şimdi ekonomiye odaklan-
ma zamanı olduğunu belirterek, 
“siyaset birinci gündem olmaktan 
çıksın. Seçimin olduğu yerde 
ekonomi olmaz. Türkiye’nin zen-
ginleşmesi ve büyümesine odak-
landığımız bir dönem olmasını 
istiyoruz” dedi.
 
“İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır” diyen Hisar-
cıklıoğlu, meclis üyelerinin 
insanlara en faydalı olacak-
ları makamlarda bulundu-
ğunu, insanların sorun-
larını ve sıkıntılarını 
çözmelerini istedi.
 
Hisarcıklıoğlu, herke-
sin farklı düşünmesini 
ancak mecliste her 
düşüncenin müzakere 
edilerek, ortak akılda 
buluşulmasını tavsiye 
etti.
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Meslek Komitesi Üyele-
ri, sahil kuşağında ekim 
alanlarının geçtiğimiz yıla 
oranla yüzde 40-50 oranın-
da azaldığını ve aşırı ya-
ğışlar nedeniyle başakların 
küçük kalması nedeniyle 
verimde yaşanacak kayıpla-
ra da bağlı olarak rekoltede 
düşüş görülebileceğini, 
yayla kuşağında ise Nisan 

ayı itibariyle herhangi bir 
probleme rastlanmadığını 
ancak Mayıs ayı mevsim 
koşullarının önemli oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Üyeler 
15 TL/kg olan yerli susam, 
11 TL/kg olan ithal susam 
ve 2,8-3 TL/kg olan nohut 
fiyatları hakkında görüş alış 
verişinde bulunmuşlardır.

1.Meslek Komitesi

2.Meslek Komitesi
Meslek komitesi üyeleri, 
artan birim fiyatlar nede-
niyle bitki besleme ürünleri 
kullanımının azaldığını ve 
dolayısıyla ürünlerin kali-
tesinde düşüş görüldüğünü, 
bombus arısı kullanımının 
gün geçtikçe arttığını, alacak 
ve tahsilatlarda zorlanma 
yaşandığını, tarım ilaçları 
satan bayilere olan borç va-
delerinin uzadığını ve turizm 
sektöründeki olumlu hava-

nın kendi işlerine de olumlu 
yansıyacağı beklentisinde 
oldukları gibi sektörel ve 
ekonomik konularda görüş 
alış verişinde bulunmuşlardır. 
Adana da soğan hasadının 
başladığını belirten üyeler, 
yeni mahsul ile birlikte soğan 
fiyatının halde toptan fiyatı-
nın 4,5-5 TL ye gerilediğini, 
Ödemiş ve Sandıklı’da yapı-
lacak hasat sonrası soğanın 
halde toptan fiyatının 3 TL 
ye kadar inebileceğini ifade 
etmişlerdir.

3.Meslek Komitesi
Meslek komitesi üyeleri An-
talya Büyükşehir Belediyesi 
Toptancı Hali ve çevresinde 
güvenliğinin artırılması ve hal 
içindeki trafik düzeni ve gü-
venliğinin artırılması ile ge-
rekli düzenlemelerin yapılması 
hakkında ilgili kurumlara yazı 
yazılmasının yönetim kuruluna 

arz edilmesine oy birliği ile karar 
vermişlerdir.

Havaların ısınmasıyla birlikte 
domates bitkisinde etkili olan do-
mates güvesi zararlısının arttığı ve 
ilimizde yaklaşık 10 yıldır görülen 
bu zararlıya karşı herhangi bir çö-
züm üretilemediği hususunda görüş 
alış verişinde bulunmuşlardır.

NİSAN AYI MESLEK KOMİTELERİ KARARLARI
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Meslek komitesi üyeleri, yem 
fiyatlarının çok fazla arttığı, 
2008’den beri süt üretimi yapan 
üreticilerin düşük kazanç elde 
ettikleri, süt yem paritesinin 1’e 
yaklaştığı, ambalaj maliyetlerinin 
döviz nedeniyle çok arttığı, Suri-
ye’den ithal edilen zeytinyağının 
iç piyasadaki rekabeti olumsuz 
etkilediği, mango ve pasiflora gibi 
Gazipaşa ve Alanya ilçelerimizde 
üretimi yapılan 19 çeşit tropikal 
meyvenin üretiminin arttığı konu-

larında değerlendirmelerde bulun-
muşlardır.

 Üyeler, Gazipaşa ilçemizde üre-
tilen çekirdeksiz nar ve avokado 
meyvelerine coğrafi işaret alınma-
sı ile dut ağacı üretimi yüksek ve 
ipek böceğinin yetiştirilmesi için 
gerekli iklim koşullarına sahip ol-
duğu düşünülen Gazipaşa ilçemiz-
de ipekböcekçiliği konulu Ar-Ge 
çalışması yapılmasının oy birliği 
ile yönetim kuruluna arz edilmesi-
ne karar vermişlerdir.

5.Meslek Komitesi
Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik 
konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

7.Meslek Komitesi
Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik 
konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Meslek komitesi üyeleri, süs 
bitkileri sektörü konulu sektörel 
analiz toplantısı yapılmasının oy 
birliği ile yönetim kuruluna arz 
edilmesine karar vermişlerdir.
 Üyeler Antalya Çiçek Festiva-
li’nin yapılması hakkında Orta 
Anadolu Süs Bitkileri İhracatçı-
lar Birliği ile görüşülmesinin ve 
yapılan görüşme neticesine göre 
festivalin düzenlenmesinin oy 
birliği ile yönetim kuruluna arz 
edilmesine karar vermişlerdir.
 Gümrük işlemlerindeki kodlama 
hatası nedeniyle dosya başına 130 
TL civarındaki para cezası uygu-
lamaları hakkında ilgili mercilere 
yaşanan bu durumun ihracatçı 
üyelerimizi maddi açıdan zor 
duruma düşüreceği konulu yazı 
yazılmasının oy birliği ile yöne-
tim kuruluna arz edilmesine karar 

vermişlerdir.
 Ülkemizde yaklaşık 300 
bin kişinin çiçek üretimi ve 
ticaretinden geçimini sağla-
dığını belirten Meslek Komi-
tesi Üyeleri; yerel seçimler 
sonrası seçilmiş başkanlarca 
çiçeğin ayrıştırılarak kitap, 
mama, 
hayır kurumları ve der-
neklere bağış yapılması için 
kampanyalar başlatmalarının ve 
hesap numaraları paylaşmalarının 
üretimden pazarlamaya tüm sek-
tör paydaşlarını üzdüğünü ifade 
etmişlerdir. Üyeler, seçilmişlerin 
ve atanmışların yapmış olduğu 
kampanyalara saygı duyduklarını 
ancak çiçek tüketiminin bir ge-
lişmişlik göstergesi olduğunu ve 
sektörün bu amaçla üretim yaptı-
ğını da unutmamaları gerektiğini 
söylemişlerdir.
 Komite Üyeleri, ekonomimizin 

zor günlerden geçtiği şu günler-
de iyi niyetli dahi olsa çiçeğin 
en kolay vazgeçilen ürün olarak 
lanse edilmesinin sektörün geli-
şimine engel olduğunu, sektörün 
gelişimi için bu tür kampanyalar 
yerine kendilerine gelecek tebrik 
çiçeklerini kabul etmelerini ve 
daha önce de örnekleri bulunduğu 
üzere çiçekleri; açık artırma usulü 
ile satmalarının ya da bağışta 
bulunmalarının daha iyi bir karar 
olacağını düşündüklerini ifade 
etmişlerdir.

4.Meslek Komitesi

6.Meslek Komitesi
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