"

ÇALIŞMADAN, YORULMADAN VE ÜRETMEDEN,
RAHAT YAŞAMANIN YOLLARINI ARAMAYI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER;
EVVELA HAYSİYETLERİNİ,
SONRA HÜRRİYETLERİNİ
DAHA SONRA DA İSTİKLAL VE İSTİKBALLERİNİ
KAYBETMEYE

MAHKUMDURLAR.

"
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BAŞKANDAN

Z

orlu bir yılı geride
bıraktık.
Tarımda borçlanma kabiliyetimizin azaldığı,
finansmana erişimde zorlandığımız, çek senet tahsilatında sorunların giderek derinleştiği, ekonomide ve tarımda
kan kaybının yaşandığı bir yıl
oldu.
İş dünyası olarak bizler geleceğe yatırım yapar, beklentilerimizi gerçekçi bir zeminde
tutmaya çalışırız. Karamsarlığın yaratacağı korkuya teslim
olmayız, iyimserliğin götüreceği hayal dünyasına ise takılıp kalamayız.

ALİ ÇANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Son yıllar hepimiz için zorlu
geçse de ayakta kalıp işimizi
geliştirecek zemin arıyoruz.
Bu zeminin oluşabilmesi için
her zamankinden daha fazla
aklıselime, bilgiye, mantığa,
sorgulamaya ve nihayet gerçeklerden uzaklaşmamaya ihtiyacımız var. Ancak bu sayede
umutlarımızı ve üretme kapasitemizi canlı tutabilir, zorluklara karşı direncimizi artırabiliriz.

Yeni yıl yeni umutlar, yeni
hedefler demek. Hukukun
üstünlüğünün
sağlandığı,
demokrasinin tam anlamıyla tesis edildiği, ekonomide
reform yaptığımız bir yıl geçirme dileğini taşıyoruz. Geleceğe yönelik iyimserliğimiz,
atılacak adımlar, yapılacak reformlarla daha da güçlenecektir. Tarım en önemli gündem
maddemiz. Tarımda biriken
ve çözüm bekleyen sorunlar
ancak “seferberlikle” ortadan
kaldırılabilir.
2019 ortak aklın, uzlaşmanın
ve hoşgörünün yılı olsun. Herkese verimli ve bereketli bir yıl
diliyorum.
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SEMİH ESEN PROJELERİNİ ANLATTI

C

HP Konyaaltı Belediye
Başkanı adayı Semih Esen,
beraberindeki heyetle birlikte Antalya Ticaret Borsası’na
ziyarette bulundu. ATB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Simav’ın ağırladığı CHP heyetinin
ziyaretinde tarımsal üretim gündeme geldi. Semih Esen, Borsa’nın
kent için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Zeytinpark, YÖREX gibi projelerin marka

haline geldiğini ve desteklenmesi
gereken projeler olduğunu söyledi.
Kentte tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Esen, seçilmesi
halinde bölgede tarımsal üretimi
canlandıracak çalışmalar yapmak
istediğini, bununla ilgili Borsa gibi
kurumlarla işbirliği yapacağını
kaydetti. Tarım iş geliştirme merkezlerini hayata geçirmek istediğini
bildiren Esen, kent ekonomisini
canlandıracak projelere ağırlık vereceklerini vurguladı.

TARIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ
İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
ATB Başkanı Ali Çandır, Semih
Esen’e adaylığının hayırlı olmasını dilerken, projelerin yarıştığı
gerilimden uzak bir seçim dönemi
olmasını istedi. Proje odaklı çalışmaların kurumları güçlendireceğini
belirten Çandır, tarımla ilgili her
türlü işbirliğine hazır olduklarını
kaydetti. Çandır, Esen’e başarılar
dilerken, ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

CHP’Lİ UYSAL VE DİNÇ’TEN ZİYARET
CHP Muratpaşa Belediye Başkanı adayı Ümit Uysal, CHP Kepez
Belediye Başkan Adayı Murat Dinç
ve CHP Antalya Milletvekili Çetin
Osman Budak ile Antalya Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. CHP heyetini, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu
Üyeleri Süleyman Ersan ile Halil
bülbül ağırladı. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin barış ortamında
geçmesini dileyen Uysal, seçimde
her kesimin desteğini beklediğini
kaydetti. Antalya Ticaret Borsası’nın kentin gelişimi için yaptığı

çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Uysal, belediyecilik
hizmeti sunarken kurumların görüş
ve önerilerini dikkate aldıklarını
kaydetti. Kepez Belediye Başkanı
Adayı Murat Dinç de projeleri
hakkında bilgi verdi.
ATB Başkanı Ali Çandır,
yerel yönetimlerin demokrasi için önemini vurgularken, kalkınmanın yerelden
başlayacağını söyledi. 100
yıllık birikimi olan Borsa’nın kentte taş üstüne taş
koyan herkese destek olduğunu
söyleyen Çandır, Uysal ve Dinç’e

seçimde başarılar diledi. Çandır,
CHP heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

DSP BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYINDAN

BORSA’YA ZİYARET

D

emokratik Sol Parti (DSP)
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa
Reşat Oktay beraberindeki DSP İl
Başkanı Ahmet Çakmak, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Yıldıray
Sapan, Döşemealtı Belediye Başkan
adayı Nuket Şirin ve partililerle birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. DSP heyetini, ATB Yöne-

A

K Parti Konyaaltı Belediye
Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, seçim çalışmaları
kapmasında Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan
Erçin, MHP Konyaaltı İlçe
Başkanı Metin Ersoy ve belediye meclis üyelerinin eşlik
ettiği Doğanoğlu’nu Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Bülbül ve
Cüneyt Doğan ağırladı. Konyaaltı ile ilgili

tim Kurulu Başkanı Ali
Çandır ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül
ağırladı.

Antalya Ticaret Borsası’nın kentin
tarımı, ticareti ve gelişime koyduğu
katkıyı takdirle takip ettiklerini söyleyen Reşat Oktay, kendilerinin de
daha iyi bir Antalya yaratma sevdasıyla yola çıktığını kaydetti. Siyasetin normalleşmesi gerektiğini, ekonominin kötüye gittiğini ifade eden
Oktay, yerel yönetimlerden başlaya-

projelerini paylaşan Doğanoğlu,
yeşil dokuyu koruyacak, modern,
yaşanabilir bir ilçe için başkanlık
görevine talip olduğunu anlattı.
Doğanoğlu, tarımsal
üretim ve ticaretle ilgili projelerde Borsa
ile birlikte çalışmak
istediklerini söyledi.
Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali
Çandır,
Doğa-

rak kötü gidişatı değiştirebileceklerini kaydetti. Oktay ve ilçe başkan
adayları Antalya ile ilgili projelerini
paylaştı.
ANTALYA KAZANMALI
ATB Başkanı Ali Çandır, DSP heyetine seçimde başarılar dilerken, “Seçimde kim seçilirse seçilsin, Antalya
kazanmalı” dedi. Çandır, kenti geleceği taşıyacak projelerin yarışması
gerektiğini söylerken, DSP heyetine
ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

noğlu’na başarılar diledi. Projelerin
yarıştığı bir seçim dönemi olmasını
dileyen Çandır, tarımı ve ticareti
geliştirecek her türlü işbirliğine
hazır olduklarını kaydetti. Çandır,
belediye başkan adaylığı için yarışan isimlerin seçimden sonra da
kentle ilgili görüş ve önerilerini
dile getirmesi, yapılanların takipçisi olması gerektiğini söylerken, “Seçim bittikten
sonra iddialı adayları sahada göremiyoruz” dedi.
Çandır, Doğanoğlu’na
ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
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ATB

FUARDA İSTİHDAM KAMPANYASINI ANLATTI

B

AGEV standını ziyaret eden Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Halil Bülbül, Türkiye’nin
en büyük sorunlarından
birinin işsizlik olduğunu
belirterek, TOBB’un desteğiyle Hükümet tarafından
“Burası Türkiye Burada İş
Var” sloganıyla başlatılan
İstihdam Seferberliği 2019
kampanyasına destek verdiklerini bildirdi. İşsizliği
azaltmak için düzenlenen
Antalya İstihdam Fuarı’nın
işveren için aradığı nitelikli
elemanı bulma, işsiz için
de yine niteliklerine uygun
işi bulma fırsatı yakaladığı
doğru adres olduğunu kaydeden Bülbül, Borsa olarak
fuarda “Burası Türkiye
Burada İş Var” kampanyasını
katılımcılara anlattıklarını
bildirdi.

İŞ FIRSATI

Antalya
Valiliği himayesinde İŞKUR
tarafından düzenlenen
Antalya İstihdam Fuarı
ANİF, Cam Piramit’te yapıldı. Türkiye’nin ilk bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer de ANİF’de stand açarak,
iş arayanla işvereni bir
araya getirdi. Fuarda, Batı
Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı bünyesindeki bagevkariyer
standı yoğun ilgi
gördü.

2011 yılından beri ücretsiz
hizmet veren bagevkariyer’in,
Türkiye’nin ilk bölgesel istihdam ofisi olduğuna dikkat
çeken Halil Bülbül, portalın
işsizin umudu olduğunu söyledi. Geçen yıllarda da İstihdam
Fuarı’na katılarak iş arayanla işvereni bir araya getiren
bagevkariyer standına bu yıl
da ilginin yoğun olduğunu
bildiren Halil Bülbül, özellikle
iş arayanların BAGEV standına
başvurduğunu söyledi. Bülbül,
iş arayanların, Antalya’daki
büyük firmaların insan kaynakları ile yüz yüze iş görüşmesi yapma, büyük işletmelere
iş başvurusunda bulunarak
özgeçmiş bırakma, Antalya
işgücü piyasasında faaliyet gösteren büyük işletmeleri tanıma
fırsatını yakaladığını kaydetti

istihdamseferberligi.tobb.org.tr
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ANTALYA BORSA’DAN
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DESTEK
Antalya Ticaret Borsası, TOBB’un desteğiyle “Burası Türkiye Burada
İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek veriyor.

A

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
TOBB’un da desteğiyle Hükümet tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var”
sloganıyla başlatılan İstihdam
Seferberliği 2019 kampanyasına
destek verdiklerini bildirdi.
Ekonomik daralmayla birlikte
işsizliğin en büyük sorun olarak karşımıza çıktığını belirten
Çandır, işsizlik sorununun üretimle aşılacağına dikkat çekti.
Kampanya çerçevesinde uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin iş dünyasının yükünü
azaltacağını kaydeden Çandır,
işverenlerin bu teşviklerden yararlanmasını istedi. Çandır, iş
dünyasını “Burası Antalya, Burada İş Var” sloganlı istihdam
seferberliğine destek vermeye
davet etti.

Antalya Ticaret Borsası’nın dönem başkanlığını yürüttüğü Batı
Akdeniz Ekonomisi’nin (BAGEV) istihdam portalı bagevkariyer aracılığıyla 2011 yılından
bu yana işsizliği azaltmak için
çalışmalar yürüttüğünü belirten
Çandır, portalın Türkiye’nin ilk

bölgesel istihdam ofisi olduğuna
dikkat çekti. İş arayanla işvereni
ücretsiz buluşturan bagevkariyer.com’da iş arayan 15 bin 630
kişinin bulunduğunu bildiren
Çandır, “Batı Akdeniz’de iş ve
işçi bulmada önemli bir veri
tabanı oluşturduk” dedi.

TL olarak verilecek. Sıkıntı yaşayan, faaliyetini durduran ya da
azaltan işverene de destek sağlanan istihdam kampanyasında,
çalışanın maaşı 3 ay boyunca
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek.

İSTİHDAM KAMPANYASI
NE GETİRİYOR?
TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
işbirliğiyle başlatılan “Burası
Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği
2019 kampanyasına Antalya
Ticaret Borsası da destek veriyor. 8 farklı teşviğin sunulduğu
kampanya çerçevesinde nisan
ayı sonuna kadar işverenin sağlayacağı her ilave istihdamın
3 ay boyunca ücretini devlet
karşılayacak, 12 ay boyunca da
sigorta primi ve vergiyi devlet
ödeyecek. İşe alınacak kişi, kadın, genç ve engelli ise devlet
sigorta pirimi ve vergiyi 15 ay
ödeyecek. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL
olan prim ve vergi teşviki 2.712
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BAŞKAN ÇANDIR’DAN BAKAN PEKCAN’A

T

11 MADDELİK RAPOR

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen
Bölgesel İstişare Toplantısı’nda iş
dünyasıyla bir araya geldi. Antalya
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, iş
dünyasının sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Antalya’nın küresel rekabetin bütün tehditlerine ve
fırsatlarına açık kent olduğunu belirten Çandır, “Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hiç
şüphesiz ki Antalya dünyanın en
güzel yeridir’. Sizleri güzel kentimizde ağırlamaktan büyük keyif
almaktayız. Diliyoruz ki sizleri
kentimizde daha sık ağırlarız” dedi.
Bakan Pekcan’ın iş dünyasının
içinden geldiğini ve yaşananları en
iyi O’nun anlayabileceğini kaydeden Çandır, “Bizler karamsarlığın
ataletine ve iyimserliğin hayalperestliğine kapılma lüksü olmayan
insanlarız. Evet sorunlarımız ve
zorluklarımız var. Bir darboğaz
içerisindeyiz. Ancak burada olma
nedenimiz hepimizin farkında olduğu konularda, akla ve bilgiye dayalı

çözüm yollarını tartışmaktır. Ben de
sizlere, iş dünyasının beklentilerini
dile getireceğim” diye konuştu.

Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan’a iş dünyasının yaşadığı sorunları ve
çözüm önerilerini içeren 11
maddeden oluşan tarımsal ticaret ve ekonomi
raporu sundu.

açılma kolaylığıyla tarımsal üretimin ve ticaretin merkezi konumunda olan Antalya’nın bu konumu
geliştirmek amacıyla önerilerde
bulundu. Kaybedilen tarım topraklarının yeniden üretime kazandırılması gerektiğini kaydeden Çandır,
küçük ölçeklilerin birlikte hareket
etmelerini motive edecek, onlara
avantaj sağlayacak, performansa
dayalı bir örgütlenmenin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade
etti. Antalya’nın üretim ve ticaret
özelliklerine uyumlu destek/teşvik
uygulamalarının geliştirilmesini
isteyen Çandır, finansmana erişim
konusundaki zorlukların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

GELİŞİME AÇIK POTANSİYEL

11 MADDELİK RAPOR

Antalya’nın borcuna sadık, tasarrufu ve yatırımı seven, dünyaya
ve yenilikçiliğe açık öncü bir şehir
olduğunu vurgulayan Çandır, “Sizlerin de bu özelliklerimizi daha
fazla geliştirme ve derinleştirme
çabalarımıza destek olacağınıza
inancımız tamdır” dedi. Çandır,
sahip olduğu iklim avantajı, verimli toprakları ve küresel piyasalara

Mevcut sorunlara çözüm
önerilerinin bulunduğu 11 maddeden oluşan tarımsal ticaret ve
ekonomi raporu hazırladıklarını
bildiren Çandır, taleplerini şöyle
özetledi:
“Yaş meyve-sebze sektörünün tedarikten üretime, lojistikten satışa
bir bütün olarak ele alınması ve
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bir tedarik zinciri modellemesiyle
sistemin yeniden kurgulanması
gereklidir. Mevcut zincirdeki herhangi bir halkanın tek başına yeniden düzenlenmesi durumunda ise
sistemi mevcut durumundan daha
geriye götürme riskiyle karşılaşabileceğimizi bilgilerinize sunmak isterim. Bizler, sektör olarak mevcut
sorunlarımızın ancak bütüncül bir
yaklaşımla çözüme kavuşacağını
düşünmekteyiz.

İkinci önerimiz tarımsal
örgütlenmedeki fonksiyonel
yetersizliklerin çözümüne
yöneliktir. Mevcut durumdaki tarımsal örgütlerin üretim sistemindeki etkinliğini artırabilmek için;
yeni fonksiyonlar tanımlamalı ve
performansa dayalı değerlendirmeye tabi tutmalıyız. Yine, çok
sayıdaki küçük ölçekli üreticilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını
karşılayacak etkinlikte, birlikte
hareket etme ve ortaklaşa rekabet
etme davranışlarını teşvik edecek
örgütlenme modeline geçmeliyiz.
Son olarak, tarım ürünlerinin ihracatında yaşadığımız sorunlarımızın
çözümü içinse, tarımsal ihracatta
özel indirimli hava yolu kargo fiyat tarifesi sağlanmalıdır. Liman
hizmetlerinde kapasite artışı, işlem
sadeleştirilmesi ve önceliklendirme
sağlanmalıdır. Ticaret müşavirliklerimiz ihracatçıya etkili, güncel ve
çözüm odaklı destek sağlamalıdır.
Yaş meyve- sebze ve kesme çiçek

gibi tarım ürünlerine yönelik bozulabilir ürün damgası (renkli mühür)
uygulamasına geçilmelidir. Gümrük
kapılarında çalışma saatleri vardiyalı sistem ile 24 saate çıkarılmalıdır.”
Çandır, yaşanan sorunların çözümünde Bakanlığın desteğine ihtiyaç
duyulan konuları da şöyle özetledi:
“Tarımsal sosyal güvenlik ve sosyal
yardımlar,
Tarımsal Mevzuat Yapısının, Envanter ve Veri Tabanının Yetersizliği,
Katma Değer Vergisi İadelerinin
Ciddi Bir Yük Haline Gelmesi,
Tarımsal Ticarette Vade Yapısının
Bozulması ve Uzaması,
Coğrafi İşaret (Cİ) Tesciline Sahip
Olan Yöresel Ürünlerin İlave Katma Değer Yaratamaması,
Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdi
Maliyetlerinin Enflasyonun Çok
Üzerinde Artmış Olması,
Tarım Sigortasında Karşılaşılan Sorunlar, Tarımsal Girdi Kullanımının
Etkinsizliği ve Etkilisizliği.”
Çandır, Bakan Pekcan’a Antalya
iş dünyasının sorunlarını dinlediği
için teşekkür etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise
toplantıya katılan iş dünyasına
bakanlığın çalışmaları hakkında
bilgi verirken, katılımcıların
sorularını yanıtladı. ATSO Başkanı
Davut Çetin ise iş dünyasının sorunlarını Bakan Pekcan’la paylaştı.
Toplantının sonunda, ATSO Başkanı Davut Çetin ile ATB Başkanı
Ali Çandır, Bakan Pekcan’a ATSO
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
yaptığı suluboya Antalya tablosu
hediye etti.
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RAPORDA NELER VAR?
1 - Tarım Ürünlerinin İhracatı
Türk Hava Yolları ve özel hava yollarıyla
yapılacak anlaşmalarla tarımsal ihracatta
özel indirimli kargo fiyat tarifesi uygulamalıdır.
Liman elleçleme ve diğer hizmet maliyetleri rekabetçi bir hale getirilmeli, kapasitesi
artırılmalı, işlemler önceliklendirilmeli, sadeleştirilmeli ve süreleri kısaltılmalıdır.
Ticaret müşavirlikleri ihracatçıya ve
yatırımcıya etkili ve performansa dayalı
karar desteği sağlayacak bir modele geçmelidir.

“Komisyonculuk” unvanı “Üretici Satış
Temsilcisi”, “Komisyon Bedeli” ise “Hizmet
Bedeli” olarak değiştirilmelidir.
3- Tarımsal Örgütlenmedeki Fonksiyonel Yetersizlikler
Tarımsal kooperatifler ve birlikler yeniden
düzenlenmelidir.
Kooperatifler ve birliklerin merkezi yönetimce tasarlanmış fonksiyonel performans
kriterleriyle değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek gibi
tarım ürünlerine yönelik bozulabilir ürün
damgası (Renkli Mühür) uygulamasına geçilmeli ve gümrüklerde uygulanan yasal prosedürler
hızlandırılmalıdır.

4- Tarımsal Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar

Gümrük kapılarında özellikle bozulabilir
tarım ürünlerinin termin sürelerinden kaynaklı kayıpların yaşanmaması için çalışma saatleri vardiyalı sistem ile 24 saate çıkarılmalıdır.

Tarım sektörünün kendine has yapısı göz
önünde tutularak, tarımda büyümeyi ve birlikte hareket etmeyi özendirici bir model geliştirilmelidir.

2-Yaş Meyve Sebze Ticareti
Üretici adına hareket eden ve üreticinin
ürününü değerinde pazarlama fonksiyonlarını daha etkin şekilde yerine getirecek yeni bir
modele geçilmeden mevcut hal yapısı ortadan
kaldırılmamalıdır.
Hallerin sayı ve özellik tanımlamaları rekabeti geliştirici ve kurumsallaşmayı artırıcı
yönde düzenlenmelidir.
Tarımsal ürün ticaretindeki fire ve zayiat
oranlarının azaltılmasına yönelik işleme ve
koruma yatırımlarına öncelik verilmelidir.
Tarımsal ürün ticaretinin bir bütün olarak
tedarik zinciri modellemesiyle yeniden düzenlenmesi gereklidir.

Ortaklılar ve üyelikler özendirilmelidir.

Tarımda sosyal güvenlik modeli aile çiftçiliği
kavramıyla birlikte kurgulanmalıdır.
Sosyal yardımlar, tarımda çalışmayı özendirici nitelikte kurgulanmalıdır.
5- Tarımsal Mevzuat Yapısının, Envanter ve Veri Tabanının Yetersizliği
Tarım envanterinin çıkarılması için; fiili
olarak geçerli ve güncel tarım sayımı yapılmalıdır.
Hazineye ait arazi bilgileri tarımsal üretim
ve yatırım kararları için sektörün paylaşımına açılmalıdır.
Tarımsal şirket yaygınlığı artırılmalı ve şirket büyüklüğü avantajlı hale getirilmelidir.

Tarımsal alanların tespiti yapılmalı, envanteri çıkarılmalı ve koruma altına alınmalıdır.
Bütünşehir yasasındaki hayvancılık başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerle ilgili mevzuattaki yetki ve kapsam karışıklığı giderilmelidir.
Ulusal ve uluslararası düzeydeki tarım ve
kırsal kalkınmaya yönelik destek ve teşviklerde il düzeyi yerine ilçe düzeyi dikkate alınmalıdır.

Cİ siteminin ekonomik performasının değerlendirilmesini sağlayacak veri tabanı oluşturulmalıdır.
Cİ’li ürünlerin uluslararası tanıtımı yapılmalı ve fuarlara katılımı teşvik edilmelidir.
Cİ’li ürünlerin Avrupa Birliği ile karşılıklı
tanınması için ikili anlaşmalar yapılmalıdır.

6- Birikmiş Katma Değer Vergisi (KDV) İadeleri ve
Geçici Vergi Uygulamalarının Ciddi Bir Yük Haline
Gelmesi

Festival, kermes, sergi, pazar, tanıtım günleri ya da benzeri isimler altında fuar dışı
ve denetimden uzak, yöresel ürünleri değersizleştiren, tanımına ve kapsamına aykırılık teşkil
eden, kayıtlı ve vergiye tabi esnafımıza da büyük
zararlar veren etkinlikler engellenmelidir.

KDV beyanlarının en az 3 ayda bir yapılması
ve geçici vergi dönemi ile uyumlaştırılması
acil olarak sağlanmalıdır.

9- Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdi Maliyetlerinin
Enflasyonun Çok Üzerinde Artmış Olması

Orta vadede geçici vergi uygulamasının kaldırılarak bir yıllık vergi dönemiyle uyumlu
bir düzenlemeye geçilmelidir.
Birikmiş KDV alacaklarının nakit olarak
veya diğer kamu ödemeleriyle mahsuplaştırılarak iade edilmelidir.
7- Tarımsal Ticarette Vade Yapısının Bozulması ve
Uzaması
Tarımda vadeli alımları azaltıcı tedbirler
alınmalıdır.
Tarımsal girdi alımlarında peşin ya da finansmanının Ziraat Bankası tarafından yapılacağı bir alım sistemi geliştirilmelidir.
8- Coğrafi İşaret (Cİ) Tesciline Sahip Olan Yöresel
Ürünlerin İlave Katma Değer Yaratamaması
Cİ siteminin gelişimi için pozitif bir yaklaşım
gösterilerek mevcut ürün desteklerine ek
olarak en az yüzde 5 düzeyinde ilave destek sunulmalıdır.
Cİ tescili almış ve ihracata konu olan ürünler tespit edilerek ticaretinin geliştirilmesine
destek olunmalı ve teşvik edilmelidir.

Tarımsal üretimde kullanılan tüm girdi
maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi
amacıyla KDV ve ÖTV gibi tüm vergilerden
en az iki üretim sezonu vazgeçilmelidir.

10- Tarım Sigortasında Karşılaşılan Sorunlar
Tarım ürünleri standartları güncel olarak tanımlanmalı ve standarda uygun sigorta sistemi geniş
kapsamlı olarak uygulanmalıdır.
Tarımsal üretim demirbaşlarının (sera,
makine teçhizat, alet edevat) sigorta kapsamı
genişletilmelidir.
Fiili olarak tarımsal faaliyet yapılan alanlar sigortalamada tarım alanı kapsamında
değerlendirilmelidir.
11- Tarımsal Girdi Kullanımının Etkinsizliği ve Etkilisizliği
Üreticilerin tedarik ihtiyaçlarını birlikte karşılamalarını motive edecek modeller geliştirilmelidir.
Eşgüdümlü girdi kullanımını avantajlı hale
getirecek modeller geliştirilmelidir.

BORSA, ÜYELERİYLE FİNANS SEKTÖRÜNÜ

BULUŞTURDU

Antalya Ticaret Borsası, TOBB’un desteğiyle üyelerinin finansmana ulaşmasını
kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyor.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) ile Antalya Ticaret
Borsası’nın (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Reel Sektör
ile Finans Sektörü Diyalog
Güçlendirme Toplantısı’, Antalya’da yapıldı. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Aydın öncülüğünde yapılan
toplantıya, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır,
ATSO Başkanı Davut Çetin,
14 bankanın genel müdür ve
müdür yardımcısının yanı sıra
bölge oda borsa başkanları,
banka bürokratları ile çok
sayıda iş insanı katıldı.

Hisarcıklıoğlu toplantının
açılışında yaptığı konuşmada,
14’üncü kez düzenledikleri
toplantı ile seriyi tamamladıklarını ve tüm Türkiye’ye
ulaştıklarını ifade etti.
Toplantıya ev sahipliği yapan
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ve Antalya Ticaret Borsası’na teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Aramızda Antalya,
Burdur, Isparta, Denizli ve
Muğla’dan gelen iş insanı var,
oda borsa başkanları var. Biz
aslında Antalya ile birlikte
tüm Türkiye’yi bitirmiş oluyoruz. Reel sektör ve finans
sektörü el ele bütün Anadolu’yu gezdik. Sizlerin sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemiş
olduk” diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, böyle bir
toplantıya öncülük ettiği için
TOBB ve TBB’ne teşekkür
etti. Çandır, üyelerinin banka
yetkilileriyle özel görüşmeler
gerçekleştireceği toplantının,
bankalarla yaşanan sorunların
çözümüne katkı sağlayacağına
inandığını kaydetti.
Basına kapalı devam eden
toplantıda, iş dünyası finansa
erişimde yaşadıkları zorlukları
anlatırken, banka yetkilileri
finansa erişimi kolaylaştırıcı
çalışmalarını iş dünyası ile
paylaştı. Toplantıda bankacılarla özel görüşmek isteyen iş
insanları görüşme olanağı da
buldu.
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Domatesin
Antalya’dan
İstanbul’a yolculuğu

Ali Ekber YILDIRIM

aey@dunya.com
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’dan
sokaktaki vatandaşa kadar herkes aynı soruyu
soruyor. “Çiftçiden 1 liraya alınan
domates İstanbul’da nasıl oluyor
da tüketiciye 7-8 liraya satılıyor?”
Bu soruyu soranların bir sonraki
cümlesi de hep aynıdır: “Çiftçi
kazanmıyor, aracılar kazanıyor.
Aracıları kaldırmak gerekir.”
Gerçekten öyle mi?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2016 yılı verilerine göre; Türkiye’nin sebze üretimi 30 milyon
266 bin ton. Üretilen sebzenin
yıllara göre değişmekle birlikte
ortalama yüzde 35’i domates.
Türkiye’nin 2016’da domates üretimi 12 milyon 600 bin ton oldu.
Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin
verilerine göre, Türkiye’den, 2015
yılında 543 bin 861 ton, 2016’da
480 bin 70 ton domates ihraç
edildi. Üretimin ancak yüzde
2-3’ü ihraç ediliyor. Miktar olarak
az olsa da iç piyasadaki fiyatın
oluşumunda ihracatın önemli
rolü var. İhracat artınca iç piyasada fiyat yükseliyor. İhracat azalınca fiyat düşüyor.
Domatesin yüzde 70’i sofralık

tüketiliyor
Üretilen domatesin ortalama yüzde 65-70’i sofralık olarak tüketilirken, yüzde 30-35’i salça üretimi
ağırlıklı olmak üzere sanayide
kullanılıyor. Sanayi domatesinin
neredeyse tamamı sözleşmeli
olarak üretiliyor.
Domatesin daha pazara sunulmadan veya pazara arzından tüketime kadar olan süreçte toplamda
yaklaşık yüzde 20-25’inin telef
olduğu kabul ediliyor.
Örtü altı- sera domatesi üretiminde ve ihracatında Antalya’nın
büyük ağırlığı var. Bu nedenle
ülkenin bir çok bölgesine Antalya’da üretilen domates tüketiliyor.
Fiyatın belirlenmesinde de Antalya’nın önemli rolü var. Domateste onlarca çeşit var. Rengine
göre, boyutuna göre farklı çeşitler
olduğu gibi tüketim alışkanlıklarına göre de domates türleri var.
Bilinen adları ile, klasik türlerin
yanı sıra, salkım, çeri, kokteyl,
köy domatesi, pembe domates.
Mevsimine göre sera domatesi,
tarla domatesi gibi sınıflandırmalar da var. Ayrıca bu çeşitlerin bir
çoğu organik olarak ta üretiliyor.
Tüketici olarak pazarda veya

raflarda gördüğümüz 7-8 çeşit
domates var.
Fiyat nasıl oluşuyor?
Antalya’da üretilen domatesin İstanbul’a kadar olan yolculuğunda
fiyatın oluşumu özetle şöyle:
1- Çiftçi, kendisine ait veya kiraladığı serasında domates üretmek
için Antalya’daki bir hal komisyoncusu ile anlaşarak, komisyoncudan fide, gübre, zirai ilaç, sera
malzemesi ve ihtiyaç duyduğu
finansmanı alarak üretim yapar.
Ürettiği domatesi, kaliteye göre
sınıflandırmadan kasalar içinde
komisyoncuya teslim eder. Girdileri komisyoncudan alan çiftçinin
fiyat belirleme yetkisi ve gücü
yok. Bu koşullar da olamaz da.
2- Hal komisyoncusu, Hal Yasası’na göre yüzde 8 yasal komisyon
bedeli, yüzde 2 stopaj ve yüzde
1.44 oranında Katma Değer Vergisi(KDV) olmak üzere toplamda
yüzde 11.44 oranında fiyat ekleyerek domatesi ya tüccara satar
veya marketlere ürün tedarik
eden market tedarikçilerine satar.
3- Market tedarikçisi, komisyoncudan aldığı domatesi kendi
işletmesine götürerek kaliteye
göre sınıfl andırır. Paketlemesini
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yapar. Bu işlemleri yaparken yüzde
1 rüsum bedeli, nakliye gideri,
çalıştırdığı işçinin sigortası, yemeği, maaşı, diğer işletme giderleri
ve ticari karını da ekleyerek ürünü
marketin deposuna gönderir. Bu
aşamada domatesin fiyatı ortalama
yüzde 40-50 oranında artar.
4- Marketin deposuna giren ürün
için yeniden nakliye,işçilik, ve işletme giderleri eklenir. Ürün depodan market rafına çıkarken yüzde
8 Katma Değer Vergisi eklenir.
Ayrıca işçilik maliyeti ve ürün seçilerek alındığı için belli miktarda
fire olur. Bütün bu giderler eklendikten sonra marketçi kendi karını
koyarak bir fiyat belirler. Marketler
satış politikasına ve tüketim miktarına göre serbestçe istedikleri fiyatı
koyarak domatesi tüketiciye satar.
Üstelik tedarikçiden vadeli olarak
domatesi satın alır. Ayrıca, Hal
Yasası’na göre, marketlerin üreticiden doğrudan ürün alma hakları
da var.
5- Hal komisyoncusu üreticiden
aldığı domatesi sadece market
tedarikçilerine satmıyor. Tüccara
da satıyor. Tüccar, komisyoncudan aldığı domatesi tıpkı market
tedarikçisi gibi işletmesine götürerek nakliye, işçilik, paketleme
ve işletme giderleri ve ticari karını
koyarak ortalama yüzde 40-50
oranında bir artışla diğer kentlerdeki alıcılara örneğin İstanbul’daki

Tüketici Hal Komisyoncusu’na
satar.
6- İstanbul’daki Hal Komisyoncusu Antalya’dan gelen domatesi
kendi işletmesinde işçilik, belediye
giderleri, işletme giderlerinin yanı
sıra yüzde 2 stopaj yüzde 1 KDV
ve yolda meydana gelen fireyi
düşerek üstüne ticari karını koyarak pazarcı esnafa, yerel markete,
manava satar.
7- Pazarcı, İstanbul Toptancı
Hal’inden aldığı domatesi pazar
yerine götürmek için nakliye öder.
Pazar yeri için Belediye’ye işgaliye
parası öder. İşçilik, sigorta, yemek,
ürün firesi gibi giderlerini hesaplayarak üstüne kendi ticari kârını
koyar ve tüketiciye satar. Pazarcı
ve manav esnafı giderlerinin yanı
sıra genellikle büyük marketlerin
fiyatına bakarak domatesin fiyatını
belirler.
1 liralık domates İstanbul’a 2 liraya
ulaşıyor
Bu yolculuğun sonunda Antalya’da
1 liradan alınan 1 kilo domates
İstanbul’a ulaştığında en az 2 lira
oluyor. Antalya’da her domates 1
liradan satılmıyor. Çeşidine göre
üreticiden 30 kuruştan, 50 kuruştan alınan domates de var, 5 liraya
alınan da var. Antalya ‘da 1 liraya
satılan 2. kalite domatesi İstanbul’da 7 liraya satılan çeri domatesle karşılaştırırsanız yanıltıcı bilgi
vermiş olursunuz. Aynı çeşit do-

matesin
Antalya’daki fiyatı
ile İstanbul fiyatını karşılaştırmak
gerekiyor. Buna rağmen fiyat
farkı çok yüksek ise, ki yüksek
olduğunu biliyoruz. O zaman
sistemi sorgulamak ve düzeltmek
gerekiyor. Aracıları kaldırırsak,
fiyat düşer görüşüne gelince;
mevcut sistemde hangi
aracıları kaldıracaksınız? Antalya’daki
komisyoncuyu
kaldırsanız çiftçi
üretim yapamaz.
Tüccarı kaldırsanız
domatesi üretim
bölgesine ulaştıramazsınız. İstanbul’daki
komisyoncuyu kaldırsanız kentteki ürün dağıtımını
kime yaptıracaksınız? Pazarcıyı,
manavı kaldırsanız ürünü kim
satacak?
Özetle, domates örneği ile açıklamaya çalıştığımız yaş meyve ve
sebze üretiminde, ticaretinde, fiyat
oluşumunda, Hal Yasası’nda çok
ciddi çarpıklıklar var. Bu nedenle üreticide ucuz olan ürün,
tüketicide pahallı oluyor.
Bu çarpıklığı düzeltmek için ne yapmalı? O nu da yarın
paylaşacağız.
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ATB’DE YILIN İLK MECLİSİ

A

ntalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis
konuşmasına geçen hafta meydana gelen afetler nedeniyle
yaşamını yitirenlere Allah’tan
rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek başladı. Kumluca’da ağırlıkla sebze üretimi yapılan 2000
dekar civarında örtüaltı alan ve
400 dekarın üzerinde narenciye
bahçesinde, Finike’de 300 dekar
civarında örtüaltı alan ve yaklaşık

Antalya Ticaret
Borsası, Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. Üyelerin,
yönetimin bir aylık çalışmasıyla
ilgili bilgilendirildiği Meclis’te
sektörel konular da gündeme geldi.

4 bin dekar narenciye
bahçesinde, Serik’te
500 dekar civarında
örtüaltı alanda, Aksu’da 3 bin dekar civarında örtüaltı alanda,
Muratpaşa’da ise 400
dekar örtüaltı alan ve
750 dönümün üzerinde meyve bahçesinde
rüzgar ve hortum nedeniyle tahrip
olduğunu bildiren Çandır, “Zarar
gören sebze, meyve ve kesme

çiçek üreticilerimize tekrar geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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ÜRETİM MİKTARINDA YÜZDE 30
DÜŞÜŞ
Afetlerin ardından Antalya’ya gelen Tarım Bakanı ve yetkililerin,
oluşan zararları hemen ödeyeceklerini ifade etmesinin üreticiye
memnun ettiğini belirten Çandır,
ancak üreticinin beklentisinin tarım
kredi kooperatifleri ile bankalara
olan borçlarının en az 3 yıl süreyle
faizsiz olarak ertelenmesi yönünde
olduğunu kaydetti. Çandır, “Bu
afetten alacağımız ders ise bundan
sonra tüm dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleriyle ilgi tedbirlerin
alınmasıdır” dedi. Yaşanan afetlerden sonra ülke gündeminde yaş
meyve ve sebze fiyatlarının tekrar
gündeme geldiğini belirten Çandır,
şunları kaydetti:
“Genel olarak baktığımızda bu yıl
yaşadığımız iklimsel koşullar üretimimizde kaliteyi olumsuz yönde
etkilemiştir. Üretim miktarlarında
bugüne kadar yüzde 30 civarında
düşüş gözlemlenmiştir. En büyük
sorunumuz ise güneşli gün sayısının geçmiş yıllara oranla azalmasıdır. Hava koşullarından kaynaklı
ürünlerin pazara sunulmasındaki
gecikmeleri de göz önünde bulundurursak; böyle dönemde fiyat
hareketliliklerine şaşırmamamız
gerekiyor. Özellikle gıdaya yönelik,

bozulabilir ürünlerin çok olduğu
dönemlerde düşük fiyatlı, az olduğu
dönemlerde ise yüksek fiyatlı olması kaçınılmazdır.”

bu konularında takipçisi olacağız”
diye konuştu.

TAKİPÇİSİYİZ

Borsa’nın “Antalya Yaklaşımı”
kapsamındaki birikmiş KDV’lerin
iadesinin yapılması önerisinin Türkiye Ekonomi Şurası’nda karşılık
bulduğunu belirten Çandır, “Bu
durumdan memnun olduğumuzu
ancak ve kısa bir süre içerisinde bu
konuda çözüm üretilmesini beklemekteyiz. Yine tarıma özgü bir
sosyal güvenlik modeli yaratılması,
tarımsal yatırım / teşvik politikalarında Antalya lehine düzenlemeler
yapılması ile tarımda gerçekçi bir
envanter çıkarılması konularındaki
öneri ve taleplerimizi de kararlılıkla
takip etmeye devam edeceğiz. Bahsettiğim konularda çözüm üretilmesi kentimiz ve ülkemiz ekonomisi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu
“Kent Buluşmaları”nda konuk ettiklerini anımsatan ATB Başkan
Çandır, “Toplantımıza katılarak;
kentimiz ve sektörümüz hakkındaki sorunları, talepleri ve çözüm
önerilerini paylaşan tüm arkadaşlarıma ve bizlerin taleplerini
dikkatle dinleyen Valimize tekrar
teşekkür ediyorum. Toplantıda
gündeme gelen; tıbbi aromatik bitkiler ile süs bitkileri üretimi için
kullanılabilecek hazine arazilerinin
envanterinin çıkartılması, yüksek
gerilim hatlarının altındaki alanların
tıbbi ve aromatik bitki üreticilerinin
kullanıma
sunulması,
zeytinciliğin
büyük sorunu
olan karasuyun arıtılması ve enerji
amaçlı prina
üretim tesisi
kurulması
için bizler
her zaman
olduğu gibi

ANTALYA YAKLAŞIMI KARŞILIK BULDU
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açısından önemlidir” diye konuştu.
TARIMSAL YATIRIMDA
6. BÖLGE OLALIM
TÜİK tarafından açıklanan il düzeyinde gayri safi yurtiçi hasıla
(GSYH) verilerini anımsatan Çandır, Antalya’nın ülke milli geliri
içindeki payının diğer kentlere göre
önemli ölçüde gerilediğine dikkat
çekti. Çandır, şu bilgileri paylaştı:
“Antalya’nın 2004 yılında ülke
içindeki payımız yüzde 3.3 ’iken
2017 yılında bu pay yüzde 2.9’a
düşmüştür. Antalya milli geliri
içerisinde tarımın payı ise yüzde
12’den yüzde 7’ye gerilemiştir. Kişi
başına gelir sıralamaları açısından
ise 2004 yılında 5.sırada bulunan
kentimiz, 2017 yılında 13.sıraya
gerilemiştir. Yani 2004 – 2017 yılları arasında 8 basamak gerileme
söz konusudur. Bu demektir ki iller
arası rekabet performansında; 2004
yılında İzmir, Bolu, Bursa, Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Kırklareli’nin üzerinde yer alan Antalya,
2017’de tüm bu illerin gerisindedir.
Kentimizin 2009-2017 dönemindeki büyüme performansında baktığımızda ise; Türkiye ortalamasının
oldukça gerisinde kalmıştır. Bu
dönemde toplam yüzde 70 büyüyen ülkemiz ekonomisine karşılık
Antalya ekonomisi yüzde 51 düzeyinde bir büyüme gösterebilmiştir.

Tüm bu gerçekleşmeler sonrası;
yatırım teşvik bölgeleri gruplamasında 1. bölgede olan kentimizin
2. bölgeye düşürülmesini talep etmekteyiz. Sektörümüzün gelişmesi
içinse; tarımsal yatırımların 6. bölge seviyesinde değerlendirilmesinin
ilimiz ve ülkemiz gelişimi için daha
uygun olacağını önermekte ve talep
etmekteyiz.”
EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİNİ
PAYLAŞTI
Aralık ayı meslek komiteleri toplantısında yapılan anket sonuçlarını
üyelerle paylaşan ATB Başkanı
Çandır, “2018 yılını bir önceki yıla
göre nasıl geçirdiğiniz” sorusuna,
üyelerin yüzde 60’ının satışlarının
azaldığını, yüzde 94’ünün maliyetlerinin arttığını bildirdiğini
kaydetti. Anket sonuçlarına göre,
geçen yıl ankete katılan üyelerin yüzde 71’i nakit ticaretinin
azaldığını, yüzde 51’i stoklarında
değişim olmadığını, yüzde 32’si
stoklarının azaldığını bildirdi.
Anket sonucuna göre, ağırlaşan
personel maliyetlerine karşın yüzde
54’ü personel sayısını korurken,
yüzde 17 ‘si personel sayısını artırdı. Ankete katılan üyelerin yüzde
43’ü krediye başvurma durumunun
arttığını, ancak artan kredi kullanımına karşın yüzde 72’si öz sermaye
kullanım oranının aynı kaldığı ya
da azaldığını bildirdi. Üyelerimizin

yüzde 63’ü ise
2017’den 2018’e
devreden alacaklarına göre
2018’den
2019’a devreden
alacaklarının arttığını ifade etti.
Anketin
ikinci
bölümünde
2019
yılındaki
ekonomik

beklentileri sorduklarını bildiren
Ali Çandır, ankete katılan üyelerin
yüzde 62’sinin enflasyona oranla
satışlarının azalacağını düşündüğünü kaydetti. Ankete göre, üyelerin
yüzde 86’sı yine enflasyona oranla
maliyetlerinin artacağı, personel
durumlarının yüzde 59 oranında,
stoklarının yüzde 64, kredi kullanımlarının ise yüzde 47 oranında
aynı kalacağı yönünde beklentileri
olduğunu belirtti.
Anketin son bölümünde 2019
yılında; enflasyon, ticari faizler
ve ABD Doları hakkındaki beklentilerin sorulduğunu kaydeden

Çandır, “Üyelerimizin yüzde 76’sı
enflasyonun artacağını düşünürken yalnızca yüzde 19’u düşeceği
öngörüsünde bulunmuştur. Ticari
faizler artar diyenler yüzde 57 iken
faizlerin düşeceğini öngörenler de
yüzde 19 oranındadır. Üyelerimizin
yüzde 75’i 2019 yılında dolar kurunun artacağını, yüzde 17’si aynı
kalacağını ve yüzde 8’i ise düşeceği
beklentisinde olduklarını belirtmişlerdir” diye konuştu.
Çandır, son günlerde ekonomi
çevrelerinin dile getirdiği tablonun
yapılan anket sonucuna yansıdığını
belirterek, “Ancak bizler temkinli
bir şekilde; her koşulda üretmeye,
istihdam etmeye ve ihraç etmeye
gayret etmeliyiz. Sözlerime son verirken doğal afetlerden uzak, güneşli günler diliyorum” dedi.
Çandır’ın konuşmasının ardından
meclis üyeleri sektörleriyle ilgili
değerlendirmede bulundu.
PATLICAN DÜŞTÜ, BİBER DÜŞMEDİ
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Doğan, ATB ocak ayı Meclisi’nde
yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili
değerlendirmede bulundu. Marketlerin patlıcan ve biber alımı yapmayacaklarıyla ilgili hal esnafında
bildirimde bulunduğunu anımsatan
Doğan, kararın ardından patlıcanda
fiyat düşerken, biberde fiyatın düşmediğine dikkat çekti. Doğan, fiyatın alım kararından çok arz talep
dengesiyle belirlendiğini vurguladı.
Cüneyt Doğan, “Cumhurbaşkanımızın marketlerde sebze meyve fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili yaptığı açıklamadan sonra marketler, hal
esnafına özellikle biber ve patlıcan
alımı yapmayacağı konusunda bildirim yaptılar. Geçen hafta 10 Lira
olan patlıcan dün 9 TL idi. Bugün
7.70 TL’ye düştü. Ancak marketlerin satmayacaklarını duyurduğu
biberin fiyatında bir değişiklik yok.

Biber çeşidine göre 7.5 ile 11 TL
arasında satılıyor. Sadece patlıcanın
fiyatı düştü. Düşüşü sadece alım
kararıyla açıklamak mümkün değil”
diye konuştu.
ARZ TALEP MESELESİ
Geçen hafta bölgede yaşanan
afetlerin ardından sebze fiyatında
artış beklentisi olduğunu ancak domates gibi temel ürünün fiyatının
gerilediğini bildiren Doğan, “Kumluca ve Antalya halinde domates
fiyatı geriledi. Şimdi bunların farklı
sebepleri olabilir. Patlıcan halde 12
liraya kadar fiyat görmüştü. Bunu
İstanbul’da markette 20 TL’ye kadar görmeniz mümkün. Kimse 20
TL’ye patlıcan yemek istemez ve
almaz. Müşteri patlıcan almayınca
satıştaki sıkıntı, pazarcıdan halciye
kadar silsile halinde ulaşır. Pazar
yerini bulsun diye ürünün fiyatı geriye çekilir” dedi.
Fiyatlarda ihracat etkisine de dikkat
çeken Cüneyt Doğan, ihracat ettiğimiz ürünlerin rakip ülkelere göre
pahalı olması halinde rakip ülkelerin devreye sokulduğunu ve ihracatın gerçekleşmediğini kaydetti.
Doğan, “Domatesi Rusya’ya ihraç
ediyoruz. Ama Rusya’nın domates
ithalatı yaptığı Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkeler var. Rakip ülkelerden gelen fiyatlar daha ucuzsa
Türkiye’den ürün almıyorlar. Fiyat
ister istemez geriye çekiliyor. İç
piyasanın hareketine göre, ihracat
durumuna göre fiyatı geri çekiyoruz. Hal, borsa gibi günlük fiyatın
değiştiği bir mecra” diye konuştu.
DOMATESTE ARTIŞ YOK
Afetin ardından domates fiyatını
10 TL üzeri beklerken 3.5- 5 TL
arasında halde işlem gördüğünü
bildiren Cüneyt Doğan, “Domateste
10 TL üzeri fiyat beklerken geriye
geldi. Ürünün fiyatı müşteri almazsa düşer. Arz talep meselesi arz

artıp talep düşünce fiyat aşağı
düşüyor. Arz
azalıp talep
artınca fiyat
yukarı çıkıyor.
İşin mantığı
bu” dedi.

Hortumdan bölge çiftçisinin büyük
zarar gördüğünü belirten Cüneyt
Doğan, seraların kurulumunda kullanılan demir, naylon gibi girdilerin
fiyatındaki yüksekliğe dikkat çekti.
Doğan, “Bu saatten sonra pazarda ucuza ürün görmek istiyorsak
üreticinin girdi maliyetinin düşürülmesi lazım. Üretici ürünü üretemeyecek vaziyete geliyor” dedi.
Sebze üretiminde bu yılki en büyük
sıkıntının güneş olduğunu vurgulayan Doğan, “Bu yılki en büyük
sıkıntımız güneş. Rutubetten dolayı
seralarda küf pas çok olacak” diye
konuştu.
MARKETLERİN MALİYETİ DAHA
YÜKSEK
Marketlerin maliyetlerinin pazarcıya göre daha fazla olduğunu fiyatları bir miktar fazlaya satabileceğini
kaydeden Doğan, “Pazarda yüzde
8 KDV yok, markette var. Kira bedeli, elektrik bedeli markette daha
fazla. Pazarda seçme şansımız olmaz ama markette seçerek alırsınız,
ıskartaya çıkma oranı yüksektir.
Markette yüzde 10-30 zaiyat olduğu söylenir. Bunların hepsi maliyet. Marketle pazar arasında diğer
ülkelerde daha fazla fiyat farkı var.
Bizim ülkemiz onlara göre daha az
fiyat farkı var” dedi.
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AROMATİK BİTKİLER
BORSA’DA KONUŞULDU

Antalya Ticaret Borsası’nda bir araya gelen tıbbi aromatik bitki sektörü temsilcileri,
sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu. Gerilim hatlarının altının tıbbi
aromatik bitki sektörüne verilmesini talep eden sektör temsilcileri, “Milyonlarca dekar arazi gerilim hatları altında atıl bekliyor” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası(ATB), tarım sektörünün
gelişimini sağlamak için
çalışmalarını sürdürüyor. Antalya
Ticaret Borsası’nın düzenlediği
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörel
Analiz Toplantısı, Borsa toplantı
salonunda yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kenan Turgut moderatörlüğünde
düzenlenen toplantıya, Antalya
Ticaret Borsası Meclis Başkan
Yardımcısı Abudullah İnan, ATB 7.
Meslek Komitesi Üyeleri Ergin Civan, Necmi Alpagot ve Arif İzmir,
BAKA, Antalya ve Isparta Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Antalya Ziraat

Odası temsilcileri, üyeler ve sektör
paydaşları katıldı.
ÜVEY EVLAT GİBİ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut,
Antalya’nın tıbbi ve aromatik bitki
potansiyeli yüksek bir il olduğunu
belirterek, “Ancak bunun üretim ve
pazarlamasında istediğimiz yerde
değiliz” dedi. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin üvey evlat gibi önemsenmeyen bir sektör olduğunu ancak
dünya ekonomisinde önemli bir
yeri bulunduğunu söyleyen Turgut,
“Çözüm bekleyen sorunlar var”
dedi. Sektörde yaşanan sorunları ve

çözüm önerilerini görüşmek üzere
konunun taraflarıyla böyle bir toplantı düzenlendiğini belirten Turgut,
Borsa Başkanı Ali Çandır ve ekibine organizasyon için teşekkür etti.
GERİLİM HATLARININ ALTINI VERİN
ATB Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah İnan, sektörün biriken sorunlarına dikkat çekerken, “Burada bir
istişare ortamı oluşturup sıkıntıları
birlikte aşalım istiyoruz” dedi. İnan,
toplantının sonucunun rapor haline
getirilip ilgili yerlere ulaştırılacağını bildirdi. Abdullah İnan, sektörde
en büyük sıkıntının yetiştirme
alanlarının darlığı olduğunu
söyledi. Özellikle gerilim hatlarının
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altındaki boş alanların üretim için
tıbbi aromatik
bitki sektörüne tahsis
edilmesini
isteyen Abdullah İnan,
“Milyonlarca
dekar ara-

Abdullah İNAN

Meclis Başkan Yardımcısı

zi gerilim hatları altında atıl bekliyor. Bunu bölgede CK diğer yerlerde elektrik idareleriyle çözülmeli.
Bu aşılırsa sektörün önü açılır, tıbbi
aromatik bitki üretimi uçar” dedi.
Tıbbi aromatik bitkileri toplayan
köylülerin bulunduğu alanda orman
müdürlüğünün ihale yoluyla alanı
satışına karşı olduklarını kaydeden
İnan, “Bu tüccarla köylüyü karşı
karşıya getiriyor.
Yerel halk kendi toplarken
ihaleyle başkasına verilmesine haklı
olarak karşı

çıkıyor. Tüccar da ürünü bölge halkından satın almak istiyor. Bunun
ayırdının yapılıp ona göre düzenleme yapılması şart. Özellikle Isparta
Sütçüler’de bunun sıkıntısı çok yoğun yaşanıyor” dedi.
ALMANYA’YA İHRACATI ENGELLEYEN OT
ATB 7. Meslek Komitesi Üyesi
Ergin Civan, gıda güvenliğinin tarladan başladığını belirterek, kekik
ihracatının önüne geçen alkaloit
içeren ot tohumu zararlısına dikkat
çekti. Alkaloit içerikli ot tohumunun kekiğe karışması nedeniyle
Türkiye’nin Almanya’ya kekik ihraç edemez hale geldiğini kaydeden
Civan, Denizli’de il tarım ve orman müdürlüğünün çiftçiyi zararlı
ile baş etme konusunda eğitmeye
başladığını bildirdi. Bu zararlının
ürün makinede elenirken de temizlenemediğine dikkat çeken Civan,
“AB’de bununla ilgili kalıntı limiti
yok. Ama insan sağlığına zararlı
gerekçesiyle bizden ithal etmiyorlar. Türkiye, önemli bir pazarı
olan Almanya’ya bu nedenle kekik
gönderemiyor. Toplama işleminden
başlayarak bu konuyla mücadele
etmek lazım. Bunun için tarım
müdürlüklerine büyük iş düşüyor”
diye konuştu.
Türkiye’nin kimyon ihracatının da
düştüğüne dikkat çeken Ergin Civan, “50-60 bin ton kimyon ihraç
ediyorduk şimdi bin- 2 bin tonlara

düştü. Aslında coğrafyamız bu
ürünlerin yetiştirilmesine çok
uygun. Ama
biz pazarı başkalarına kaptırıyoruz” dedi.
Civan, anason
pazarını
da

Prof. Dr. Kenan TURGUT
Suriye’ye kaptırdığımızı söyledi.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğunun ormandan temin
edildiğini belirten katılımcılar, tıbbi
aromatik bitkilerde fide fiyatlarının
yüksekliğine dikkat çekti. Özellikle
kırsal kesimde ürün toplayacak
insan bulmakta zorlandıklarını dile
getiren sektör temsilcileri, üretimle
ilgili sorunların iyileştirilmesini
istedi. Arazi sorunu üzerinde duran
sektör temsilcileri, ürün çeşitliliğinin artırılabileceğini belirtti. Sektör
temsilcileri, envanter çalışması yapılmasını da isterken, hasat ve hasat
sonrası eğitimlere ağırlık verilmesi
gerektiğini söyledi.

Ergin CİVAN

7. Meslek Komitesi Üyesi
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Antalya Ticaret Borsası Şubat ayı Meclis Toplantısı, Meclis başkan Vekili
Abdullah İnan başkanlığında yapıldı. Üyelerin, yönetimin bir aylık
çalışmasıyla ilgili bilgilendirildiği
Meclis’te, ATB Başkanı Ali Çandır, tarım, ekonomi ve gündeme
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

ATB
ŞUBAT MECLİSİ
TOPLANDI
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V

erilere göre, Kasım
2018’den bu yana bir önceki yılın aynı dönemine
göre ekonomik bozulmalar olduğunu bildiren Ali Çandır, “Özellikle
ekonomik güven, satın alma ve üretim endekslerinde, kredi, istihdam
ve dış ticaret büyümesinde, başta
konut, beyaz eşya ve otomobil satışları olmak üzere mal ve hizmet
ticaretindeki daralmada bu gidişatı
görmekteyiz. Anlaşılan o ki 2018
yılı 3. çeyreğinden itibaren 2-3 çeyreklik dönemde ciddi bir büyüme
sorunumuz olacaktır” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU
Hükümetin de aynı tespiti yaptığı
için yılbaşından itibaren daralan
ekonomiden çıkışı sağlayacağını
düşündüğü ilave tedbirleri uygulamaya koyduğunu belirten Çandır,
şunları söyledi:
“Bunların içerisinde kapasite
kullanım oranını artırıcı, satışları
güçlendirici ve ilave borçlanmayı
kolaylaştırıcı olanlar öne çıkmakta
ve hepimizin dikkatini çekmektedir.
Bu tedbirlerin beklenen sonuçları
yılın ikinci yarısından itibaren göstermeye başlamasını temenni etmekteyim. Çünkü bizim sürdürüle-

bilir büyümeye şiddetle ihtiyacımız
bulunmaktadır. Özellikle küresel
ticaretin ve ekonominin sınırlandırılmaya çalışıldığı, adına ticaret
savaşları dedikleri ticareti engelleyici politikaların arttırıldığı bir
ortamda sürdürülebilir büyümemizi
sağlamak her zamankinden daha
zor olacaktır. Ancak zorluk var diye
büyüme çabamızdan vazgeçmemiz
de mümkün değildir. Çünkü biliyoruz ki büyümek demek daha çok
üretim, daha fazla istihdam, daha
fazla iş ve aş demektedir. Bu uğurda yılmadan ve enseyi karartmadan
kararlılıkla çalışmalıyız.”
2019’A İYİ BAŞLAMADIK
2018 yılı dış ticaretin Antalya ve
ülke bakımından olumlu geçse de
istenilen ölçüde olmadığını kaydeden Ali Çandır, Tarım ve hayvancılık sektörü açısından 2018 yılı dış
ticaret performansı incelendiğinde
ülke ihracatının yüzde 5, Antalya
ihracatının yüzde 9 arttığını bildirdi. Ülke genelinde ithalatta yüzde
3 artış görülürken, Antalya’nın
ithalatında artış yaşanmadığına
dikkat çeken Çandır, “Buradan
görmekteyiz ki 2018 yılında tarım
ve hayvancılık dış ticaretindeki performansımız ülkemiz genel performansından daha iyi gerçekleşmiştir.
Ancak 2019 yılı Ocak ayı genel

ihracat rakamlarına baktığımızda
Antalya olarak iyi bir başlangıç yapamadık. Antalya vergi dairelerine
kayıtlı bulunan firmalarımızın genel
ihracatı yüzde 8 azalmıştır. Yani
yüzde 5 artış görülen Türkiye genelinden geride kalmıştır. Kentimiz
öncü sektörü olan yaş meyve sebze
ihracatındaki performansımız ise
yüzde yüzde 12 rağmen bizde aynı
düzeyde kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.
Antalya’nın Ocak ayında karşılıksız
çek ve protesto edilen senet büyümesinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir gerçekleşme yaşadığına
dikkat çeken Çandır, “Yaşadığımız
bu bozulma, Antalya iş dünyasının
genel karakteristiğine son derece
terstir. Bu bozulmanın nedenini ise
ancak içinde bulunduğumuz aşırı
zor koşullarla açıklayabilmekteyiz”
dedi. Çandır, ekonomiye ilişkin şu
bilgileri paylaştı:
“Diğer bir öncü gösterge olan ticari
kredi büyümesinde ise kentimiz ve
ülkemiz 2018 yılında yüzde 15’lik
artışla benzer bir büyümeye sahip
olmuştur. Ancak kentimiz büyümesinde önemli konumda olan toptan
ticaret, turizm, tarım ve inşaat sektörlerindeki kredi büyümelerine
baktığımızda ülke genelindeki büyümelerden farklılaştığını görmekBORSA 27
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teyiz. Toptan ticaret sektöründeki
kredi büyümesi ülkemiz genelinde
yüzde 9, Antalya’da ise yüzde 11
artmıştır. Tarım sektöründe ise Türkiye’deki yüzde 16’lık büyümeye
karşılık Antalya’da yüzde 15’lik bir
büyüme yaşanmıştır. Turizm kredilerinde ülke genelinde yüzde 21’lik
artışa karşılık kentimizde yüzde
34’lük bir artış yaşanmıştır. Ve son
olarak inşaat sektöründeki kredilerde Türkiye’deki yüzde 15’lik artışa
karşılık Antalya’da yüzde 2 düzeyinde bir artış yaşanmıştır. 2018
yılındaki kredi büyümeleri böyle
gelişirken karşılıksız çek ve protesto edilen senetlerde ciddi boyutta
bozulmalar görülmüştür. Özellikle
tutarlarında ortalamanın üzerinde
artışlar söz konusu olmuştur. Ülkemiz genelindeki karşılıksız çek tutarında yüzde 72’lik kentimizde ise
yüzde 45’lik artış yaşanmıştır. Protesto edilen senet tutarında ise ülkemiz genelinde yüzde 49’luk artış
görülürken kentimizde yüzde 21’lik
artış gerçekleşmiştir. 2019 yılı
Ocak ayı itibariyle ise bu bozulmanın boyutları biraz daha artmıştır.
Karşılıksız çek tutarı; Türkiye’de
yüzde 93, Antalya’da ise yüzde 136
artmıştır. Protesto edilen senetlerin
tutarı ise; ülkemizde yüzde 82, kentimizde ise yüzde 75 artmıştır.”
Öncü nitelikteki ekonomik

göstergelerdeki bozulmaların
kaynağında döviz fiyatlarındaki
ve ona bağlı fiyat hareketlerindeki
bozulmalar yattığını vurgulayan
Çandır, “Son birkaç aydır döviz
fiyatlarında belirli bir istikrar
sağlanmış olsa da aşırı oynak
dönemin artçı etkileri fiyatlar
genel seviyesi üzerinde hala ciddi
baskılar yaratmaktadır. Bu baskının
en önemli ayağı üretici fiyatları
ile tüketici fiyatları arasındaki
üretici fiyatları aleyhine olan aşırı
açıklıktır” dedi.
ENFLASYON BASKISI
Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının üretici üzerinde dayanılması
zor bir baskı yarattığını söyleyen
Çandır, şunları söyledi:
“Gerek düşen alım gücü ve talebin
etkisiyle gerek hala artmaya devam eden maliyet etkisiyle üretici
ve girişimci kesimlerin varlığını
koruması giderek zorlaşmaktadır.
Örneğin; Son dönemde gündemden
hiç düşmeyen yaş meyve sebze
fiyatlarındaki artışların kaynağı;
mevsimsel etkilerin yanı sıra maliyetlerini karşılayamayan üretici
kesimin üretim kompozisyonunu
değiştirmesinden ya da üretimden
vazgeçmesindendir. Yaş meyve sebze fiyatlarındaki aşırı artışların ya

da dalgalanmaların azaltılması için
sürdürülebilir ve yapısal tedbirlerin başında maliyet-fiyat ilişkisini
sağlıklı hale getirmek, üretimden
tüketime fire ve zayiat oranlarını
düşürmek ve sektörde bütüncül bir
değer zinciri yaratmak gelmektedir.
Yani sistemin son halkasına ya da
aradaki bazı halkalara odaklanarak
sürdürülebilir bir fiyat istikrarı sağlamak mümkün değildir. Bu konuda
oluşturduğumuz çalışma grubumuz,
yaş meyve sebzede değer zinciri
üzerine tüm tarafları kapsayan bir
çalışma içerisindedir.”
Antalya ekonomisinin ana sektörlerinden örtüaltı üretimin geliştirilmesi için Ziraat Bankası’nca hazırlanan yeni kredi paketinin sektörün
gelişimine katkı vereceğini kaydeden Çandır, kredilerin yeni yatırımlara fırsat sağlayacağını söyledi.
Tıbbi ve aromatik bitkiler komitesinin talebiyle üzerine düzenlenen
sektörel analiz toplantısıyla ilgili
bilgi veren Çandır, “Katılımcılar,
üretimde sadece kekik değil pazar
talebi yüksek olan adaçayı, dağçayı, biberiye gibi tıbbi ve aromatik
bitkilerin tarımının yaygınlaşması,
odun dışı orman ürünlerinin ihale
ile satışı yerine tarife usulü ile satışının gerçekleştirilmesi gerektiği,
ancak mutlak suretle ihale ile satış
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yapılması durumunda ise hasada
zamanında başlanılması ve hasat
gecikmelerinin yaşanmaması için
ihalelerin Mayıs-Haziran aylarında yapılması, Hazine arazilerinin
sektörün kullanımına sunulması
yönünde kurumlar arası bilgi paylaşımında bulunulması, Batı Akdeniz
Bölgesi’nde görülen türler, üretim
miktarı, ihracat miktarı gibi konuları içeren ve bilgiler sunan kitapçık
hazırlanması, bozuk ve yanmış olan
sahalara; keçiboynuzu, defne ve
mersin (murt) gibi yangına dayanıklı bitkilerin dikiminin yapılması,
orman sahalarındaki yüksek gerilim hatlarının altındaki alanlarda
kontrollü olarak biberiye gibi pazar
değeri olan bitkilerin yetiştirilmesi
konularında önerilerde bulundu”
dedi. Çandır, önerilerin raporlaştırılarak ilgili yerlere ulaştırılacağı ve
takipçisi olacaklarını bildirdi.
ATB Meslek Komitelerinin çalışmalarından bahseden Çandır, şu
bilgileri paylaştı:
“Son dönemde ilimiz genelinde görülen yağışların barajlardaki doluluk oranını yükselttiği ve yeraltı su
kaynaklarını artırdığını bu durumun
hububat üretiminde bu sezon için
olumsuzluk yaratsa da yaz dönemi
ve önümüzdeki sezon için olumlu
olduğunu belirtmişlerdir. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Toptancı
Hali’nde ticaret erbabı olarak faaliyet gösteren üyelerimiz; kendilerinin üretici adına hareket eden ve
üreticinin ürününü değerinde pazarlamaya çalışan kimseler olduklarını, satılan ürün üzerinden kanunlar
tarafından belirlenen oranlarda komisyon aldıklarını, ticaretlerini bu
çerçevede planladıklarını ve üretici
için bir pre-finansman kaynağı
olduklarını belirtmişlerdir. Üyelerimiz son dönemde yaşanan yüksek
enflasyon ve artan yaş sebze fiyatları nedeniyle; meslekleri üzerinde
olumsuz bir kamuoyu baskısı oluş-

tuğunu ve konunun ülkemiz gündeminde sıklıkla ve yanlış bir şekilde
gündeme getirilmesinden duydukları rahatsızlığı ifade etmişlerdir.
Süt arzında yaşanan artış sonrası
süt tozu yapımının arttığı ve özellikle mekanizasyon ile ambalaj
maliyetlerinin yükseldiğini belirtmişlerdir. Ziraat Bankası tarafından ilimizde ilan edilen yatırım ve
üretim faaliyetlerinin finansmanına
yönelik “Sera Destek Paketi”nin
sektörleri adına olumlu bir gelişme
olduğunu ancak yeni yatırım yapacak olanlara uygun maliyetli yer
tahsisi konusunda kamudan destek
talep etmişlerdir. Geçtiğimiz yıl
ortalamaları hesap edildiğinde son
üretim sezonunda kesme çiçek üretiminde birim alandan elde edilen
ürün miktarında yüzde %30 düzeyinde düşüş görüldüğünü ve inşaat
sektöründeki gerileme ile yerel
yönetimlerin taleplerinde yaşanan
daralma nedeniyle dış mekan süs
bitkileri satışlarının %50 düzeyinde
gerilediği hususlarında görüş alış
verişinde bulunmuşlardır.”
İSTİHDAM PAKETİNE DESTEK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun gayreti sonucunda
2019 Yılı İstihdam Seferberliği
kapsamında işverenlere yönelik
yeni teşvik ve desteklerin uygulanmaya alındığını anımsatan
Başkan Çandır, Birliğimiz tarafından da “Burası Türkiye,
Burada İş Var” sloganıyla destek olunan
kampanya kapsamında tüm işverenler
Nisan ayı sonuna
kadar sağlanan
her ilave istihdamda;
3 ay boyunca
prim,
vergi
ve üc-

ret devlet tarafından karşılanacak.
Devam eden 9 ayda ise prim ve
vergiler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Yine kısa
çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, SGK primlerini düzenli ödeyen
işverenlere 5 puanlık indirim, işbaşı eğitim desteği ile mesleki eğitim
kurs ücret ve sigorta desteği gibi
desteklerden faydalanabileceklerdir. Çandır, “Üyelerimizin bu teşvik ve desteklerden faydalanmasını
ve ülkemiz istihdamının artmasına
katkıda bulunmalarını diliyorum”
dedi.
TOBB’un katkılarıyla mesleki
eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek projenin protokolünün
imzalandığını belirten Ali Çandır,
“Proje ile oda ve borsalar aracılığıyla mesleki eğitimin sektörün
ihtiyacına uygun ve güncel bir hale
getirilmesi sağlanmış olacak. Protokol ile uzun yıllardır dile getirdiğimiz meslek liselerindeki eğitimin
kalitesinin artırılması gerekliliği
konusunda önemli bir proje olduğunu düşünüyor, katkı verenlere
teşekkür ediyorum”
dedi.

TOBB ve Türkiye
Bankalar Birliği
işbirliğinde düzenlenen , “Reel Sektör
ile Finans
Sektörü
Di-
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yalog Güçlendirme Toplantısı”na
ATSO ile Borsanın ev sahipliği
yaptığını belirten Çandır, “İş insanlarımızın sorunlarını birinci
ağızdan aktardığı ve finansal sorunlarının çözümü için bankaların
genel müdür ya da yardımcılarıyla
birebir görüşme fırsatı yakaladığı
toplantımızın iyi bir fırsat olduğuna
inanıyorum. Toplantımıza katılım
gösteren; TOBB Başkanımıza, TBB
Başkanımız ve yönetimine, katılım
gösteren bölge Oda ve Borsa Başkanlarımıza, üyelerimize ve 600’ü
aşkın iş insanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

fiyat yükselir. Serbest piyasa ekonomisinin kanunu bu. İthalatı değil
üretimi artırmamız gerekiyor. Ne
zaman sıkıntı olsa ithalat sopası
gösteriliyor. Nisan- mayıs ayları mı
olur bilemiyorum ama artık et fiyatları patlayacak” diye konuştu.
GİRDİ FİLATLARI ARTTI EKMEK
YERİNDE SAYIYOR

Meclis Üyesi Nuri Büyükselçuk,
girdi fiyatlarının yüzde 50 arttığı
unlu mamul sektöründe ekmeğe
zam yaptırılmadığına dikkat çekerken, “Sektördeki insanlar zarar
gediyor. Bu yaklaşım sürdürülebilir
değil” dedi. Ulusal Süt Konseyi’nin
ET FİYATI PATLAR
çiğ süt fiyatını 1.70 lira olarak beBorsa Meclisi’nde sektörel konular lirlerken, 1.40 liraya kadar süt satışı
yapıldığını bildiren Büyükselçuk,
da gündeme geldi. Meclis Üyesi
Ata Sönmez, yaş meyve sebze sek- yem sanayicilerinin örgütsüz olan
üreticiden yem karşılığı süt aldığıtörüne yönelik uygulanan tanzim
nı, fiyatta da üreticinin belirleyici
satış modelinin aslında et sektörü
olmadığını kaydetti. Büyükselçuk,
için Et ve Balık Kurumu ile anlaşmalı marketler aracılığıyla et sektö- “Serbest piyasa ekonomisi çalışrüne dönük 7-8 aydır uygulandığına mıyor. Arz talep piyasa koşullarına
dikkat çekti. Sönmez, “Et fiyatların- göre şekillenmiyor” dedi.
da büyük patlama olacak. Çünkü bu
Üyeleri dinleyen ATB Başkanı
sürdürülebilir değil. Günde 1000Çandır, 2010 yılında TOBB’da
1500 ton et ve kilo başına devlet
düzenlenen Ekonomik Şura’da söz
7-8 lira zarar ediyor. Et ve Süt
aldığını devletin izleme, denetleme,
Kurumu ilk defa piyasa fiyatının
altında satış yapıyor. Serbest piyasa iyileştirme görevini anımsattıklarını
ekonomisinde arz az, talep fazlaysa söylerken, şunları kaydetti:

“O dönem Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakandı. (Tüccar devlet
istemiyoruz. Devlet düzenlemeli
izlemeli denetlemeli eksik olan yerleri de iyileştirmeli) dedik. Şu anda
devletimiz çeşitli kanallarda tüccarlık yapmaya başladı. Bu her kesimi
rahatsız ediyor. Ama bu bir geçiş
dönemidir diye ümit ediyoruz. Seçimlerden sonra piyasaların tekrar
normal seviyeye ulaşmasını ümit
ediyoruz. Burada bizim artık sadece
devletten beklemeden sektör içerisinde birtakım iç değerlendirmeleri
yaparak kendimizi revize etmeliyiz.
Yıllarca aynı koşulları tekrar ede
ede aynı sonuçları almamız çok
olası değil. Onun için yaş meyve
sebze sektöründen başlayacağız.
Tedarikten başlayarak tüketiciyle
giden halkaların tamamını şartlarımıza uygun nasıl revize edebiliriz
bunu paydaşlarla değerlendirip sonuca ulaştırmak istiyoruz.”
Bütün sistemin arz talebe dayalı
olduğuna da dikkati çeken Çandır,
“Siz bugün üretimi azalttığınızda talep arttığında fiyat otomatik
olarak artacaktır. Bunu ne kadar
baskılarsanız baskılayın artacaktır.
Piyasayı düzenlemek için üretim
öncesinden planlamadan başlayarak
bütün halkaları revize etmelisiniz.
Sıkça dile getirdiğim gibi
tarımda tamamen bir devrim yapmak gerekiyor.
Değer zincirini kendimize
özgü tasarlayıp yeniden
planlamalıyız. Devlete de
burada tüccarlık düşmüyor. Biz ‘DİDİ’ diyoruz,
yani devlet düzenlemeli,
izlemeli, denetlemeli,
aksaklıkları iyileştirmeli.
Böylelikle piyasalar oturur.
İhtiyacımıza uygun üretir,
dünya piyasalarını takip
eder, ihracatımızı yaparız.
Kalıcı tedbirler lazım” diye
konuştu.
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ATB ÜYELERİNİ OLIVTECH
FUARIYLA BULUŞTURDU
Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarihi derinliği Pamfilya dönemine
dayananAntalya zeytinciliğini korumak, geliştirmek, markalaştırmak,
tanıtmak ve pazara sunma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulu Üyesi Hüseyin Simav,
Antalya’da zeytinciliğin tarihi derinliğe sahip bir sektör olduğunu
belirtirken, bölge zeytinliğinin
markalaşması ve ekonomiye kazandırılması için yoğun şekilde
ntalya Ticaret Borsası,
çalıştıklarını söyledi. Bölgeye has
bu yıl 9’uncusu İzmir’de
gerçekleşen Olivtech 2019 Antalya Tavşan Yüreği Zeytini’ne
coğrafi işaret kazandıran ATB’nin,
Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri,
zeytin ve zeytinyağ sektörüyle
Şarap ve Teknolojileri Fuarı’na
ilgili gelişmeleri yakından takip
üyeleriyle birlikte katıldı. ATB
ettiğini kaydeden Simav, “Antalya
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Ticaret Borsası olarak zeytin ve
Simav, 4. Meslek Komitesi Üyesi
zeytinyağı sektöründeki sorunların
Zafer Tan, ATB üyeleri, zeytin
üreticileri ve zeytinyağı fabrika sa- dile getirilmesi, üretimin geliştihiplerinden oluşan 20 kişilik ATB rilmesi, üretim ve tüketimde bilgi
düzeyinin artırılması ile sektörün
heyetiyle 9. Zeytin ve Zeytinyağı
sorunlarının çözümü için ilgili kuFuarı’nı ziyaret etti.
rumlarla çalışmalar yürütüyoruz”
ANTALYA MARKALAŞACAK
dedi.

A

Antalya Ticaret Borsası Yönetim

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe

faaliyet
gösteren
üyeler ve
üreticilerle son iki yıldır geniş
katılımla Olivtech Fuarı’nı ziyaret
ettiklerini belirten Simav, zeytin
ve zeytinyağı üretim zincirindeki
önemli firmaların katılımcı olduğu Olivtech’te yerli ve yabancı
alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, önemli iş bağlantıları yapma imkanı sunulduğuna dikkat
çekti. Simav, “Yeni teknolojileri
inceleme, makine, alet ve ekipmanlarının tedarikini sağlama,
sektörel işbirliğini artırma ve
ticaretini geliştirmek amaçlarıyla
bu fuara katılıyoruz” diye konuştu.
Hüseyin Simav, Fuara katılım
gösteren ATB üyeleri ve üreticilere
teşekkür etti.
BORSA 31
Nomi

KİMSE MEMNUN DEĞİL

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Doğan, yaş meyve sebzede
tanzim satışları tüketici, esnaf ve
üretici gözüyle değerlendirdi. Tanzim satışlara herkesin kendi penceresinden baktığını kaydeden Doğan,
“Tanzim Satış noktalarına kimin
gözüyle baktığımız önemli” dedi.
Piyasaya göre fiyatı daha düşük olan
sebze meyve temin eden İstanbul
ve Ankara’daki sınırlı sayıda tüketicinin mutlu olduğunu kaydeden
Doğan, “Tarım Kredi Kooperatifleri
aracılığıyla üretici bölgelerindeki
fiyatın da altında zararına satılan
sebze meyve, sınırlı sayıda tüketiciyi
şimdilik mutlu ediyor. Tarım Kredi
Kooperatifi Başkanı, bu indirimin
2,5 ay süreceğini açıkladı. Bu indirim devam eder mi, ederse ne kadar
devam eder, seçimden sonra devam
eder mi, etmediğinde tepki ne olur,
bütün bunları hep birlikte yaşayıp
göreceğiz” diye konuştu.
DEVLET ALTIN DA MI SATACAK?
Yaş meyve sebzede tanzim satışları
esnaf gözüyle değerlendiren Cüneyt
Doğan, yaş meyve sebze ticareti
yapan esnafın hal ve işçilik, KDV,
stopaj, kira, navlun, vergi gibi giderlerinin yüksekliğine dikkat çekti.
Bu giderlerin yaş meyve sebze fiya-

tına mecburen yansıtıldığını belirten Doğan, “Bütün bunların üzerine
gecenin bir saatinde kalkarak bu
ticaretten para kazanmaya çalışan
esnafımız halkın gözünde kötü
duruma düşmüştür. Bu alın teriyle
para kazanan esnafa haksızlık değil
mi?” diye sordu. Tanzim satışın sebze ve meyveyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan, yetkililerin temizlik
ürünleri, bakliyat gibi ürünlerde de
tanzim satışı planladıklarına dikkat
çeken Doğan, “Korkarız ki tanzim
satışlar bu sektörlerle sınırlı kalmayacak. Yarın devletimiz ‘altını da biz
pazarlayacağız’ derse kuyum esnafı
ne yapacak? Böyle bir tedirginliğin
ekonomiye nasıl yansıyacağını da
göreceğiz” dedi.
ÜRETİCİ KÜSERSE ÜRETİM DURUR
Yaş meyve sebzede tanzim satışı
üretici gözüyle de değerlendiren
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, “Tanzim satış noktalarında zararına satışlar, hal ve
pazarcı esnafını tedirgin etmiştir.
Marketçiler ürünü zararına da
olsa tanzim satış noktaları ile
aynı fiyattan satmaya mecbur kalmıştır. Bu da ister
istemez üretici fiyatlarının düşmesine sebep
olmuştur” dedi. Bu sene

çetin bir kış geçirdikten sonra iyi fiyatlardan ürün satacağını bekleyen
üreticinin fiyatların düşmesine çok
tepkili olduğunu dile getiren Cüneyt Doğan, “Eğer üretici para kazanamaz ve küserse üretemez, üretim durur. Verilen düşük faizli sera
kredisi bile bir işe yaramaz. Para kazanmayan, fiyat baskısı olan bir işe
üretici neden yatırım yapsın?” diye
konuştu. Üreticinin, üretime devam
edebilmesi için gübre, mazot, plastik, ilaç gibi girdilere de tanzim satış
noktası istediğini kaydeden Doğan,
“Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiden aldığı ürünü tüketiciye zararına
satmak yerine, asıl işi
olan girdi
fiyatlarını
düşürmek
için çaba
sarf etmeli” dedi.
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Antalya muzda lider

A

bir
navatanı Güneydoğu Asya
Antalya, Türolan tropik meyve muz,
kiye’de yetiştirilen
Gazipaşa ve Alanya ilçeletropik ürünlerin başında
ri başta olmak üzere Manavgat,
yer alan muzda marka haAksu, Kepez gibi ilçelerde yoline geldi. Antalya’da 32 bin
ğun olarak yetiştiriliyor. Daha
önce açık alanda üretimi yapılan dekar alanda 163 bin ton muz
muzun üretimi son yıllarda örtü
üretildi. Yerli muz lezzeti ve
alanda da yaygınlaştı. 2012’de 20
aroması nedeniyle daha
bin dekar alanda 63 bin ton üretim
çok tercih ediliyor.
ihyapılırken, 2018 yılında 32 bin dekarda 163 bin tona ulaştı. Antalya
racat
yapıldığını
genelinde 2017 yılında 7 bin 915
kaydeden Özen, “Muzda ithalat yadekar örtü altı alanda muz yetişpılıyor. Fakat 2017 ile 2018 yılında
tirilirken, 2018’de alan 10 bin 555
büyük alanlarda özellikle Manavgat
dekarı geçti.
ilçemizde yüksek tünel yapımına
yönelik büyük yatırımların ardınİHRACAT ARTTI
dan muz üretimimiz ciddi anlamda
arttı. Geçen yıl 163 bin ton muz
Antalya Tarım ve Orman Müdürü
Mustafa Özen, üretimin artmasıyla ürettik, son 7 yılda üretimde 100
bin ton artış sağlandı. Sadece Mamuz ithalatının azalmaya başladınavgat bölgesinde bin 500 dönüm
ğını bildirdi. Muzda 25 tona yakın

olan muz üretim alanı geçen yıl
3-4 kat bir büyüme gösterdi” diye
konuştu. Özen, muz ithalatının son
dönemde önemli ölçüde azaldığını, 200 bin tondan 150 bin tonlara
gerilediğini bildirdi.
YERLİ MUZUN AROMASI FARKLI
Muz ihracatının 2018’de bir önceki yıla göre 3 kat arttığına dikkat
çeken Özen, “Üretimin artmasıyla
muz ithalatımız azalmaya başladı.
İthalatın azalmasından öte yıllık
25 tona yakın bir ihracatımız söz
konusu. Geçen yıl Maldivler’e bile
muz ihraç ettik” diye konuştu.
Yerli muzun lezzetine dikkat çeken
Özen, “Florası nedeniyle Antalya’da
yetişen muzun farklı bir aroması
var. İnsanımız yerli muzu tercih
ediyor” dedi.

MUZUN FAYDALARI

•Muz sindirime yararlıdır. Sindirim
bozukluklarını düzeltir. Lif açısından oldukça zengindir ve kabızlığa
iyi gelir.
•Potasyum açısından zengin olan
muz, böbrekler için de faydalıdır.
•Muz, kalp sağlığı için oldukça
önemlidir. Kan basıncını dengeler
ve kalp kaslarını güçlendirir.
•Triptofan proteinini serotonine
çevirir; serotonin ise mutlu hissetmeyi sağlar. Bu nedenle depresyon,
stres ve yorgunluğa çözüm olabilir.
•B6 vitamini içeren muz, şeker
düzeyini düzenler böylelikle regl
öncesi sendromu yaşayan bir
kadının ruh hâlini iyileştirmeye
yardımcı olur.
•Yüksek potasyum ve düşük tuz
içeren muz, tansiyona iyi gelir.
•Saçları güçlendirir, kırılmasını

önler.
•Tok tutucu özelliği olan muz, sık
sık yemek yemeyi azaltır.
•Enerji verir.
•Cilt rahatsızlıklarını gidermede
yardımcıdır. Siyah noktaları ve
akneleri azaltır.
•Muz kansere yakalanma riskini
azaltır.
•A, C ve E vitaminlerini içerdiği
için göz sağlığına faydalıdır.
•Muz kalsiyum içerir; böylelikle
kemikleri güçlendirmede yardımcıdır.
•Kas ağrılarına ve kramplarına iyi
gelir.
•Mideyi korur ve reflü gibi mide
rahatsızlıklarına iyi gelir.
•Muz böbrek kanseri riskini azaltır.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

•Antioksidan özelliğiyle vücudu
temizler.
•Sivilcelere iyi gelir. Muz kabuğuyla yüzünüzü 5 dakika boyunca
masaj yaparak ovmak sivilceleri
söndürmeye yardımcı olur. Doğal
antibiyotiktir.
•Muz kabuğu cildi nemli tutar.
Cildi pürüzsüzleştirerek sağlıklı bir
görüntü oluşturur.
•Eğer muz kabuğunu başınızın ağrıyan kısmına koyup bekletirseniz,
ağrınızı azaltır.
•Sivrisinek veya böcek ısırıklarına
iyi gelir. Isırıkların üzerinde bekletilmelidir.
•Göz kapaklarınıza koyup bekletirseniz gözlerinizi zararlı ışınlardan
korur ve göz sağlığınızı iyi yönde
etkiler.
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KENT BULUŞMALARININ KONUĞU

OLDU

Antalya Ticaret Borsası’na konuk olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın
Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek,
“Antalya tarımı bilen tarımı da diğer şehirlerimizle mukayese ettiğimizde çiftçisi
daha bilinçli olan bir kent. Antalya üreten bir kent” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası’nın
geleneksel hale getirdiği Kent Buluşmalarının
konuğu Antalya Valisi Münir
Karaloğlu oldu. ATB Toplantı
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl
Müdürü Mustafa Özen
ile katılan Vali Karaloğlu, Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ATB Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci,
ATB yönetim
kurulu yeleri,
meclis ve
komite üyeleriyle bir

araya geldi.
ATB Başkanı Ali Çandır, kent
tarımına gösterdiği ilgi ve destekleri nedeniyle Vali Karaloğlu’na
teşekkür ederken, “Gerek Kurumuzun size ulaşması, gerekse aktardığı sorunları sahiplenmeniz
ve projelerimize destekleriniz
için size çok teşekkür ediyorum” dedi. Kentteki aidiyet
duygusunun zayıflığından yakınırken, Vali’nin
kenti
sahip-

lenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çandır, “Görüyoruz ki Sayın Valimiz bizlerden
daha fazla Antalya fanatiği. Bir
gün Akseki’de bir gün Kaşta
görüyoruz kendisini. Bir gün
suyun dibinde, bir gün
dağın tepesinde karda
görüyoruz. Antalya’ya
tarihiyle, havasıyla,
suyuyla sahip çıkmaya çalışıyor. Bu
nedenle kendisine çok
teşekkür
ediyoruz”
diye konuştu.
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HAZİNE ARAZİSİ TALEBİ
ATB Başkanı Ali Çandır, üyelerin
sorunlarını kısaca özetledi. Üyelerin hazine arazilerine yatırım
yapma iştahının yüksek olduğunu
kaydeden Çandır, “Antalya üretim
yapma becerisi Türkiye’nin en gelişmiş kenti. Bu beceriyi ekonomiye
kazandırmak gerek. Tıbbi aromatik, yaş meyve sebze ve süs bitkisi
üreticisi arkadaşlar yatırım yapmak istiyor. Ama arazi bulamıyor
Antalya’da en pahalı şeylerden bir
tanesi arazi. Araziyi uygun fiyata
temin edemeyen girişimci ya dışarı
kaçıyor ya da yatırım yapmaktan
vazgeçiyor. Bu yatırımları hayata
geçirmek için hazineye ait arazilerin envanterinin verilmesi ve tahsis
edilmesi için destek bekliyoruz”
diye konuştu.
Hal yasasıyla ilgili dalgalanmaların
durulduğunu kaydeden Çandır,
“Dileriz ki dünyadaki örnekleri gibi
malı taşımadan, üreticinin birlikte hareket etmesiyle paketlediği,
ürünleri elektronik ortamda satıldığı bir yere doğru evriliriz” dedi.
Son yıllarda sebze meyve fiyatlarındaki gelişmeden dolayı üreticinin ve tarımsal ticaret yapanların
itibarsızlaştırılmasının en büyük
sorun olduğunu bildiren Çandır,
“Mevsimsel dalgalanmalardan kaynaklı arzda sorun olabiliyor. Bu da
fiyata yansıyor. Onun için tarımsal
üretim ve ticaret yapanların itibarının artırılması için sizden destek

bekliyoruz” dedi. Çandır, Antalya’nın iyi bir tarım kenti olduğunu
vurgularken, “Tarımdan elde edilen
gelir kentin tüm kılcal damarlarına
kadar gidiyor. O nedenle Antalya’nın tarımsal yapısını eskisinden
daha çok sahiplenerek Türkiye’ye
model olacak şekilde geliştirmemiz
gerekiyor” diye konuştu.
TARIMDA BAŞAT KENT ANTALYA
Antalya Valisi Münir Karaloğlu,
Antalya’nın başat iki sektörü olduğunu belirtirken, bunlardan birinin
turizm, diğerinin tarım olduğunu
kaydederken, “Antalya ne kadar
turizm şehriyse en az o kadar tarım
şehri Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden bir tanesi” dedi. Antalya’nın sadece yerli ve
yabancı 20 milyon turisti değil, Türkiye’yi doyurmaya çalışan bir kent
olduğunu vurgulayan Karaloğlu,

Antalya tarımı bilen tarımı da diğer
şehirlerimizle mukayese ettiğimizde çiftçisi daha bilinçli olan bir
kent. Antalya üretiyor. Antalya’nın
rakamlarına baktığımızda hem bitkisel ve hayvansal üretimde Antalya
tarımının büyüdüğünü görüyoruz.
Son iki yılda yaş sebzede yüzde
2’lik, meyvede yüzde 7’lik bir artışın olduğunu görüyoruz. Kırmızı
et üretiminde ise yüzde 22 büyüdü.
Bu durum turizmin hareketliliğine
de bağlanabilir” diye konuştu.
ÇİFTÇİYİ İŞİN PAYDAŞI DEĞİLSE BİRŞEY YAPAMAZSINIZ
Antalya’da tarımın gelişmesi ve
tarımda zararlılarla mücadelenin
bilinçli yapılması için Tarım Orman
İl Müdürlüğü, ziraat odaları, borsalar ve çiftçi örgütleri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren
Vali Karaloğlu, “Geçen yıl domates
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HAZİNE ARAZİSİ TALEBİ
ATB Başkanı Ali Çandır, üyelerin
sorunlarını kısaca özetledi. Üyelerin
hazine arazilerine yatırım yapma iştahının yüksek olduğunu kaydeden
Çandır, “Antalya üretim yapma becerisi Türkiye’nin en gelişmiş kenti.
Bu beceriyi ekonomiye kazandırmak gerek. Tıbbi aromatik, yaş
meyve sebze ve süs bitkisi üreticisi
arkadaşlar yatırım yapmak istiyor.
Ama arazi bulamıyor Antalya’da en
pahalı şeylerden bir tanesi arazi.
Araziyi uygun fiyata temin edemeyen girişimci ya dışarı kaçıyor ya
da yatırım yapmaktan vazgeçiyor.
Bu yatırımları hayata geçirmek için
hazineye ait arazilerin envanterinin
verilmesi ve tahsis edilmesi için
destek bekliyoruz” diye konuştu.
Hal yasasıyla ilgili dalgalanmaların
durulduğunu kaydeden Çandır,
“Dileriz ki dünyadaki örnekleri gibi
malı taşımadan, üreticinin birlikte hareket etmesiyle paketlediği,
ürünleri elektronik ortamda satıldığı bir yere doğru evriliriz” dedi. Son
yıllarda sebze meyve fiyatlarındaki
gelişmeden dolayı üreticinin ve
tarımsal ticaret yapanların itibar-

sızlaştırılmasının en büyük sorun
olduğunu bildiren Çandır, “Mevsimsel dalgalanmalardan kaynaklı
arzda sorun olabiliyor. Bu da fiyata
yansıyor. Onun için tarımsal üretim ve ticaret yapanların itibarının
artırılması için sizden destek bekliyoruz” dedi. Çandır, Antalya’nın
iyi bir tarım kenti olduğunu vurgularken, “Tarımdan elde edilen gelir
kentin tüm kılcal damarlarına kadar
gidiyor. O nedenle Antalya’nın
tarımsal yapısını eskisinden daha
çok sahiplenerek Türkiye’ye model
olacak şekilde geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
TARIMDA BAŞAT KENT ANTALYA
Antalya Valisi Münir Karaloğlu,
Antalya’nın başat iki sektörü olduğunu belirtirken, bunlardan birinin
turizm, diğerinin tarım olduğunu
kaydederken, “Antalya ne kadar
turizm şehriyse en az o kadar tarım
şehri Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden bir tanesi” dedi. Antalya’nın sadece yerli ve
yabancı 20 milyon turisti değil, Türkiye’yi doyurmaya çalışan bir kent
olduğunu vurgulayan Karaloğlu,
Antalya tarımı bilen tarımı da diğer

şehirlerimizle mukayese ettiğimizde çiftçisi daha bilinçli olan bir
kent. Antalya üretiyor. Antalya’nın
rakamlarına baktığımızda hem bitkisel ve hayvansal üretimde Antalya
tarımının büyüdüğünü görüyoruz.
Son iki yılda yaş sebzede yüzde
2’lik, meyvede yüzde 7’lik bir artışın olduğunu görüyoruz. Kırmızı et
üretiminde ise yüzde 22 büyüdü. Bu
durum turizmin hareketliliğine de
bağlanabilir” diye konuştu.
ÇİFTÇİYİ İŞİN PAYDAŞI DEĞİLSE
BİRŞEY YAPAMAZSINIZ
Antalya’da tarımın gelişmesi ve
tarımda zararlılarla mücadelenin
bilinçli yapılması için Tarım Orman
İl Müdürlüğü, ziraat odaları, borsalar ve çiftçi örgütleri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren
Vali Karaloğlu, “Geçen yıl domates
üreticisini canından bezdiren tuta
absoluta ile meyvede çeşitli zararlılar ile mücadele ettik. Bu mücadeleyi çiftçi ile birlikte yapmalıyız” dedi.
Tarım zararlılarıyla mücadelede
en büyük sorunun sera atıklarının
bertaraf edilmesi olduğunu bildiren
Vali Karaloğlu, “Bunun bir türlü
bertaraf edilmesini sağlayamadık.
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Bölgesel çözümlerle bunu çözebiliriz. Bu sorunu kent olarak çözmemiz gerekiyor. Sera atıklarını
mutlaka bertaraf etmeliyiz. Atıkları seranın bir köşesinde saklayarak
zararlının yaşaması için ortam
oluşturulmuş oluyor. Yakarak yok
etme de doğru değil. Biyolojik
metodlarla yok edecek metotlar
üretmeliyiz” diye konuştu. Atıkların ekonomik olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Karaloğlu,
çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
KIRSALDA GENÇ NÜFUS KALMADI
Kırsalda genç nüfusun kalmadığını, yaş ortalamasının yüksek
olduğunu belirten Vali Münir
Karaloğlu, yaşlı nüfusun tarımsal
üretim yapma şansı olmadığını
kaydetti. Karaloğlu, “Genç nüfusu
yeniden tarımsal faaliyete katabilmek için 2017-2108 programında
gençlerimize 15 milyon TL hibe
verdik. 500 gencimiz bu destekten
istifade etti. Gençlerimiz bu desteklerden sonra kırsala dönüp tarımsal
faaliyetlerin parçası olmaya başladı”
dedi.
DOMATESİN TADI HAVADAN
Antalya Valisi Münir Karaloğlu,
havaların soğuk gitmesiyle birlikte
güneş görmeyen domatesin tadı
ve renginin değiştiğini kaydeden,
“Türkiye’de ciddi sera potansiyeli var. Bu seraları teknolojik hale
getirebilirsek Türkiye’deki örtüaltı
üretimi artırabileceğimizin hükümetimiz de farkında. Maliye ve Hazine Bakanımız bunun finansmanın
nasıl olacağının müjdesini verdi”
diye konuştu.

SORUNLARLA BOĞUŞTUK
2018 yılının Türkiye’de sorunlarla
boğuşulan yıl olduğunu anımsatan
Karaloğlu, “Antalya’da hem tarım
hem turizmin iyi geçmesiyle biz
bu sıkıntıları Antalya’da o kadar
hissetmedik. Antalya daha rahat sezon geçirmiş olduk. 2019 yılı daha
iyi olacak. Verilere bakıldığında
turizme ön satışlarda daha iyi sezon
geldiğini görüyoruz. Tarımda havalar yağışlı gidiyor. Kar ve yağmur da
bereket. Uzun sürünce seracı için
bereket, mal üretiminde ciddi bir
düşüş var” dedi.
Her şehrin önce çıkmış sektörleri
olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu,
“Antalya’da turizm yokken tarım
vardı. Ama bugün Antalya turizmi tarımı da destekliyor. Antalya

Türkiye’yi de doyuran, 500 milyon
dolarlık ihracatı olan şehirden
bahsediyoruz. Her geçen yıl ihracatımız artıyor tarımda. Rusya bu yıl
100 bin ton domates alacağını ifade
etti” dedi.
Yüksek gerilim altındaki arazilerin
tahsisinin temin edilmesi talebine
Vali Karaloğlu, “Çok mantıklı ve
doğru bir istek. Mevzuat ne diyor
bakalım. Atıl bir varlığı da hayata
geçirmiş oluruz” dedi.
Daveti için Başkan Çandır’a teşekkür eden Karaloğlu, toplantıda
üyelerin ve gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
Soruların ardından Başkan Ali
Çandır, Vali Münir Karaloğlu’na
seramik kaftan hediye etti.

BORSA 37
Nomi

ÇANDIR’DAN ENFLASYON
DEĞERLENDİRMESİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
enflasyonun kalıcı tedbirlerle düşürülmesi gerektiğini söyledi.
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B

atı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı Şubat ayı enflasyon
rakamlarını değerlendirdi. Tüketici enflasyonun Şubat ayında
bir önceki aya göre yüzde 0.16,
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 artış
gerçekleştiğini belirten Çandır,
yurt içi üretici enflasyonunun ise
bir önceki aya göre yüzde 0.09,
bir önceki yılın aynı ayına göre
29.59 ve 12 aylık ortalamalarda
göre ise yüzde 29.97 artış gösterdiğine dikkat çekti. Çandır,
enflasyonun son 4 aydır düşüş
eğiliminde olduğunu belirtti.
Enflasyonun yönünü belirleyen
çekirdek enflasyonun aylık – 0,27,
yıllık 18,12 olarak ilan edildiğini
belirten Çandır, “Şubat ayı için
ortalama yüzde 0,50 ve yıllık
olarak da yüzde 20’nin üzerinde
olan piyasa beklentisinin oldukça
altında kalan bu rakamlar, alınan
tedbirlerin bir sonucu olarak
görülebilir” dedi.

tici enflasyonu üzerinde piyasa
beklentisinin ötesinde bir baskı
yarattığını bildirirken, “Bu yıl
gerek aşırı mevsim etkilerinden
ve arz eksikliğinden gerek girdi
maliyetlerindeki aşırı artışlardan
dolayı geçmiş yıl ortalamasının
üzerinde yaşanan fiyat artışlarını
baskılamak amacıyla yapılan tanzim satış uygulamaları, manşet
enflasyon (TÜFE) üzerinde piyasa beklentisinin ötesinde bir baskı yaratmıştır. Ancak işin esasına,
özüne ve yapısına yönelik kalıcı
tedbirler ve çözümler üretmeden
bu baskılara devam edilirse, bir
süre sonra üretken kesimin tüm
taraflarına hayati hasarlar verme
riskiyle karşı karşıya kalırız” değerlendirmesinde bulundu.

nun da yüzde 20.88 ile Türkiye
ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini belirten Çandır, “Bölgemiz enflasyonu, yüzde 5.5 ilan
edilen eğitim, yüzde 1.37 ilan
edilen gıda ve yüzde 0.92 ilan
edilen mobilya harcama kalemleri nedeniyle ülkemiz ortalamasından yüksek çıkmıştır. Diğer
taraftan yüzde –0.86 düzeyinde
düşen haberleşme harcamasıyla
da ortalama enflasyonun altında
kalmıştır” dedi.
DÖVİZ FAİZ SARMALI

Önümüzdeki dönemde de enflasyonun seyrini birinci derecede
dövizin etkileyeceğini bildiren
Çandır, döviz fiyatlarının ise faiz
oranına duyarlı olduğuna dikkat
Son 15 yıl değerlendirildiğinde çekti. Faizi düşürme kararının,
şubat ayının en düşük 4. aylık dövizi tırmandırma riskini taşıdıenflasyonu yaşanırken, en yük- ğına işaret eden Çandır, şu değersek yıllık enflasyonun görüldü- lendirmede bulundu:
ğüne işaret eden Ali Çandır, “Bu “Önümüzdeki
Çarşamba
düşüşte başı tüketici enflasyonu günü
toplanacak
TCMB
çekmesine rağmen çekirdek enf- Para Politikası Kurulu faiz
lasyondaki son 15 yılın ortalama- oranları kararında herhangi
sında bir düşüş yaşıyor olmak, bir değişiklik beklenmemekte,
kamu ve mevsim etkilerinden buna karşılık Haziran ayındaki
ari mal ve hizmet enflasyonu- toplantıda faizde bir düşüş
nun istenilen hızda düşmediği- kararı beklenmektedir. Ancak
ne işaret etmektedir. Bu durum mevcut koşullarda faizi düşürme
KALICI TEDBİRLER ŞART
yukarıda belirttiğim işin esasıTarım ve gıda enflasyonunda- na yönelik çözümlerin henüz kararı, döviz fiyatlarının tekrar
ki düşüşe işaret eden Çandır, üretilemediğini teyit etmektedir” tırmanma riskini bünyesinde
barındırmaktadır. Burada iki
“Son dönemde enflasyon denin- dedi.
temel
tercihten
hangisinin
ce ilk akla gelen ve gerek ülkeseçileceği
kararı
tamamen
politik
miz gerek kentimiz gündemin- DAHA PAHALI YEDİK
bir karar olacaktır. Ya dövizdeki
den hiç düşmeyen tarım ve gıda
ve enflasyondaki artış riski
Burdur,
Isparta,
Antalya
illerini
ürünlerinde yüzde 1.5 civarında
olan beklentiye karşılık yüz- kapsayan Batı Akdeniz’in enf- göz ardı edilerek büyümeye
de 0.90’lık bir gıda enflasyonu lasyon rakamlarını değerlendiren odaklanılacak ya da dövizi ve
ilan edilmiştir. Böylece tarım ve BAGEV Başkanı Çandır, Şubat enflasyonu stabilize edip büyüme
gıda da yıllık enflasyon yüzde ayında bölgede tüketici enflasyo- göz ardı edilecektir. Önümüzdeki
30’un altına düşerek yüzde 29.25 nunun yüzde 0.52 ile ortalama- aylarda bu tercihlerden hangisiolmuştur” dedi. Çandır, fiyat nın üzerinde, 26 bölge içerisin- nin seçileceğini hep birlikte göartışlarını baskılamak amacıyla de 5.sırada yer aldığını kaydetti. receğiz.”
yapılan tanzim satışların tüke- Batı Akdeniz’de yıllık enflasyoBORSA 39
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BATI AKDENİZ
FAKİRLEŞTİ
B

atı Akdeniz
TARIMDAKİ KAYIP
EkonoTÜİK
2004-2017
misini
verilerine
döneminGeliştirme
göre, 2004-2017 döde Batı
Vakfı (BAneminde Batı Akdeniz
Akdeniz
GEV) Yönebölgesi illeri Burdur, Isparekonotim Kurulu
ta, Antalya’nın milli gelir
misinin
Başkanı Ali
içindeki paylarında cidsektörel
Çandır, Türdi kayıplar yaşandı.
paylarında
kiye İstatistik
değişimler
Kurumu’nun
olduğunu bilaçıkladığı İl Düzediren
BAGEV
yinde Gayri Safi Yurtiçi
Başkanı Ali Çandır,
Hasıla (GSYH) rakamlarını,
Burdur, Isparta, Antalya’nın yer “2004 yılında tarım yüzde 14,
aldığı Batı Akdeniz bölgesi için sanayi yüzde 15 ve hizmetler
yüzde 59’luk paylara sahipti.
değerlendirdi. 2004-2017 dö2017 yılında tarım yüzde 9’a
neminde Batı Akdeniz illerinin
gerilerken, sanayi yüzde 18,
milli gelir içindeki paylarında
ciddi kayıplar yaşandığını bildi- hizmetler sektörü ise yüzde
62’ye yükseldi” dedi. TÜİK
ren Çandır, “Antalya’nın 2004
yılındaki GSMH’daki payı yüz- rakamlarına göre, tarım sektörü
de 3.3’iken, 2017 yılında bu pay bölgede geçen 14 yıl içerisinde
kan kaybetti. Tarım sektörünün
2.9’a düşmüştür. Burdur daha
GSMH’daki payının Antalya’da
büyük bir kayıp yaşamış, binde
yüzde 12’den yüzde 7’ye, Ispar3.4 olan payı 13 yılda binde
ta’da yüzde 21’den yüzde 15’e,
2.7’ye geriletmiştir. Isparta’nın
Burdur’da yüzde 20’den yüzde
ise binde 5.3 olan payı 2017
19’a gerilediğine dikkat çeken
yılında binde 4.1 gerilemiştir”
dedi. 14 yılda Türkiye ortalama Çandır, “Sanayi sektörünün payı
Antalya’da yüzde 15’ten yüzde
değeri 4 basamak yükseltirken,
Batı Akdeniz’in 1 basamak geri- 17’ye, Burdur’da yüzde 17’den
lediğini kaydeden Çandır, “2004 yüzde 24’e, Isparta’da yüzde
12’den yüzde 19’a yükselmiş.
yılında yüzde 4.1’lik pay ile 6.
sırada bulunuyorken 2017 yılın- Hizmetler sektörünün payı aynı
da yüzde 3.6’lık pay ile 7. sıraya dönemde Antalya’da yüzde
60’tan yüzde 64’e yükselirken,
geriledik” dedi.

Burdur’da yüzde 51’den yüzde
46’ya düşmüş, Isparta’da ise
yüzde 54 olarak sabit kalmış.
Rakamlara göre her üç ilimizde
de tarım sektörünün payı gerilemiş durumda” diye konuştu.
KİŞİ BAŞI GELİR
ÜLKE ORTALAMASININ ALTINDA
BAGEV Başkanı Ali Çandır,
Batı Akdeniz illerinin kişi
başına gelir sıralamasını da
değerlendirdi. 2004 yılında
ülke ortalamasının 10 basamak
üzerinde 5’inci sırada bulunan
Antalya’nın 2017 yılında ortalamanın 2 basamak altına düşerek 13’üncü sıraya gerilediğini
bildiren Çandır, aynı dönemde
ortalamanın 2 basamak altında
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17’nci sırada bulunan Burdur’un
2017’de ortalamanın 17 basamak
altında 28’inci sırada yer alabildiğini
kaydetti. Isparta’nın 2004 yılında ortalamanın 9 basamak altında
24’üncü sırada yer alırken 2017 yılında 35’inci sıraya gerilediğine dikkat çekti. Çandır “14 yıllık dönemde
Antalya 8, Burdur ve Isparta ise
11’er basamak gerilemiştir. Oysaki
bu dönemde ülkemizin ortalama kişi
başına geliri 4 basamak yükselmiştir. 2004 yılında İzmir, Bolu, Bursa,
Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Kırklareli’nin üzerinde yer alan Antalya,
2017’de tüm bu illerin gerisinde
kalmıştır. Rakamlara göre, bölgeler
arası ve iller arası rekabet performansında hem bölgemiz hem de her
üç ilimiz iyi bir sınav verememiştir.

14 yıl bizler için kayıp bir dönem
olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

yaratmıştır” dedi.

BÜYÜME PERFORMANSI ÜLKENİN
ALTINDA

Çandır, yatırım teşvik sisteminin
yeniden gözden geçirilmesi
gerektiğini belirtirken, bölgesel
teşvik sınıflandırılmasının
güncellenmesini istedi. Ülke milli
gelirinin ilk yüzde 50’sini oluşturan
iller ve diğer dilimi oluşturan illerin
6 bölgede sınıflandırıldığında
Antalya’nın 2’nci bölgede,
Isparta’nın 5’inci, Burdur’un 6’ncı
bölgede yer aldığını bildiren Çandır,
“Yatırım teşvik sistemi bakımından
bu sınıflandırmanın daha gerçekçi
ve güncel olduğunu düşünmekteyiz”
dedi.

Batı Akdeniz’in 2009-2017 dönemindeki büyüme performansının da
Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığını kaydeden Çandır, bu dönemde
ülke ekonomisi yüzde 70 büyürken,
bölge ekonomisinin yüzde 49 büyüdüğüne dikkat çekti. Çandır, aynı
dönemde Antalya ekonomisi yüzde
51, Burdur ekonomisi yüzde 37 ve
Isparta ekonomisinin ise yüzde 41
büyüdüğünü bildirirken, “Antalya,
bölgemiz büyümesini yükseltirken,
Budur ve Isparta düşürücü bir etki

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
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ÇANDIR’DAN DOMATESTE
KOTAYA ELEŞTİRİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Rusya’nın
Türkiye’den domates ithalatına kota koymasını
eleştirdi

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari
ilişkilerin geçmişi derine dayanan
bir yapıya sahip olduğunu kaydeden
Çandır, 2015 yılındaki uçak kriziyle sekteye uğrayan ticari ilişkilerin atılan adımlarla ilerlediğini
ancak yeterli olmadığını belirtti.
Rusya’nın ticari ilişkilere getirdiği
kısıtlamalar ve kotaların hala tam
olarak aşılamadığına dikkat çeken
Çandır, “Özellikle Antalya’nın en

önemli üretim ve ihracat kalemi
olan domateste ihracata getirilen
kota kabul edilemez” dedi.

Kotalarla dünya ticaretinin gelişemeyeceğini vurgulayan Çandır,
“Rusya’ya 400 bin ton domates
ihracatı yaptığımız dönemler göz
önüne alındığında 50 bin - 100
bin ton kotaları iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kısıtlayan uygulamalar. Kotalarla
dünya ticareti olmaz. İhracata
yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla dünyaca ünlü lezzete sahip Antalya domatesini
Rusların damak tadına kotasız
sunma arzusundayız” diye konuştu.
Rusya ile yapılan yeni
anlaşmayla 50 bin
ton domates ihracatının 100
bin tona

çıkarılması, bunun karşılığında da
5 bin ton karkas etin sıfır gümrükle
ithal edilmesinin sağlıklı bir anlaşma olmadığını vurgulayan Çandır,
“Bir yandan stoktaki 25 bin ton
civarında eti ihraç edeceğimiz belirtilirken, diğer yandan 5 bin ton et
ithal etmek hayvancılıkla
uğraşan kesime ağır
bir darbedir. İhtiyacımız varsa komşu
Rusya’dan et ithal
edelim ama et
ithalatının karşılığı domates
ihracatı olmamalı”
dedi.
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ANTALYA BORCUNA SADIK

U

zun ve beraberindeki
heyeti, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil
Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin
Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı.
BİRİKMİŞ KDV’LER ÖDENSİN
ATB Başkanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle Uzun’a teşekkür

ederken, Vergi Haftası’nı kutladı.
Antalya’nın borcuna sadık bir
kent olduğunu kaydeden Çandır,
sorumluluğunu zamanında yerine
getiren mükellefin ayrı tutulmasını gerektiğini söyledi. Birikmiş
KDV’lerin bir an önce ödenmesini beklediklerini, bunun piyasayı rahatlatacağını dile getiren
Çandır, “Biriken KDV’ler makul
vadeyle devlet
tahvili olarak
verilsin” dedi.
ANTALYA 5. İL
Antalya’nın
mükellef sıralamasında 5. il
olduğunu bildiren vergi Dairesi
Başkanı Metin
Uzun, ilde borcuna sadık bir yapı
olduğuna dikkat
çekti. Verginin

Vergi Dairesi
Başkanı Metin Uzun
beraberindaeki kurum
müdürleriyle, 30. Vergi
Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası’nı
ziyaret etti.

vatandaşlık
görevi
olduğunu belirten Uzun, vergisini
zamanında ödeyen mükellefin
kazançlı olduğunu söyledi. Uzun,
KDV ödemelerinin programlama
içerisinde olan bir durum olduğunu belirtti. Mükellef bilgi sistemi
ile mükellefi takip ettiklerini, ödemesini düzenli yapan mükellefe
mevzuat çerçevesinde kolaylık
sağlamaya çalıştıklarını kaydeden
Uzun, “İyi mükellefin ödüllendirilmesinden yanayız” dedi. Vergi
Haftası çerçevesinde kurumların
yanı sıra mükellef ziyaretlerinde
de bulunduklarını belirten Uzun,
onların görüş ve önerilerini alarak
hizmet kalitesini artırma hedefinde olduklarını söyledi.
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TÜRKİYE’NİN AVOKADOSU
ANTALYA’DA YETİŞİYOR

Ü

lkemizde yetiştiriciliği
yapılan tropik ürünler
içerisinde olan ve
yetiştiriciliği ve tüketimi her
geçen gün yaygınlaşan avokado
üretimi her geçen yıl hızla artıyor. Avokado üretim alanları
genişlerken, yeni çeşit ve tekniklerin kullanılmasıyla verimlilikte
de artış meydana geliyor. Çarşıda
pazarda bulunabilir hale gelen ve
sağlığa olan olumlu etkileriyle
hızla tüketimi ülke genelinde artan avokado üretiminin

Kalp
%89’u Antalya’da yapılıyor.
ve dolaşım sistemine faydalı, gıda enSebze olarak kullanılmasının
düstrisinde taze salata meyveyanında zeytinyağı gibi yağ
si olarak tüketilmesinin yanında
çıkarılabilen, kozmetik ve ilaç
yağ içeriklerinden dolayı kozmetik
sektöründe de
endüstrisinde güneş koruyucu ve güfaydalanılan meyvelerden bir
zellik kremleri, sağlık sabunları ve
tanesi olan avokado 2004’de
kozmetik içerikli şampuanlar yapı590 dekar alanda 252 ton ürelarak kullanılan avokado üretim
tim
yapılırken, 2018 yılında
alanları artarak Antalya’da
4.925 dekarda 2.567
5.000 dekara ulaştı.
tona ulaşarak 2004 yılından bugüne üretimi % 1000’den fazla
arttı.
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Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun yetiştirilen
avokado Manavgat, Aksu
ve Serik ilçelerinde de
yetiştiricilik yaygınlaştı.
Antalya, sahip olduğu
iklim ve coğrafi koşullar
itibarıyla oldukça geniş
yelpazede tarımsal ürün
yetiştirilmesine uygun bir
bölge. Dünya üzerinde 5
kıtada 50’ye yakın ülkede tarımı yapılan avokadonun her zaman yeşil,
tropik bir meyve türü var.
“Ekolojik koşullardaki
seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı
olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde avokado
üretiminin 4 bin 925 dekar alanda 2 bin 567 ton
ile yaklaşık yüzde
81’i Antalya’da gerçekleş-

mektedir. Antalya’da ise
en fazla üretim Alanya,
Gazipaşa, Manavgat
ve Aksu İlçelerimizde
yapılmaktadır»
2018 yılı TUİK verilerine
göre, Türkiye’de avokado üretiminin 1997
yılında 225 ton iken bu
rakamın 2018 yılında 3
bin 164 tona ulaşarak
yaklaşık 14 kat arttı.
Dünyada ortalama ağaç
başına verimin yaklaşık 4045 kilogram iken
Türkiye’de bu değerin
5060 kilogramlara kadar
çıkabiliyor.”Avokado
yetiştirilen alanların sınırlı olması, yüksek besin
değerinin bulunması,
kendine özgü tadının olması nedeniyle pazarda
yüksek fiyatla alıcı bulabilmektedir. Avrupa ülkelerinde bol tüketilen, E
ve C vitamini açısından
zengin bir meyve olan
avokado 10 yıl öncesine
kadar belli manavlarda ve belli

semtlerde satılırken, son
dönemlerde ülkemiz tarafından tanınması, alışkanlıklarımızın ve damak
tadımızın değişmesi ile
sadece ulusal market
zincirlerinde değil, mahalle marketlerinde ve
pazarlarda satılmaya
başlandı” Avokadonun
esas olarak taze salata
meyvesi olarak tüketiliyor. Yüksek besin değeri
ve tekli doymamış oleik
yağ asidi içeriğiyle kalp
ve dolaşım sistemine
faydalı olduğunu ayrıca
A, C ve E vitaminlerince,
potasyum, kalsiyum ve
magnezyum açısından
da oldukça zengin bir
meyve.
Üreticilerin talebi üzerine İl Müdürlüğünün girişimleriyle BATEM tarafından yıllık 10 bin adet
avokado fidanı üretilerek
üreticilerin hizmetine
sunuluyor.
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2019 Yılı Ocak Ayı
Meslek Komiteleri Kararları

Meslek Komitesi Üyeleri, yayla
kuşağında toprağın tavlanmaması
nedeniyle buğday ekim alanının
daraldığını buna karşın sahil kuşağında pamuktan üretiminden
buğday üretimine geçiş olduğunu
ancak sahil kuşağında görülen aşırı yağışlar nedeniyle Aksu-Serik
ilçelerimizdeki taban arazilerde
çökmeler yaşandığını ifade etmişlerdir. Sahil kuşağında yağışların
devam etmesi halinde buğdayda

1.Meslek Komitesi

çürüme, sararma ve pas gibi hastalıkların görülebileceği hakkında
görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Üyeler; alacak tahsilatlarında sorunların arttığını, finansmana erişimin zorlaştığını, maliyetlerinin
arttığını, 2018 Yılı Ağustos ayında
yaşanan kurdaki yükselmenin
kendilerini olumsuz etkilemeye
devam ettiğini ve piyasa koşulları

nedeniyle toplu satışlardan uzak
durduklarını belirtmişlerdir.
Üyeler son olarak ilimiz Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi’ndeki
imar planında yapılan güncel değişiklerle tarım alanlarının imara
açılmaya devam ettiğini ve bu
durumun özellikle maydonoz, tere,
marul gibi ürünlerin üretimi ve ticaretine olumsuz etki ettiğini ifade
etmişlerdir.

3.Meslek Komitesi
2.Meslek Komitesi

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

Meslek komitesi üyeleri, üzerinde değişiklik yapılacağı ifade edilen “Hal Yasası”nda yapılması planlanan değişikliklerin sektörel ticarete etkisi hakkında
görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
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4.Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, ABD ile Çin arasında yaşanan
ticaret savaşları nedeniyle yün sektörünün olumsuz etkilenmeye devam ettiğini, yem fiyatlarının geçtiğimiz aya
göre arttığını, artan ilaç kullanımı nedeniyle ürünlerde
görülen hastalıkların direnç kazanması nedeniyle mücadelenin zorlaştığını, süt ürünleri ve mamulleri sektöründe
kullanılan ambalaj ile kağıt maliyetlerinin arttığını ve ülkemiz genelinde zeytinyağı rekoltesinin az olması nedeniyle fiyatların arttığını ifade etmişlerdir.

7.Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, yönetim kuruluna sundukları tıbbi ve aromatik bitkiler konulu çalıştay taleplerinin yönetim kurulunca çalıştay öncesi sektörel analiz
toplantısı düzenlenmesi ve toplantı sonuçlarına göre
çalıştay düzenlenmesi kararı nedeniyle; 21.02.2019
Perşembe günü 14.00’da Borsamızda sektörel analiz
toplantısı yapılmasının yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.
Üyeler, Ocak Ayı’nda Borsamızda düzenlenen Kent
Buluşmaları Toplantısı’nın konuğu Antalya Valisi Sayın Münir KARALOĞLU’na iletilen yüksek gerilim
hatlarının altında yer alan atıl durumdaki arazilere tıbbi
ve aromatik bitkiler ekilmesi talebinin takip edilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.

5.Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, havaların mevsim normallerinin altında soğuk ve aşırı yağışlı geçmesi nedeniyle
yaş sebze ürünlerinde görülen fiyat artışları sonrası
kırmızı et ve tavuk etine olan talebin arttığı, ülkemiz
gündeminde yer alan ve yapılması planlanan kırmızı
et ithalatının sektörel ticareti olumsuz etkileyeceği ve
illerarası karkas et fiyatları (TL/kg) konularında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

6. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, 09.05.2018
tarihli 02 sayılı toplantılarının 02
gündem sayılı ve 06 karar sayılı
alınan kararları gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
(TOBB) iletilen ancak çözüme kavuşmayan 3824.99.96.90.68 GTİP'te
yer alan ürünlere gelen kilogram
başına 0,939 TL Özel Tüketim

Vergisi’nin
(ÖTV)
kaldırılması
hususunda
herhangi
bir gelişme
olmaması
nedeniyle
TOBB’a iletilen talebin tekrarlanmasının yönetim kuruluna arz
edilmesine karar vermişlerdir.
Meslek komitesi üyeleri, yaşanan
yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle Ziraat Bankası’nca
kendilerine sunulmuş olan işlet-

me kredisi limitlerinin artırılması
taleplerinin ilgili bankaya iletilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.
Kesme çiçek üretim ve ticaretini değerlendiren üyeler, havaların mevsim normallerinin altında soğuk
gitmesi nedeniyle kalite ile verimde
düşüş görüldüğünü ancak Nisan
ayı sonrasında kalite ve verimin
artacağını düşündüklerini ve 2018
yılı kesme çiçek ihracat rakamları
konularında görüş alış verişinde
bulunmuşlardır.
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