Çalıșmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yașamak isteyen
toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra
da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
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BAŞKANDAN

Ortak hareket etme kültürünü
kendine düstur edinen Borsamız; 2018 yılında üyelerimiz
ve tarımsal ticaretimizdeki sorunların çözümü için
geliştirdiği önerilerini ilgili
kurumlara iletmiş ve takipçisi
olmuştur. 2018 yılı ekonomik
olarak zorlu geçse de Borsa
olarak üyelerimizin zorluklara direncini artırmak için
çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürdük. 2018 yılındaki
faaliyetlerimizden bazılarını
sözleri paylaşmak istiyorum.
•
“TOBB Nefes Kredisi” projesine ortak olarak
finansmana erişimde sıkıntı
yaşayan üyelerimize 10 milyonun üzerinde ilave kaynak
yarattık.
•
“Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri
İhracatının Geliştirilmesi”
isimli UR-GE projemiz ile
üyelerimize yönelik; eğitim
ve atölye çalışmalarının yanı
sıra üyelerimizin Güney Kore
ve Japonya pazarlarını keşfetmelerini sağladık.
•
“Antalya Tavşan
Yüreği Zeytini” ve “Korkuteli

Karyağdı Armudu”na coğrafi işaret tescil çalışmalarını
tamamlayarak her iki ürünümüzü de tescil ettirdik.
•
Antalya Büyükşehir
Belediyesi ile Kömürcüler
Mahallesi’nde kurduğumuz
“Canlı Hayvan Borsası”nın
ilk etap çalışmalarını tamamladık.
•
Kıyıda köşede kalmış
ürünlerimize sahip çıkma ve
yöresel ürünlerimizin marka
değerini artırma amacıyla
YÖREX’i 9. kez düzenledik.
•
Zeytinpark’ın tarımsal
üretime ve kentimize kazandırılması için yürütmekte
olduğumuz tarımsal ve sosyal
sorumluluk faaliyetlerimize
sürdürülebilir bir biçimde
devam ettik.
•
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nün
katkılarıyla yürüttüğümüz
“Antalya Buğdayını Arıyor”
projemizi tamamladık.
•
Yurtdışı fuar ve teknik
gezilerle tarımsal ürünlerimizin ihracatının artırılması için

lobi faaliyetlerde bulunduk.
•
İzmir Ticaret Borsası
ve Kırklareli Ticaret Borsası
ile ticaretimizi geliştirmek için
protokoller imzaladık.
•
Üyelerimizin faaliyet
alanlarında bulunan; et, süt,
yaş meyve ve sebze, zeytin,
hububat ve süs bitkileri konularında sektörel toplantılar
düzenleyerek konunun tüm
taraflarıyla sorunlarımızın çözümü için çalıştık.
•
Hazine arazilerinin
tıbbi aromatik bitkiler ile süs
bitkileri sektörlerinde binde 5
rayiç bedelle tarımsal amaçlı
yatırım tahsisini sağlamak
için lobi faaliyetlerinde bulunduk.
2019 yılında da başlattığımız
projeleri tamamlamak; yerel,
ulusal ve uluslararası düzeyde
yeni proje üretmek ve bunları
hayata geçirmek için çalışacağız. Vazonuzdan çiçeğin,
kalbinizden sevginin eksik
olmadığı sağlıklı, mutlu ve
huzurlu bir 2019 yılı geçirmenizi diliyorum.

HALKBANK’TAN
BORSA’YA ZİYARET

GARNİZON KOMUTANI’NDAN
BORSA’YA ZİYARET

T

ugay ve Garnizon Komutanı
Piyade Albay Tuncay Polat,
Antalya Ticaret Borsası’na
iade-i ziyarette bulundu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci’nin konuk ettiği Polat, Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Kent ekonomisine katkıları
nedeniyle ATB üyelerine teşekkür eden Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Çandır
ve ekibine başarılar diledi. ATB

Başkanı Çandır, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’a
Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgi
verirken, ziyareti nedeniyle teşekkür
etti.

H

alkbank Antalya
Bölge Koordinatörlüğüne atanan Mikail Özdemir ve Bölge Ticari
ve Kobi Pazarlama Bölüm
Yöneticisi Hacı Bekdur,
Yönetim Kurulu Başkanımız
Ali Çandır’ı ziyaret etti.
Görüşmede ekonomik konular gündeme gelişken,
Borsa üyelerinin çalışmaları
konuşuldu. Mikail Özdemir, üretim ve ticaretin
ekonominin temel unsunları
olduğunu belirterek,
ekonomiyi canlandıran
çalışmalar yapan Borsa’ya
teşekkür etti. Çandır da
ziyareti nedeniyle Halkbank
Antalya Bölge Koordinatörü
Mikail Özdemir’e teşekkür
etti.

CHP PM ÜYELERİNDEN BORSA’YA ZİYARET

C

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yerel
seçimlerde aday gösterilecek isimlere yönelik rapor hazırlayacak Antalya
heyeti, STK’larla görüş
alışverişinde
bulundu.
CHP Parti Meclisi üyesi
Ali Haydar Hakverdi ile
Candan Yüceer, bu kapsamda Antalya Ticaret

Borsası’nı ziyaret etti.
ATB Başkanı Ali Çandır, ATB Yönetim Kurulu
Üyeleri Cüneyt Doğan
ile Süleyman Ersan’ın
ağırladığı CHP heyeti,
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili ATB
yönetiminden yerel yönetimlerden beklentilerini
sordu, görüş alışverişinde
bulundu.
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KOMİSYONCUNUN HAL YASASI İSYANI
Tarım sektörü temsilcileri, Hal Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tekliﬁ
tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

A

TSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye Halciler
Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin, Antalya Sebze - Meyve Tüccarları Derneği Başkanı Adem
Özaydın, Antalya Toptancı Hal Sebze ve
Meyve Komisyoncuları
Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Ziraatçılar
Derneği Antalya Şube
Başkanı Abdurrahman
Özcan ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda taslak halindeki
düzenlemenin yaratabileceği sorunlar masaya
yatırıldı.

ORTAK DİL OLUŞTURULSUN
ATB Başkanı Ali Çandır, yasa tasarısındaki sıkıntılı
maddelerin tek tek belirlenerek, yerine önerilerin getirilmesi gerektiğini söylerken, bunun için sektör temsilcilerinin görüşü alınarak ortak bir dil oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Çandır, komisyonculuğun üretici için önemine
vurgu yaparken, bir kalemde komisyonculuğun
bitirilemeyeceğini söyledi.

Toplantının sonunda dosyayı oluşturacak çalışma
grubu üyeleri belirlendi.
Çalışma Grubu’nda Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası, Antalya Ticaret
Mevcut yapıda hal komisyoncularının üreticiler için Borsası, Üretici Birlikleri, Antalya Ziraat Odası, Ziraﬁnansman, planlama ve pazarlama fonksiyonlarını ye- at Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Sebze
rine getirdiğinin ifade edildiği toplantıda bu yapının al- - Meyve Tüccarları Derneği ve Antalya Hal Toptancı
ternatiﬁ oluşturulmadan kaldırılmasının yaratabileceği Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği yer aldı.
sorunlar değerlendirildi. Toplantıda söz alan üreticiler,
Çalışma Grubu’nda oluşturulacak dosya öncelikle
yapılacak değişikliğin üreticiyi üretimden uzaklaştıraTOBB ile akabinde de ilgili bakanlar ve Cumhurbaşbileceğine işaret ettiler.
kanlığı ile paylaşılacak.
Toplantının sonunda bir konuşma yapan ATSO Başkanı
Davut Çetin, “Hal yasası taslağı konusundaki görüşlerinizi aldık. İşaret ettiğiniz hususlar son derece önemli.
Odamızda görev yapan uzman arkadaşlar bunları derlesinler. Sektör ilgilisi kurumların temsilcilerinden bir
komisyon oluşturalım, çekincelerimizi ve önerilerimizi
bir dosya haline getirelim. Bunu aramızdan oluşturacağımız bir heyetle öncelikle TOBB Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu ile akabinde de O’nun da desteğini alarak ilgili bakanlarla ve Cumhurbaşkanımız ile paylaşalım. İnanıyorum ki Türkiye’nin doğrudan beslenmesini
ve sağlığını etkileyen bu hususta sektör için olumlu gelişmeler kaydedeceğiz” dedi.
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ATB
KASIM MECLİSİ TOPLANDI
Sonbaharın zorluklarla geçtiğini kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, “Umudumuzu koruyarak kış mevsimine giriyoruz. Kasım ayı, tarım sektörü için sancılı geçti. İçerisinde bulunduğumuz zorluklara karşı bir yılgınlık ya da teslimiyet içinde değiliz. Zorlukları aşmak
için hep birlikte canla başla çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.

A

ntalya
Ticaret

Borsası
Kasım ayı
olağan
Meclis toplantısı, Meclis başkanı
Erdoğan Ekinci
başkanlığında
yapıldı.
Yö-

netimin bir aylık çalışması
hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te, sektörel
konular da gündeme geldi.
Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Meclis’te yaptığı konuşmada, ekonomiye
ve tarım sektörüne ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Çandır, konuşmasına
vatani görevini yerine getirirken şehit
olanları saygıyla
anarken, hafta başında İstanbul’da
eğitim uçuşu

yapan helikopterin düşmesiyle
şehit olan askerler ile Batman’da
şehit olan polise Allah’tan rahmet
dilerken, Türk milletine baş sağlığı diledi. Asya Pasiﬁk Ticaret
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığı
görevine yeniden seçilen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
tebrik eden Çandır, “Desteğini
her zaman yanımızda hissettiğimiz TOBB Başkanımız Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya Pasiﬁk
Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan
Yardımcılığı görevine yeniden
seçildi, kendisini tebrik ediyorum, başarıları daim olsun” dedi.
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ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Sonbaharın tarım ve ticarette zorlu
geçtiğini belirten Çandır, “Zorlu
bir sonbaharı ardımızda bırakırken,
umudumuzu koruyarak kış mevsimine giriyoruz. Kasım ayı, tarım
sektörü için sancılı geçti. İçerisinde
bulunduğumuz zorluklara karşı bir
yılgınlık ya da teslimiyet içinde
değiliz. Zorlukları aşmak için hep
birlikte canla başla çalışıyoruz,

üretici ve ticaret kesimi, tüketiciye
bunu yüzde 25 olarak yansıtabilmiştir. Bu dönemde tarımsal üretim
ve ticaret ile uğraşanlar ilan edilen tüketici enflasyonunu aşağıya
çeken bir görev üstlenmiştir. Eğer
bu karşılaştırmayı yıllar boyunca
yaparsak göreceğiz ki aslında tarım
sektörü, diğer sektörlerden çok
daha az düzeyde enflasyonu etkilemiştir. Tarım sektöründen çekilme
eğiliminin bir sebebi de budur. Maliyetlerini, ﬁyatlarına yansıtamayan
bir sektör büyüyemez. Nitekim son

karşılıksız çek adedinde yüzde 50
artış varken, karşılıksız çek tutarında yüzde 150’lik artış yaşandığını
bildirirken şunları söyledi:
“Yani büyük tutarlı çeklerde ödeme zorluğu daha çok yaşanmıştır.
Karşılıksız çekte, Türkiye ortalamasının altında kalmamız bizlere
teselli olmuştur. Borcuna sadakatte
bildiğiniz gibi kentimiz öteden beri
hep ön sıralarda bulunmuştur. Yani
zorluklara karşın, borçlarımız konusunda hala nispi yüksek ödeme
oranlarına sahibiz. Kentimizin
borcuna sadık olma özelliği,
kredi talep etme eğiliminde de
etkisini göstermektedir. Ülkemiz ortalama kredi büyümesi
yüzde 30 iken kentimizde bu
oran yüzde 32 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel kredilerde,
kentimizde en yüksek büyüme
toptan ticarette yüzde 140 ile
gerçekleşmiştir. Ziraatte ise
yüzde 20’lik bir artış olmuştur.”

KARABORSACILIKLA
DEPOCULUK AYIRT
EDİLMELİ
çalışacağız. Çünkü stratejik sektör
olan tarımı, el birliğiyle hak ettiği
yere getirmeli, tarıma itibarını yeniden kazandırmalıyız” diye konuştu.
Tarımın enflasyonun baş sorumlusu
olarak gösterildiğine dikkat çeken
Çandır, tarımsal üretim ve ticaretin
enflasyonunun (ÜFE) yıllık yüzde
16 civarında olduğunu, buna karşın
yurt dışı üretici enflasyonunun (YD
ÜFE) yüzde 55’ten fazla, yurt içi
üretici enflasyonunun ise yüzde
40’tan fazla olduğunu belirtti. Çandır, şunları kaydetti:
“Bu ﬁyat artışlarını yaşamış olan

açıklanan büyüme rakamlarında
küçülen tek sektör tarım sektörüdür.
Herkes şundan emin olsun ki, bu
küçülme üreticinin tembelliğinden
değildir.”

KARŞILIKSIZ ÇEKTE ARTIŞ
Son açıklanan verilerinin Antalya
ekonomisi açısından önemli uyarılar içerdiğini kaydeden Çandır,
“Özellikle karşılıksız çek ve protestolu senet adetleri ve tutarları
konusunda şimdiye kadar karşılaşmadığımız sonuçlarla yüz yüzeyiz”
dedi. Çandır, resmi verilere göre

Başkan Çandır, son dönemde soğan
ﬁyatının artmasıyla gündeme gelen
depoculuğu da değerlendirdi. Ülkemizde tarımsal hasadın ortalama
2 ayda yapıldığını belirten Çandır,
“Hasatla birlikte önümüzde iki
seçenek vardır. Ya hasadı doğrudan tüketeceğiz ve sonraki aylarda
ithalat yapacağız. Ya da gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi uygun ve
yasal koşullarda saklayıp, stoklayıp
malların zaman faydasını artıracağız. Çünkü malların zaman faydasını artırdığınızda, yarattığınız katma
değer de artar. Katma değeri en
fazla artıran yöntem, mesela lisanslı
depoculuktur. Yine meyvelerimizin
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pek çoğu soğuk hava depolarında,
hububat ve benzeri ürünlerimiz depolarda stoklanır ki yıl boyu tüketebilelim” diye konuştu.
Stoklama faaliyeti manipülasyon
ya da rant aracı olarak kullanılması
halinde mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydeden Çandır,
“Stoklama faaliyeti, karaborsacılığa giriyorsa o bir suçtur ve cezası
sonuna kadar verilmelidir. Burada
dikkat edilmesi gereken hayati
konu; suç işleyenle yasalara uygun
olarak emeği, alın teri ve namusuyla çalışanları kesin ifadelerle ayrı
tutabilmektir. Mallarını her depolayanı karaborsacı ilan edersek tarımı
tamamen bitiririz. Sorun baskınlarla çözülemeyecek kadar derindir.
Tarımda hastalıklarla mücadele,
planlama, üretim ve ticaretin yeniden ele alınması gerekmektedir”
diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
TARIMSAL HASTALIKLARI ÇOK
KONUŞACAĞIZ
Son dönemde yapılan komite
toplantılarında üyelerin, ürün
hastalıklarını ve buna bağlı verim
ve kalite düşüklüğü sorununu çok
sık dile getirdiğini bildiren Ali

Çandır, soğandaki küf hastalığı,
zeytindeki zeytin sineği hastalığı,
domatesteki tuta zararlısı, susamda
kelebek zararlısı, yer altı sularının
çekilmesi gibi çok sayıda sorunla
mücadele edildiğine dikkat çekti.
Çandır, “Uzmanlara göre, iklim
değişikliklerinin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda bu tür zararlıları
ve hastalıkları daha fazla konuşur
hale geleceğiz. Zaten türlü zorlukları yaşayan tarım sektörünün bir
de bu hastalıklarla karşı karşıya
kalması başta Tarım ve Orman
Müdürlükleri olmak üzere herkesi
önlem almaya, yeniden bilgileri
ve paylaşımları gözden geçirmeye
zorunlu hale getiriyor. Bu konuda
karar vericilerin iş işten geçmeden
önlem alacağına inanıyorum.

HAL YASA TASARISINDA
SEKTÖRÜN GÖRÜŞÜ ALINSIN
Değiştirilmesi gündemde olan Hal
Yasası’yla ilgili de konuşan Çandır,
Hal Yasasının en çok değiştirilen
yasalardan biri olduğunu belirtti.
Her değişiklikte, mevcut sorunların
giderileceğinin belirtilmesine rağmen sorunların daha derinleştiğini
kaydeden Çandır, “Yeni düzenleme
ile hal sistemi içerisindeki komisyonculuğun kaldırılması öngörülü-

yor. Yapılan düzenlemeyi sektörün
diğer paydaşları gibi bizler de
ikinci, üçüncü ağızdan öğreniyoruz.
Hazırlanan taslağın, önce sektörün
görüşüne sunulması, geri bildirimler de dikkate alınarak yeniden ele
alınması gerektiğini düşünüyorum”
dedi.
Borsa tarafından düzenlenen ve
sektörün tüm paydaşlarını bir araya
getirildiği “Yaş Meyve- Sebze Sektörü sezona başlarken” başlıklı sektörel analiz toplantısına katılanların
yerine daha iyi bir sistem getirilmeden komisyonculuğun kaldırılmasına tepki gösterdiğini anımsatan
Çandır, “Sektör temsilcileri, yeni
tasarının sektörü daha da sıkıntıya
sokacağını hatta çiftçiyi üretimden vazgeçireceğini belirtiyor. Bu
görüşlerin karar vericiler tarafından
dikkate alınacağına inanıyor, aileleriyle birlikte binlerce insanımızı
ilgilendiren komisyonculuk mesleğinin tek kalemde bitirilemeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

HAYVAN BORSASI TİCARETİN
MERKEZİ OLACAK
Canlı Hayvan Borsası’nın Borsa
gündeminde olduğunu belirten
Çandır, ilk etap çalışmalarını
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Kurban Bayramı öncesinde tamamlanan Kömürcüler’deki Canlı Hayvan Borsası’nın, hayvan ticaretinin merkezi olması için yoğun şekilde çalıştıklarını
bildirdi. Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri ve Antalya Hayvancılık Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Birol
Ekici ile üyelerin ve sektör paydaşlarının katılımıyla alanda bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti. Çandır, “Toplantıya katılan arkadaşlarımın önerileri ve göstereceği ilgi, Hayvan Borsası’nın etkin
olarak çalışmasına katkı sağlayacaktır. Hayvan
Borsası’nın 2. Etabıyla ilgili ise proje ﬁyatlandırma
çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

AİLE TARIMI DESTEKLENMELİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünyadaki tarımsal üretimin yaklaşık yüzde
56’sının, toplam gıdanın yüzde 80’inin küçük çiftçiler
tarafından üretildiğini bildiren Çandır, “Bizde ise küçük
üretici her geçen gün üretimden elini çekmek zorunda
kalıyor. Bunun tarımın sürekliliği ve devamı açısından
risk olarak görüyoruz, başta kooperatif modeli olmak
üzere küçük üreticinin bir an önce örgütlenmesi gerekiyor. Kooperatif sisteminin yenilenerek etkili performans
kriterleriyle denetiminin sağlanması, örgütlenme modelinin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.
Çandır, şunları söyledi:
“Tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülmesine yardımcı olan
aile çiftçiliği, geleneksel ürün ve gıdaların korunmasını
sağlıyor, yerel ekonomilerin gelişmesine katkı sunuyor.
Çünkü onlar, tarımı sadece ekonomik faaliyet olarak

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci
görmüyor, yaşam biçimi olarak da görüyor. Tarımdaki depremleri yapısı nedeniyle daha haﬁf atlatan aile
çiftçiliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması için
pazarlara erişimin kolaylaştırılması, teknoloji ve yayım
hizmetlerine erişimin sağlanması, sosyo-kültürel koşulların geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle aile çiftçiliği destekleyen politikaların acilen hayata geçirilmesi
gerekiyor. Küçük çiftçi yaşatılmalı, aile tarımı desteklenmelidir.”
Çandır, her ay düzenli olarak toplanan komite toplantılarında üyelerin, sektörlerinde yaşanan gelişmeleri ve
sorunları değerlendirdiğini belirtirken, “Bizim de yol
göstericimiz olan komite üyelerimize buradan teşekkür
ediyorum” dedi.
Mecliste, üyeler sektörel konularda değerlendirmelerde
bulundu.
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ENFLASYONDA
DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ve Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enﬂasyon rakamlarını değerlendirdi.

T

ÜİK’in Kasım ayı tüketici enflasyonunu (TÜFE) yüzde – 1.44
ve yıllık enflasyonu yüzde 21. 62
olarak ilan ettiğini belirten Çandır, “Tüm
iyimser beklentilerin ötesinde düşük gelen bu enflasyon rakamı birçok açıdan ilk
olmuştur” dedi. Çandır, şunları söyledi:
“Bunlardan biri, 2004 yılından bugüne
tüm aylar içinde negatiﬁ olmayan Ey-

lül, Ekim, Kasım, Ocak ve Nisan ayları
içerisinde bulunan Kasım ayında ilk kez
negatif enflasyon ilan edilmiştir. İkinci bir
ilk de –1.44’lük enflasyon düzeyi olmuştur. Enflasyondaki bu düşüş, yine 2004
yılından bugüne tüm aylar içindeki rekor
düşüş olarak kayıtlara geçmiştir. Sonraki düşüş ise 2011 yılı Haziran ayındaki
-1.43’lük düşüştür ve –1’in üzerinde başka bir düşüş de bulunmamaktadır.”
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17.47 ağırlığı ile ikinci sırada
bulunan ulaştırma kalemindeki yüzde –6.46’lık düşüş
olduğunu bildiren Çandır,
“Yüzde 23.03 ağırlıkla
birinci sırada bulunan
gıda ve alkolsüz içecekler kalemindeki
yüzde – 0.74’lük
düşüş de dikkate
alınırsa görülecektir ki, negatif
enflasyon doğal
sonuçtur. TÜFE’nin daha yüksek bir düşüş
göstermesini
en-

YILLIKTA 14 YILIN EN
YÜKSEĞİ

Yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun 2004 yılından bu yana en
yüksek Kasım enflasyonu olduğuna
dikkat çeken Çandır, “2004 - 2016
dönemi Kasım aylarında yüzde
5 ila 10 arasında seyreden tüketici enflasyonu, 2016’da yüzde 7
iken, 2017’de 12.98 ve 2018’de
21.98 seviyesine tırmanmıştır. Yani
Kasım ayında tüketici enflasyonu
aylıkta tüm zamanların en yüksek
düşüşünü gösterirken, yıllıkta ise
en yüksek artışa sahip olmuştur”
dedi.

ULAŞTIRMA İNDİRDİ

Tüketici enflasyonundaki bu
rakamların en önemli belirleyicisinin, enflasyon sepetinde yüzde

gelleyen en önemli harcama kalemi
ise yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı olmuştur” değerlendirmesinde
bulundu.

DÜŞÜŞ TL’NİN DEĞER
KAZANMASIYLA DEVAM
EDER

Kasım yurtiçi üretici enflasyonunun
(Yİ-ÜFE) aylık yüzde – 2.53 ve
yıllık yüzde 38.54 olarak ilan edildiğini anımsatan BAGEV Başkanı
Ali Çandır, “Yİ-FE 2005 yılından
bu yana tüm aylar içerisindeki en
düşük ikinci rakam olmuştur” dedi.
2008 yılı Aralık ayında Yİ-FE’de
yüzde – 3.54’lük düşüş ilan edildiğini kaydeden Çandır, 2008 yılında
rekor düşüş ile yıllık enflasyonun
yüzde 8.11 olduğunu, bu yıl ise
Kasım’daki düşüşe rağmen yıllık

üretici enflasyonunun hala yüzde
38.54 gibi ciddi bir seviyede olduğu uyarısında bulundu.
Üretici enflasyonundaki düşüşün
en önemli nedeni olarak, enflasyon
sepetinde yüzde 89.02’lik ağırlığı
ile birinci sırada olan imalat üretim kalemindeki yüzde – 3.09’luk
düşüşü gösteren Çandır, “İmalat
alt grubunda yüzde 20.69’luk açık
ara en yüksek ağırlığa sahip gıda
kalemindeki yüzde – 1.54’lük düşüş, Yİ_ÜFE’nin düşük çıkmasının
en önemli belirleyicisi olmuştur.
Yurtiçi üretici tarafındaki bu düşüş,
Türk Lirası’nın bu ayki yüzde 8’lik
değerlenme sürecinin bozulmaması
halinde gelecekte de devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyonunun geleceği ve kalıcılığı açısından en önemli gösterge
olan çekirdek enflasyonun Kasım’da aylık yüzde – 1.87 ve
yıllık yüzde 20.72 olarak ilan
edildiğini belirten Ali Çandır, “Aylık düşüşün rekor düzeyde olmasına
rağmen yıllık eğilim hala en yüksek
olmaya devam etmektedir. Çekirdek enflasyondaki düşüş eğiliminin
önümüzdeki ayda da devam edeceğini bekliyoruz” dedi.

BÖLGE ENFLASYONU

Burdur, Isparta, Antalya illerini
kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi enflasyonunu da değerlendiren Çandır,
“Bölgemiz enflasyonu Kasım’da
aylık yüzde -1.37 ile ülke enflasyonunun üstünde kalmıştır” dedi. Batı
Akdeniz’in yıllık enflasyonunun da
yüzde 22.71 ile ülke enflasyonunun
üzerinde olduğunu belirten Çandır,
“Eğer 2019 Mayıs dönemine kadar
enflasyonumuz, bu ortalama üstü
seyrini değiştirmezse önümüzdeki
dönemde de yine nispi yüksek bir
bölge enflasyonuna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.
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STANDARDİZASYON

Antalya Tarım Konseyi’nin düzenlediği “Domateste Standardizasyon
Çalıştayı” Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, BAİB,
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antelyi Komisyoncular Derneği
üyesi ﬁrma temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret Borsası toplantı
salonunda yapıldı. Çalıştayda, hasat ve hasat sonrası yapılan hatalar nedeniyle tarım ürünlerinde yüzde 10-50 arasında ürün kaybı yaşandığına
dikkat çekilirken, özellikle ihracatta önemli bir kalem olan domatesle
ilgili standardizasyon çalışmasının güncellenmesi gerektiği ortaya çıktı.

Çalıştay içeriği ve sonuçları şöyle:
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de
giderek artan insan nüfusunun beslenme ihtiyaçlarıyla karşı karşıyadır. İnsanların beslenme ihtiyacının %80’ini
bitkiler karşılamakta olup, insanların
bitkilerle beslenmedeki ihtiyaçları yakın geçmişten günümüze çok farklılaşmıştır. Örneğin bundan 15-20 yıl kadar
önce yalnızca mevsiminde tüketilen
yazlık ve kışlık sebzelerden pek çoğunun piyasaya arzı günümüzde tüm yıla

yayılmıştır. Bugünlerde evlerimizde
özellikle yazlık sebzeleri tüm yıl boyunca bulundurmak istemekteyiz. Bu
çerçevede ıslah çalışmalarıyla geliştirilen çeşitler ve tarımsal üretim teknolojileri sayesinde, mevcut tarımsal alanlardan en verimli ve en kaliteli ürünleri
almak mümkün olsa dahi; ürünlerin hasatla başlayan ve bazen dünyanın çok
uzak noktalarına uzanan yolculukları
sürecinde, nitelik ve niceliklerinde en
az kayıpla tüketiciye ulaştırılması hususu önem kazanmaktadır.

YÜZDE 10-50 ARASINDA ÜRÜN
KAYBI
Ülkemizde türlere ve çeşitlere
göre değişmekle birlikte, hasat ve
hasat sonrasında yapılan hatalar
nedeni ile %10-50 arasında
değişen oranlarda ürün kayıpları
yaşanmaktadır. Örtüaltı ürünler ile
meyvecilikte standardizasyon yokluğu ürün ve kalite kaybına neden
olmakta, aynı zamanda etkin bir
piyasa oluşumunu da önlemektedir.
Dolayısı ile ihracat pazarlarımız
daralmakta ve ihracat getirimiz
azalmaktadır.

2017 yılında Türkiye’de 8.8 milyon ton domates üretilmiş olup (4
milyon tonu salçalık domatestir),
bunun 3.8 milyon tonu örtüaltı
üretimden gelmektedir. Antalya’
da ise 2017 yılında 2.5 milyon ton
domates üretilmiş olup, 2.3 milyon
tonluk kısmı örtüaltı üretimden gelmiştir.

DEVLET TEŞVİĞİ ARTIRILMALI

İleriye dönük düşünüldüğünde
domates yetiştiriciliği bir bütün
olarak ele alınırsa üreticiden
tüketiciye kadar akışın tamamında
standardizasyonun sağlanması,
sonuca ulaşmada daha başarılı
DOMATES EN FAZLA İHRACATI
olunmasını sağlayacaktır. Bu
YAPILAN ÜRÜN
akışta yetiştiricilikteki kültürel
uygulamalar, hasat zamanı,
Antalya’da en fazla yetiştiriciliği
ürün yapısına uygun hasat
ve ihracatı yapılan sebze türü olan
şekli, hasatta kullanılan araçdomateste de üretim sürecinde
gereçler, hasat işçiliği, ürünün
bilgi, tecrübe ve optimum üretim
ambalajlanması, depolanması,
teknikleri kullanımının artması ve
hasattan sofraya kadarki süreçte de taşınması, pazara sunuş teknikleri
zayiatı azaltmak, tüketiciye üründe standardizasyon süreçlerinde ele
kalite güvencesi sunarak milli geliri alınabilecek konulardır. Ancak
artırmak açısından standardizasyon- çok farklı dinamikleri bir araya
getiren bir konu olmasından
la ilgili mevzuat çalışmaları önem
dolayı ülkemizde domates
arz etmektedir.
üretiminde, çiftçi koşullarında bir

standardizasyon sağlamak zordur.
İçinde bulunduğumuz aşamada;
hastalık ve zararlılara karşı
mücadele yöntemleri ve yetiştirme
koşullarındaki sürdürülebilir
iyileştirmeler ile pazarlanabilir ürün
kalitesi ve verimliliği artırılabilir.
Yetiştiricilikte; üretim metotları,
üretim alanlarının teknik alt
yapısı, kullanılan kimyasallar
(ilaç ve gübre) ile ilgili standart
uygulanması öncelikli olarak
önemlidir. Bu konularla ilgili
olarak da GLOBALGAP ve İyi
Tarım Uygulamaları yetiştiriciliğin
mevcut standartları olup, bu
alanlarda verilen devlet destek
teşvikleri artırılmalıdır.

DOMATESTE STANDART
GÜNCELLENMELİ
Şu an Türk Standartları
Enstitüsü’nde mevcut bir Domates
Standardı (TS 794) bulunmaktadır.
Tarım ürünlerindeki mevcut Türk
Standartlarının tamamı herkesin
kullanımına açık değildir. TS 794
Domates Standardı’nı da yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşlar ücreti karşılığında temin edebilmektedir. Bu standart sınıflandırma (sınıf,

hasat ve sonrasındaki işlemlerde
üründe meydana gelebilecek zayiatı
azaltacak, kalite kayıplarını önleyecek uygulamalardır.

tip, grup, boy); bu sınıflandırmaya
göre kalite özellikleri, ambalajdaki
sınıf ve boy toleransları, numune
alma, ambalaj ve ürün muayeneleri,
muayene raporlarının hazırlanması,
piyasaya arzda bir örneklik, ambalajlama, işaretleme, taşıma ve
muhafaza konularını kapsamaktadır. Mevcut domates standardımız
kapsadığı konular itibari ile imalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde
bir örneklik açısından ele alınmıştır
ve değişen trendlere göre bazı
güncellemelere, eklemlere ihtiyacı
vardır. Renk, briks, sertlik durumu
gibi başlıklarda eklemeler yapılıp,
bardakta domates gibi yeni alanlarda sunum şekilleri ile ilgili düzenleme getirilmelidir. Domates ve pek
çok diğer tür için asıl sorun; ürünün
hasatı ile birlikte başlayan ve ambalajlama, taşıma, muhafaza ve
satışta raf sürelerinde görülen
standardizasyon eksikliğidir.
Yani asıl mevzu bahis olan
standart yokluğu değil;
bütün ilgili tarafların işbirliği içinde belirli kurallar
koyduğu, bu kuralların
uygulanıp, yaptırımlarla
denetlendiği, sonuçta tüm
tarafların fayda sağladığı bir
standardizasyon sisteminin yokluğudur.

1205 ÇEŞİT DOMATES
Dünyada sebze türlerinde tohum
ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları
çok hızlı ilerlemekte, sürekli yeni
çeşitler piyasaya sürülmekte ve
bazen bölgesel olarak 1-2 yıl içinde
bile çiftçilerin yetiştirdiği domates
tipleri ile ilgili eğilimleri tamamen
değişebilmektedir. Ülkemizde 552
adet sertiﬁkalı, 270 adet standart
tohumluk kaydı olan, 383 tane de
üretim izinli domates çeşidi bulunmaktadır. Türkiye’de kaydı bulunan
bu 1.205 domates çeşidinden bazıları piyasadan çekilmiş, bazıları ise
henüz piyasaya girememiştir. Böylesine hızlı bir döngüde domateste
önemli
olan;

Bu konuda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından son yıllarda 2 tebliğ
yayımlanmıştır. İlki 21 Eylül 2016
Tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Sebze ve
Meyvelerin Toptan ve Perakende
Ticaretinde Kullanılacak Künyelere
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”dir. Bu tebliğde amaç sebze
ve meyvelerin toptan ve perakende
ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Standardizasyon konusundaki diğer bir mevzuat olan; 3 Ekim 2017
Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan
ve Perakende Ticaretinde Uyulması
Gereken Standart Uygulamalara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ” in bazı maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş,
tek kullanımlık ambalaj standardı
ile ilgili maddesi ise 01.06.2018
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bazı
ürünlerde ambalajlama standartları
ve frigoriﬁk araçlarla yapılacak
taşıma standartları da 01.01.2019
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu
tebliğin amacı da sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde ambalajlama, taşıma,
depolama ve perakende satış
noktalarındaki standartların
belirlenmesidir.
Bu yönetmeliklerin ﬁili
olarak uygulamaya geçmesi ve değişen üretime, teknolojiye göre sürekli olarak
iyileştirilmeleri; domatesin
seradan ya da tarladan sofraya
doğru olan yolculuğunda uyulması
gereken standartlar zincirini en son
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halkasından başlayan, önemli adımlardır. Standardizasyonda atılan bu
adımlar, bu zincirde sondan başa
doğru kademe kademe, sektörün
benimsemesine olanak tanıyacak
sürelerde devam etmelidir (Zincirin aşamaları: Yetiştirme-Hasat-Hal-Market-Tüketici’dir).
Standardizasyon ile meyve ve sebzede tarıma dayalı sanayiye geçiş
de hızlanacak; böylece tarım ve
gıda ihracatında nihai ürünlerden
oluşan verimli, kaliteli, karlı yeni
alt sektörlerle ülkemizin ürün ve
pazarları da çeşitlenecektir.
Domatesle ilgili, standardizasyonda spesiﬁk ve öncelikli konular;
-Domateste ülkemizde tüketici tarafından sadece görsel algıda tercih
edildiği için yapılan kaliksli hasat,
ambalajlamada boylamada makineleşmeyi önlemekte, böylece işçilik
maliyetlerini artırmakta, ayrıca
domatesin en büyük zararlarından
olan Domates Güvesi’nin (Tuta absoluta) yayılımına da sebep olmakta(Güve kaliks altında gizlenmektedir) böylece ihracata giden ürünün
kalitesini düşürmektedir. İhraç edilen ülkelerde tüketiciler kalikssiz
domates tüketmeye alışkındır. Bu
konuda domatesin hasatta kalikssiz

toplanması ile ilgili olarak getirilecek bir hasat standardı, yoğun
ihracatı yapılan bu üründe en büyük
girdi kalemlerinden biri olan boylamada işçilik maliyetlerini azaltabilir (Bu aşamada asıl standardı
belirleyen her zaman Pazar istekleri
olduğundan yurtiçinde domatesin
kalikssiz hasatı ile ilgili PR çalışması da eş zamanlı yapılmalıdır).
-Domateste hasat olgunluğu da
standarda girmesi gereken bir
husustur. Ürünler üreticilerden
çoğunlukla hasat olgunluğunu geçmiş şekilde çıktığından, bu durum
zincirin arzdaki diğer aşamalarında
kayıpları artırmaktadır.
-Günümüzde marketlerin semt
pazarlarına göre giderek daha fazla
üstünlük kurduğu ve adetli ürün
satışlarının giderek arttığı bir trend
vardır. Bu trendde yenilikçi bir yaklaşım olan atıştırmalık bardakta domates üreticileri de şu anki TS 794
Domates Standardı’ na takılmakta;
kilo ile satış yapmaları istenmektedir. Bardakta domates satışında
ürünün sunum şeklinin standardize
edildiği bir tanıma ihtiyaç olduğu
açıktır.

belgesi verilmesinde sorun yaşanmaktadır. Ayrıca ihracatta dolgu
olarak hurda kağıt yerine mukavemet artırıcı ara madde katmanı
kullanılması da önemli bir konudur.
Bu madde şu an yüksek ﬁyatla ithal
edilmektedir.
-Ürün ambalajlandıktan sonra
yükleme, depolama, nakliye aşamalarından önce ön soğutmaya tabi
tutulmalıdır. Bu konuda da bir standarda ihtiyaç vardır.
-İhracata yönelik ürünlerde hasat
sonrası dönem için teknik ara eleman müfredatı oluşturulmalıdır
(Standart yetişmiş ara eleman).
-Domates ihracatı yapan ﬁrmalar
düzenli olarak standartlara uygunluk derecelerine göre kategorize
edilmelidir (A,B,C sınıfı ﬁrmalar
gibi).İhracatta inspektörlük hizmetlerinin periyotları da bu sınıflara göre belirlenmelidir. Bu hem
inspektör iş günü düşürecek, hem
de analiz miktar ve ücretlerini
azaltacaktır (uzun süredir düzenli
olarak kurallara uyan ﬁrmalardan
daha az sayıda ve daha uzun
aralıklarla numune alınması).

-İhracatta çok önemli olan; ambalajlamada gıdaya temas uygunluk
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ANTİK ÇAĞIN SIVI ALTINI
ÖĞRENCİLERE ANLATILDI

Akdeniz Üniversite ile Zeytinpark’ın ortaklığında yürütülen “Doğanın Mucizesi” projesi çerçevesinde öğrencilere “Antikçağ Akdeniz’inde; Zeytin, Ağacı ve Yağı” anlatıldı.

A

kdeniz Üniversite ile Zeytinpark arasında imzalanan
işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen “Doğanın
Mucizesi” projesi üniversite
öğrencilerin ufkunu açıyor. Proje
kapsamında Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileriyle bir
araya gelen Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü
öğretim görevlisi
Arkeolog Kemal Demirtaş, “Antikçağ Akdeniz’inde; Zeytin, Ağacı ve Yağı”
Konferansı verdi.
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ğının insan vücudu için çok gerekli
olduğunu kayıtlara geçtiğini anımsattı.

GÜÇ VE EBEDİYETİN İMGESİ

KÖKLERİ ÇOK DERİNDE
Arkeolog Kemal Demirtaş, Akdeniz denince zeytinin akla geldiğini
belirterek, zeytin ağacının meyvesi
ve yağını etnoarkeolojik bir yaklaşımla katılımcılara anlattı. M.Ö 10.

binden itibaren zeytin ağacına ait
bilimsel verilerin olduğunu bildiren Demirtaş, Herakles’le birlikte
insanın kendine tanrısal özellikler
yüklediğini, bunun ifade biçimi
olarak da zeytin ağacı, zeytin ve
yağının seçildiğini belirtti. Demirtaş, “Tanrısallaşmak isteyenler
bunun yolunun zeytinden geçtiğini
düşündüler” dedi.
Zeytinin Lübnan-Suriye sahil
şeridinde ticari araç olarak kullanıldığını, Mısır’da başlayan güreş
sporunun yapıldığı her alanda
zeytinyağının var olduğunu söyleyen Demirtaş, Antik Çağ tarihçisi
Plinius’un metinlerinde zeytinya-

Her üç semavi din için kutsal sayılan Kudüs’ün zeytin ve zeytinyağı
üretiminin önemli merkezlerinden
biri olduğunu belirten Demirtaş,
“Antik Çağda sıvı altın olarak
nitelendirilen zeytinyağına ve
zeytine günümüze gelinceye kadar
çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir;
zafer, ebediyet, güzellik, asalet, güç
ve mücadele bunlardan birkaçıdır”
diye konuştu.

ZEYTİNPARK KORUNMALI
Antalya’da antik dönemden
günümüze zeytin tarımının hep
olduğunu belirten Arkeolog
Kemal Demirtaş, Zeytinpark
gibi zeytin varlığıyla bilinen
alanın korunmasının önemini
vurguladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğraf ve görüntüyle alanı ölümsüzleştireceğini kaydeden Demirtaş, “Bütün
bu dinlediklerinizden sonra zeytine
mi, zeytin ağacına mı yoksa zeytinyağına mı bakılması gerekliliği
konusunda verilecek mesaj sizlerin
parmak uçlarınız aracılığıyla bize
ulaşacak” dedi.

öğrencilerin
hem
alanı, hem zeytini daha yakından tanıması ve tanıtması amacıyla
hayata geçirildiğini belirterek,
“Zeytinpark bizler için gelecek nesillere aktarılması gereken bir alan.
Yıl boyunca derslerinin bir bölümünü Zeytinpark’ta uygulamalı
görecek olan öğrencilerimiz, alanın
tüm değerlerini fotoğraflayıp yıl
sonunda Doğanın Mucizesi isimli
sergi açacak” dedi.

ZEYTİN SERGİSİ
Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf
Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Naﬁa
Özdemir Hanyaloğlu, hazırlık
konferanslarının
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YENİ HAL YASASI BORSA’DA KONUŞULDU
“KOMİSYONCULUK BİTERSE KÜÇÜK ÜRETİCİ DE BİTER”

A

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği “Yaş Meyve-Sebze
Sektörü Sezona Başlarken” başlıklı sektörel analiz toplantısı, ATB Toplantı salonunda yapıldı. Yaş meyve sebze
sektöründe yer alan aktörlerin katılımıyla, sektörel sorunların,
beklentilerin, taleplerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü
toplantı, ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Dünya Gazetesi Tarım
Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Bereket TV Programcısı
ve Tarım Yazarı Galip Umut Özdil’in katılımıyla
gerçekleşti.
Toplantıya, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Sebze Meyve Tüccarları Derneği Başkanı
Adem Özaydın, Ziraat Odası Başkanı Nazif
Alp, ATB 3.Meslek Komitesi Üyeleri,
ATSO, ALTSO, Kumluca TB, Kumluca
TSO ve MATSO temsilcileri, Antalya Toptancı Haller Müdürlüğü,
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği,
Antalya Semt Pazarcılar Odası, Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Antalya Zirai
Karantina Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası
Antalya Şubesi, yerel,
ulusal ve uluslararası
market tedarikçileri, marketlerin
satın alma
temsilcileri
ile üreticiler de
katıldı.

Yaş meyve ve sebze
sektörü temsilcileri,
Ticaret Bakanlığı’nın
hazırladığı Hal Yasa tasarısında kaldırılması öngörülen
komisyonculuğun, üretimin devam etmesi için kaldırılmaması
gerektiğini savundu.
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TARAFLARI
BİRARAYA
GETİRDİK

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, enflasyon denince akla yaş
meyve sebzenin geldiğini
belirterek, ﬁyatı yüksek
olan ürünlerde her dönem
bir günah keçisinin arandığını söyledi. Çandır, bu
dönem yükselen ﬁyatlardan komisyoncunun sorumlu tutulduğunu anımsattı. Çandır, konunun
taraflarını biraraya getirerek sorunu doğru ortaya
koyma ve çözüm önerileri
sunma çabasında olduklarını belirterek, toplantının
başarılı geçmesini diledi.

KOMİSYONCULUK
KALKIYOR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel
Tavşan, toplantıyı organize eden Ali Çandır
ve ekibine teşekkür etti.
Ticaret Bakanlığı’nın
hazırladığı, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan “Hal
Yasası” taslağıyla ilgili
kendilerine sunum yapıldığını bildiren Tavşan,

tasarının ayrıntılarıyla
ilgili katılımcılara bilgi
verdi. Eskiden hazırlanan
taslağın önce sektörün
görüşüne sunulduğunu
anımsatan Tavşan, yeni
sistemle taslak hazırlanınca Cumhurbaşkanlığı’na
gönderildiğini, oradan da
Meclis’e sunulduğunu
kaydetti.
Tavşan, taslağa göre ülke
genelinde 175 olan sebze
hal sayısı 30’a indirileceğini, ihtiyaca göre de
ürün toplama merkezileri
oluşturulacağını bildirdi.
Hal komisyonculuğunun
kaldırılmasını öngören
taslakta, isteyen komisyonun işine tüccar
olarak devam edeceğini
söyleyen Tavşan, ürünün
üretim bölgesinden
tasniflenerek ve ambalajlanarak hale getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Tavşan,
ürün ﬁyatının üretici
ve üretici birliklerince
belirlemesinin öngörüldüğünü bildirdi. Tavşan’ın aktardığı bilgiye
göre, yap işlet devret
modeliyle düzenlenecek haller, Bakanlık,

yerel yönetimler ve esnafın da hissedar olacağı
TOBB’un koordinasyonunda bir konsorsiyuma
verilecek. Konsorsiyumda
kamunun payı yüzde 51
olursa ihale yapılmayacak, yüzde 51’in altında
olursa ihaleye çıkılacak.

venin maliyet analizi ile
ﬁyatlandırılan bir ürün
olmadığını vurgulayan
Tavşan, “Haller üreticinin
ürününün doğru ﬁyatlandırıldığı yerler. Komisyoncu, üretici adına hareket eden, üreticinin malını
paraya çeviren adamdır.
Komisyoncunun aldığı
İSMİ DEĞİŞEBİLİR AMA komisyon oranı yüzde 8’i
KOMİSYONCU KALMALI üzerine çıkamaz. Bunun
yerine bir şey koymadan
“Çoğumuz aileden hal
bu sistemi değiştirmek
komisyoncusuyuz. Koçok kolay değil. Adı
misyonculuk tüccarlığa
değişebilir, biz de komisdöndüğü zaman ne olayoncu isminden memnun
cağız konusunda boşluk
var” diyen Yüksel Tavşan, değiliz. Üretici temsilcisi
olabilir. Ama tamamen
tasarının bazı noktalarını
ortadan kaldırmak sistemi
desteklediklerini ancak
üreticinin aleyhine bozar”
soru işaretine neden olan
diye konuştu.
düzenlemeler olduğunu
kaydetti. Sebze ve mey-
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DAHA İYİ BİR SİSTEM KURULMADAN
KALDIRILMAMALI

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederken, üreticinin ürettiği ürünü kaç liradan satacağını bilmediğini belirtti. Tasarıdan haberdar edilmemelerinden yakınan Alp, komisyonculuğun kaldırılmasına karşı çıktı. Alp, üretimin başından sonuna
kadar üreticinin komisyoncunun yardımıyla üretimi gerçekleştirdiğini
belirterek, daha iyi bir sistem kurulmadan komisyonculuğun kaldırılmasının sistemi tamamen tıkayacağını ileri sürdü. Alp, “Şartlar bu kadar
ağırken siz çiftçiyi küstürürseniz çiftçi bir daha tarlaya dönmez. Bize
sahip çıkın ki üretime devam edelim. Çiftçiyi küstürmeyin. Daha iyi bir
sistem kurmadan mevcudu kaldırmak olmaz” diye konuştu.

SEBZE MEYVE İTHALİ BAŞLAR

Komisyoncu temsilcileri çiftçinin toptancı haline getirdiği ürün en iyi
pazara en iyi ücretle sunmaya çalıştıklarını belirterek, “Biz çiftçinin
üreticinin dostuyuz eğer bizi kaldırırsanız sistem çöker. Çiftçi üretimden vazgeçer” uyarısında bulundu. Hallerin komisyoncunun değil
üreticinin olduğunu söyleyen komisyoncular, “Halleri yaşatamazsanız
küçük üreticiyi bitirirsiniz, yaş meyve sebzeyi bile ithal etmeye başlarsınız” dedi.
Marketlerin satın alma temsilcileri, genel ciro içerisinde meyve sebze
cirosunun yüzde 5-8 civarında olduğunu bildirirken, “Marketler sanıldığı kadar kazanmıyor” dedi.
Toplantıya katılanlar, komisyonculuğun kaldırılıp üretici birliklerinin
devreye girmesiyle yüzde 8 olan komisyon oranının yüzde 15’ten aşağı
olmayacağı endişesini dile getirdi.
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TÜRK ÇİÇEĞİNİ
HOLLANDA’DA TANITTILAR
Hollanda’da düzenlenen, dünya çiçek ve bitki sektörünün kalbinin attığı Uluslararası Çiçek Ticaret Fuarı’na katılan Türk ﬁrmalar, çiçeğimizi tanıtırken, önemli iş bağlantıları sağladı.

T

ürk çiçeğini tanıtmak
ve ticaretini geliştirmek üzere Turkish
Flower Group (TFG) adı altında bir araya gelen çiçek
ﬁrmaları, dünya çiçek sektörünün en büyük fuarı Uluslararası Çiçek Ticaret Fuarı’na
(IFTF) çıkarma yaptı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Fuarda,
yapılan ikili görüşmelerde
önemli iş bağlantıları kuruldu.
“Dünyaya çiçeklerle dokunmak” sloganıyla hareket
eden Turkish Flower Group,
Trendy Flowers, Gündeş
Tarım, Ada Flowers, Springﬁeld Flowers, Antalya Tarım, Flash Tarım’dan oluşuyor. Turkish Flower Group,
çiçek sektörünün kalbinin

attığı Uluslararası Çiçek
Ticaret Fuarı’na katılarak
Türk çiçeğini tanıttı. Fuarda açtığı stantta dünyanın
dört bir yanından gelen çiçek
alıcılarıyla bir araya gelen
grup üyeleri, verdiği kokteylde de konuklarını ağırladı.
Fuara katılan ﬁrma temsilcileri, birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek,
fuardan verimli sonuçlar
elde ettiklerini bildirdi. Fuara Flash Flower adına katılan Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır sosyal
medya paylaşımında, “Turkish Flower Group olarak
ürettiğimiz çiçeklerle dünyaya dokunuyoruz. Hedef daha
çok üretim, daha çok ihracat”
ifadelerine yer verdi.
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HAYVAN BORSASI CANLANIYOR

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Birol Ekici ve ATB Et ve Hayvan
Ticareti Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcileriyle Canlı
Hayvan Borsası alanında bir araya
geldi. Toplantıya Tarım ve Orman

Müdürlüğü Hayvan Sağlığı
Yetiştiriciliği Şube Müdürü
Gürsel Coşkun da katıldı.
Canlı Hayvan Borsası’nı
canlandırmak istediklerini
kaydeden Birol Ekici, bununla ilgili sektörün görüşünü
almak istediklerini söyledi.
Canlı Hayvan Borsası’nın
uzun süredir Borsa gündeminde
olduğunu belirten ATB Başkanı
Çandır, ilk etap çalışmalarını Kurban Bayramı öncesinde tamamlanan Kömürcüler’deki Canlı Hayvan Borsası’nın, hayvan ticaretinin
merkezi olması için yoğun şekilde
çalıştıklarını bildirdi. Çandır,

“Toplantıya katılan arkadaşlarımın
önerileri ve göstereceği ilgi, Hayvan Borsası’nın etkin olarak çalışmasına katkı sağlayacaktır. Hayvan
Borsası’nın 2. Etabıyla ilgili ise
proje fiyatlandırma çalışmalarımız
devam etmektedir” dedi.
Toplantıya katılan sektör temsilcileri, hayvancılık sektöründe
ticaretin canlandırılması gerektiğini belirterek, Canlı Hayvan
Borsası’nın uzun süredir beklenen
bir yatırım olduğunu bildirdi. Sektör temsilcileri, Antalya’ya Canlı
Hayvan Borsası’nı kazandıranlara
teşekkür etti.

SOĞANIN ATEŞİ NİSAN’DA SÖNER

Soğanda görülen küf hastalığının neden olduğu, rekolte kaybı ﬁyatının aşırı derece yükselmesine neden olurken, nisan ayında Adana’da yapılacak yeni hasada kadar tüketicinin
soğanı yüksek ﬁyattan yiyeceği belirtildi.

S

ofraların vazgeçilmezi soğan
küf hastalığı nedeniyle 2018
yılının son aylarını yüksek
ﬁyatla geçirirken, yükselen ﬁyatın
nisan ayına kadar yeni mahsule
kadar devam edeceği bildirildi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, soğan ﬁyatının küf
hastalığı nedeniyle bir anda artış gösterdiğini belirterek, inişli
çıkışlı ﬁyatların Nisan ayında
Adana’da ilk hasadın ardından
düşeceğini kaydetti. Çandır,
şunları söyledi:
“Şunun ayırdına varmak lazım;
soğandaki yükselişin nedeni stokçuluk değil, piyasaya arz etmek
üzere depolarda bekleyen soğanın küf hastalığı nedeniyle zarar
görmesi, çürüğe ayrılması. Soğan
ﬁyatının yükselmesi tüketicinin yanı sıra komisyoncuları da

olumsuz etkiledi. Bugün halden
3.5 liraya çıkan soğan, üzerine
masraflar eklendikten sonra tüketiciye 4-5 liraya ulaşıyor. Soğan
ﬁyatının bir süre daha 4-5 lira
ﬁyat aralığında devam edeceği
belirtiliyor. Ocak-şubat aylarında
ﬁyatın biraz daha yükseleceği
tahmin ediliyor. Nisan ayında ise
Adana’da sökümün yapılmasıyla,
yani yeni hasatla birlikte soğanın
ateşinin söneceğini düşünüyoruz.”
Üretici Davut Özarslan,
çocukluğundan beri soğan
üretiminin içerisinde bulunduğunu
söylerken, “2017-2018
yıllarında soğan üretim maliyeti
ciddi anlamda artış gösterdi.
Kazanamayan üretici üretimi
bırakmaya başladı. Köyden kente
müthiş göç verdik, artık çiftçi
köyde durmuyor. Bu işi yapacak

yeni nesil yok. Soğanda 3-5 yıldır
verim kaybı had safhaya çıktı.
Hastalıklar çıktı. Topraktan eski
verimi alamıyoruz. Bu yıl da küf
hastalığında artış görüldü. Ekim
azaldı, hastalık nedeniyle rekolte
düştü, depodaki soğan da çürüdü.
Fiyatın yükselmesinin temel sebepleri bunlar” diye konuştu.
Soğan tüccarı Muzaffer Aydoğan,
soğanların neredeyse tamamında
hastalık nedeniyle rekolte kaybı
yaşandığını belirterek, “Türkiye’nin birkaç üretim bölgesiyle
birlikte Antalya’da da soğanlar
çürüdü. Tarlalarda yeterli müdahale olmadığından hastalık ilerledi.
Soğanların yüzde 80’i bozuldu.
Sağlıklı mahsulün azlığı nedeniyle
soğan ﬁyatları yükseldi. Çöpe dökülen soğanın maliyeti, tezgahtaki
soğana yansıyor” diye konuştu.

BORSA
Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Kent Ekonomisi Sempozyumu’nda
konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, proje yaparken kentin ve ekonominin ihtiyaçlarının göz önüne aldıklarını, projeyi hayata geçirirken
de kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini bildirdi.

A

ntalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halil Bülbül,
Akdeniz Üniversitesi tarafından
düzenlenen “1.Kent Ekonomisi Sempozyumu”na katıldı. A.Ü
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal,
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Birol Ekici, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol
Erkan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetlinin katıldığı
sempozyumda, Halil Bülbül konuşma yaptı. Bülbül, sempozyumun
ekonomi dinamikleriyle üniversitenin entegre çalışmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Ekonominin sıkıntılı bir süreçten
geçtiğini kaydeden Bülbül, cari
açığın en önemli sorun olduğuna
dikkat çekti. Türkiye’nin en önemli
iş insanlarından Sakıp Sabancı’nın
“memleketin düze çıkması için dört
sihirli kelime gerekiyor. Bunların
başında da kalite ve standardı olan
ürünlerin ihracatı gelmektedir”
sözünü anımsatan Bülbül, “Bence
kurumların yaptıkları projelerin
memleketin cari açığına direkt
veya dolaylı olarak ne kadar katkı
sağladığıyla değerlerinin ölçülmesi
gerekiyor” dedi.

EKONOMİYİ CANLANDIRACAK
PROJELER
Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Bülbül,
proje üreten ATB’nin tarımla ilgili
güncel konuları tartışma zemininde
ele alıp değerlendirdiklerini, hazırlanan raporlar doğrultusunda projelendirdiklerini bildirdi. Zeytinpark,
YÖREX, canlı hayvan borsası gibi
projelerin böyle bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını kaydeden
Bülbül, projeleri hayata geçirirken
kurumlar arası işbirliğine önem
verdiklerini vurguladı. Bülbül,
Zeytinpark projesinin bölge zeytinciliğinin gelişmesi, YÖREX’in
yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması, Canlı Hayvan Borsası’nın
bölge hayvancılığının gelişmesine
katkı sunan projeler olduğunu belirterek, projelerin ayrıntıları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

rılması için çalıştıklarını vurguladı.
Bülbül, Borsa’nın değer projeleriyle ilgili de bilgi verirken, Antalya
Ticaret Borsası 2016’dan bu yana
70’e yakın kamu ve sivil toplum
kuruluşunun üyesi olduğu Antalya
Tarım Konseyi’nin de başkanlığını
yürüttüğünü anlattı. Bülbül, “Tarım
Konseyi, tarımsal alanda iş birliğinin bence en güzel örneklerinden
birisidir” dedi. Bülbül daha sonra
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Borsa olarak Karyağdı
Armudu ve Tavşan Yüreği Zeytin’e coğraﬁ
işaret belgesi aldıklarını belirten Bülbül,
bölgeye has ürünlerin ekonomik katma değerinin artıBORSA 25
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ZEYTİNPARK’I
Akdeniz Üniversite ile Zeytinpark arasında Mart ayında imzalanan işbirliği protokolü, hayat
bulmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri, bir yıl boyunca derslerinin bir bölümünü Zeytinpark’ta uygulamalı görecek, alanın tüm
değerlerini yıl boyunca fotoğraﬂayıp yıl sonunda “Doğanın Mucizesi” isimli sergi açacak.

A

ntalya Ticaret
Borsası ve Antalya
Zeytinpark A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Ünal, Zeytinpark’ta
düzenlenen kahvaltıda A.Ü.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğraf Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Naﬁa Özdemir
Hanyaloğlu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite ve Zeytinpark’ın ortak
projesiyle ilgili Çandır ve

Ünal’a bilgi veren Hanyaloğlu, çok sayıda bitki ve
hayvan varlığına ev sahipliği yapan Zeytinpark’ın
öğrenciler için bulunmaz
bir çalışma alanı olduğunu
söyledi. Proje sırasında yapılacak etkinliklerle öğrencilerin alanın uzmanlarıyla
yan yana geleceğini bildiren
Hanyaloğlu, yıl sonunda da
“Doğanın Mucizesi” fotoğraf sergisi, video sunumu
yapılacağını, sergi kataloğu
hazırlanacağını bildirdi.
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ZEYTİNPARK
ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

ATB, Zeytinpark A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2 bin
630 dönüm alanın kent
merkezinin en büyük
yeşil alanı olduğunu
belirterek, kentin
oksijen deposunun
çocuklarla gençlerle,
kent sakinleri ve misaﬁrlerle buluşturma hedeﬁnde
olduklarını
söyledi.
Üniversite
ile
kentin
entegre
olmasının
önemini
vurgulayan Çandır, “Biz

bu sinerjiyi bu dönem yakaladık.
Umuyorum Üniversite ile işbirliğimiz her alanda devam eder” dedi.
Fotoğraf bölümü öğrencilerinin çekeceği her bir karenin yeşil alanı ölümsüzleştireceğini söyledi.
Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademik
birikimi şehirle paylaşma
hedeﬁnde olduklarını bildirirken, Antalya Ticaret Borsası
ve Zeytinpark A.Ş. ile
yapılan çalışmaların iyi
örnekler olduğunu kaydetti. Doğa harikası
Zeytinpark’ın
öğrencilerin

objektiﬁnden arşivleneceğini kaydeden Ünal, böyle bir fırsatı öğrencilere sunan Çandır’a teşekkür etti.

“ZEYTİN DENİNCE AKLA SİZ
GELİYORSUNUZ”

Öğrencilerle bir süre sohbet
eden Çandır ve Ünal, 1200
yıllık zeytin ağacı önünde öğrencilerle birlikte
fotoğraf çektirdi. Ünal,
1200 yıllık ağacı ilgiyle inceledikten
sonra Çandır’a “Zeytin denince
akla siz
geliyorsunuz. Zeytinpark’ı
korumanız
ve zeytine
sahip çıkmanızdan dolayı
size teşekkür
ediyorum”
dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU:

“BU DÖNEM, ELDEKİNİ MUHAFAZA ETME DÖNEMİ”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her
bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdır” dedi.

K

umluca Ticaret ve Sanayi
Odası Yeni Hizmet binasının açılış törenine TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
ATB Başkanı Ali Çandır, ATSO
Başkanı Davut Çetin’in yanı sıra
bölge oda ve borsa başkanları katıldı. “Taşı tarih, toprağı altın Kumluca’da sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyuyorum” diyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Buradaki
herkesin kalbi Kumluca için çarpıyor. Nasıl çarpmasın? Allah bize
öyle bir coğrafya vermiş ki, topraklarının yüzde 80’inden fazlasında
meyve ve sebze üretimi yapılıyor.
Sebzenin başkenti burası. Öte
yandan narenciye ve hububat da yetiştiriyorsunuz.
Turizme bakınca; Adrasan
burada, Olimpos burada.
Butik turizmin merkezi
Kaş, yine bu bölgede. İşte
tüm bu zenginliklere
sahip Kumluca’da iş
dünyamızı
en iyi şe-

kilde temsil eden Oda ve Borsamız
var. Kumluca Odamız ve Borsamız,
Kumluca’nın gelişmesi ve kalkınması için her zaman elini taşın
altına koyuyor. Ben, buna bizzat
şahidim. Murat Kardeşimle TOBB
Turizm Kurulunda, Fatih Kardeşimle de TOBB Tarım Kurulunda
birlikte çalışıyoruz. Her 2 başkanımızda sizi orada temsil ediyor”
şeklinde konuştu. Kumluca’da
hem Oda hem de Borsanın akredite
olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
bugünlerde herkesin merak ettiği,
konuştuğu asıl konunun
piyasaların durumu olduğunu vurgulayarak şunları
kaydetti: “Bir süredir
ekonomide bir çalkantı
yaşanıyor. Türk iş dünyası
olarak zor günlerden
geçiyoruz. TOBB
olarak Oda ve
Borsalarımız

vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin
nabzını ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra tüm
bunları, hükümetimize iletiyor
ve acilen önlem alınmasını talep
ediyoruz. Tüm bankaların Genel
Müdürleriyle İstanbul’da bir araya
geldik. Yine geçen hafta Oda-Borsa
Başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin de katılımıyla Antalya’da
Halkbank Genel Müdürümüzle bir
toplantı yaptık. Finans sektörü ile
iş dünyasının aynı gemide olduğunu vurguladık. Sizlerin bankalarda
yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattık.
Geçen hafta TOBB’da Hazine ve
Maliye, Sanayi, Ticaret ve Çalışma
Bakanlarımızla bir araya geldik.
2 gün önce yine Tarım-Orman ve
Ticaret Bakanlarımızla bir araya
geldik. Her 2 bakanımıza da gündemde olan hal yasası ile ilgili özel
sektörün görüşlerinin mutlaka alınması
gerektiğini ilettik.
Yaptığımız
tüm toplantılarda ayrıntılı bir şekilde
sizlerden gelen tüm
talep ve çözüm önerileri
Bakanlarımıza ilettik.
Her bir Bakanımıza şunu
özellikle vurguladık. Bu
dönem, eldekini muhafaza
etme dönemi. Üretici, tüccar
ve sanayicimizin, ticaret,
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üretim ve istihdam kapasitesini
korumamız lazım. Kapanan her bir
işletme, üretimini durduran her bir
fabrika, 81 milyonun servetinin
kaybıdır”.

son 25 senede, iç ve dış kaynaklı,
onlarca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin de üstesinden geldiklerini ve yola devam ettiklerini
söyledi.

Hisarcıklıoğlu, tüm bu faizlerle,
kurlarla, vergilerle ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halinde olduklarını
belirterek, “Bin bir türlü sıkıntı yaşarken, devletimizden tek isteğimiz,
yanımızda olduğunu göstermesi, bu
iktisadi mücadele ortamında bizi
yalnız bırakmasın” dedi.

“Bu teker bu tümsekte kalmaz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Yeter ki enseyi
karartmayalım, safları sıklaştıralım.
İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü
olarak, hak ettiği yere getireceğiz.
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına girmesini istiyoruz” dedi.

Oda/borsalardan gelen talepleri
ilettikleri bu çalışmalarda somut
çıktıları almaya başladıklarına
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dün
ekonomimiz açısından 2 önemli
gelişme oldu. Otomotiv, beyaz
eşya, mobilya ve konut gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı
dün açıklandı. İşte el ele verince,
kamu-özel sektör birlikte çalışınca,
istişare ve ortak akıl hakim olunca
başaramayacağımız şey yok. Yeter
ki birbirimizi ötekileştirmeyelim”
ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, içinden geçtikleri
süreç için asla karamsar olmadığını,

TÜCCAR VE SANAYİCİMİZİ
KORUYALIM

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Geleneksel Ödül Töreni’ne
katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam
kapasitesini korumamız lazım.
Sıkıntılar yaşarken devletimizden
isteğimiz, bizi yalnız bırakmasın”
dedi.
Hisarcıklıoğlu, ATSO Geleneksel
Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir dönemden
geçtiğine işaret ederken, “Ekonomide hepimiz çeşitli sıkıntılar
yaşıyoruz. Böyle dönemlerde, bize

en çok, moral lazım. İşte bu noktada, en fazla öne çıkan, bize en
çok moral veren şehrimiz Antalya”
diye konuştu. Antalya ekonomisinin durumunu rakamlar üzerinden
değerlendiren Hisarcıklıoğlu, açılan
şirket sayısındaki artışın Türkiye
ortalaması yüzde 5 iken Antalya
ortalamasının yüzde 11 olduğunu;
sigortalı çalışan artışındaki oranın
ise Türkiye genelinde yüzde 3, Antalya’da yüzde 8 olarak açıklandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu çalışan
artışı itibariyle Türkiye’nin bir
numarasını Antalya olarak duyurdu.

ANTALYA TURİZMDE
BAŞARI HİKAYESİ YAZDI
Antalya’nın turizm’de dünya
çapında bir başarı hikâyesi yazdığını kaydeden TOBB Başkanı şöyle
konuştu: “Antalya; Avrupa’da 4.,
dünya sıralamasındaysa 11. sıraya
yükseldi. İnşallah bu sene 14 milyon yabancı turiste ulaşacağız Antalya olarak. Böylece, tarihi rekor
da kıracağız. Antalya, ismini sadece
turizmle duyurmakla da kalmadı.
Sanayi ve tarımda da öne çıktı. Yat
üretiminde, yine bir dünya markası
haline geldiniz. Meyve-Sebze-Seracılık-Çiçekçilikte, lidersizsiniz.
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Dolayısıyla Antalya, Türkiye için,
ekonomi için, çok önemli. Antalya
büyüdüğünde, Türkiye’yi de de
büyütüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa,
Türkiye’de yaşıyor. Bu nedenle,
Antalya’ya hep, özel bir ihtimam
gösterilmeli. Antalya’nın önemini

bildiğim için, ben her sene, hiç
aksatmadan, Antalya’ya muhakkak
geliyorum. Sizlerin nabzını tutuyor,
sıkıntılarınızı, görüşlerinizi dinliyor, sonrada Oda ve Borsa Başkanlarımla birlikte önerilerimizi,
hükümete iletiyoruz
Bu noktada yeri gelmişken belirtmek isterim. Antalya Odamız ve
Borsamızla da ayrıca iftihar ediyorum. Zira her ikisi de Akredite. 5
yıldızlı hizmet veriyorlar. Avrupa
kalitesinde hizmet sunuyorlar.
Odamız şimdi yeni biz vizyon ve
hedef koymuş. Antalya’yı; tarımın,
turizmin, ticaretin yanısıra, teknolojinin de merkezi yapmak, yani
buna da Antalya için 4T vizyonu
demişsiniz. İşte şehirleri marka
yapan, zenginleştiren, dünyada
öne çıkaran, bu tip vizyonlardır.
İnşallah burada gördüğüm birlik ve
beraberlik sayesinde, Antalya, bu
hedefe de ulaşacak. Antalya Ticaret
ve Sanayi Odamızı tekrar kutluyorum. Oda Başkanımız Davut Çetin
kardeşim Ankara’da, TOBB yönetiminde mesai arkadaşım. Tecrübesinden, bilgisinden, Ankara’da da
istifade ediyorum. Yörex fuarı ile

81 ilde bir bilinç ortaya çıktı. Kendi
ürünlerimizin farkına vardık. Coğraﬁ işaret alıp bunları Avrupa’da
tescil ettirmek gerektiğini anladık.
Sayın Ali Çandır’a da teşekkür
ediyorum.”

SON 2 AYDA YAPILANLAR
TOBB olarak son 2 ayda neler yaptıklarını ve üyelerden gelen hangi
sıkıntılara nasıl öneriler hazırlayıp
hükümete götürdükleri konusunda
da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, bu
konuya iliştin geniş bir sunum yaptı. Hisarcıklıoğlu sunumunda “Biz
sizden gelenleri gidip hükümete tek
tek anlattık. Asgari ücret teşviğinin
devamını istedik. SGK primlerinin
ertelenmesini istedik. Kısa çalışma ödeneğinin aktifleştirilmesi ve
istihdam koruma teşviki sağlanmasını yani bu sıkıntılı dönemde 1 yıl
işçisini işten çıkarmayan çalıştıran
işletmelere teşvik verelim dedik.
İstihdam,
ﬁnansman,
sektörel konuları gündeme
getirdik. Tarım
ve hayvancılık
için düşük faizli kredi talep
ettik. Birikmiş
KDV alacaklarımız konusunda çözüm
bulunmasını

istedik. KDV ve ÖTV indirimleri
geldi ki, taleplerimizle ilgilenen
bütün yetkililerimize hükümetimize
teşekkür ediyorum. Bütün dünyayı
ölçen iş yapma kolaylığı endeksi
var. Bundan bir sene önce bulunduğumuz yer bize yakışmıyor dedik.
İş yapmayı kolaylaştırmamız lazım
dedik. Çalıştık. Dün açıklanan endeksle Türkiye tarihinde ilk defa ilk
50’nin altına indik” dedi.
Bu dönemin, eldekini muhafaza
etme dönemi olduğunu belirten
TOBB Başkanı şöyle konuştu:
“Tüccar ve sanayicimizin, ticaret,
üretim ve istihdam kapasitesini
korumamız lazım. Kapanan her
bir işletme, üretimini durduran her
bir fabrika, milli servetin kaybıdır.
Bizler, tüm bu faizlerle, kurlarla,
vergilerle ve her gün karşımıza
çıkan farklı bürokratik mevzuatla
mücadele halindeyiz. Bin bir türlü
sıkıntılı yaşarken, devletimizden
tek isteğimiz, yanımızda olduğunu
göstersin. Bu dünya ülkeleri ile
iktisadi mücadele ortamında bizi
yalnız bırakmasın. Ben asla karamsar değilim. Zira son 25 senede,
iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve
çalkantı yaşadık. Hepsinin de üstesinden geldik ve yola devam ettik.
Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. İnşallah yine hep birlikte el
ele verip, ülkemizi hak ettiği yere
getireceğiz.”
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MEYVE VERDİ
Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya’da Vakıf Zeytinliği’ne dikilen 760 ve
1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprağa uyum
sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi. Asırlık
zeytin ağaçlarından yaklaşık 20 kilo ürün elde edildi.

A

ntalya’nın akciğeri olarak
adlandırılan 2 milyon 630
bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan
yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu
Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden
ihaleyle Antalya Ticaret Borsası
(ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir
Belediyesi, Kepez Belediyesi,
ATSO gibi kent dinamiği kamu
kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar
bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına
dönüşen arazi temizlendi.
Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610
milyon metreküp havayı emerek
temizleyen Zeytinpark’ın etrafı da
5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük
bölümüne gençleştirme yapıldı.
Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın
koruma altına alınmasının yanı sıra,
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
ile işbirliği yapılarak, ‘Dersimiz
Doğa’ etkinliğiyle çocukların doğa-

yı ve doğayı korumayı
öğrenmelerine yönelik
faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark,
içerisindeki 760 ve
1200 yaşındaki asırlık
iki zeytin ağacıyla da
büyük ilgi görüyor.

ODUN OLMAKTAN
KURTARILDILAR
ATB Başkanı Ali
Çandır’ın girişimiyle,
İstanbul-İzmir otoyol
projesi kapsamında
Akhisar’da istimlak
edilen arazideki iki anıt ağaç, 2015
yılında özel yöntemle köklenerek
Tırlarla Zeytinpark’a nakledildi. İki
anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın
ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl iki ağaçtan da nakil sonrası
ilk defa 5’er kilo ürün alındı. Bu yıl
ise iki ağacın verimi iki kat arttı.
Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen
iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan
açık artırma usulü satılacak.

İKİ AĞAÇ 20 KİLO
ÜRÜN VERDİ
760 ve 1200 yaşındaki
iki anıt ağacın Akhisar
zeytin türü olan Uslu
zeytini olduğunu belirten Zeytinpark A.Ş.
Genel Müdürü Vahdet Narin, “İki yıldır
meyve veriyorlar. Biri
1200, diğeri 760 yaşında. Küçük olandan 9
kilo, 1200 yaşındakinden 11 kilo zeytin hasadı elde ettik. Eledikten
sonra da sofralık zeytin
kurduk. İki anıt ağacın
zeytini çok az. Manevi
değerleri de olduğu için
sembolik ihale veya

açık artırma gibi bir yöntemle satmayı düşünüyoruz” dedi.

GÖRKEMLERİ HER YIL ARTIYOR
İki ağacın kurtarılma hikayesini
de anlatan Narin, “Manisa›ya
yaptığımız bir ziyarette İzmirİstanbul otoyolunun yapımını
gördük. Otoyolun yapımında çok
ciddi bir arazinin kamulaştırıldığı
ve bu kamulaştırmada 109 bin
civarında ağacın kesilmesi ya da
yer değiştirmesi durumu vardı. Biz
de orada yaşı ileri iki ağacı alıp
getirdik. Nakli oldukça zordu, yöre
halkının çok bilmediği ve üzerinde
de durmadığı bir konuydu. İzin
alarak buraya sevk ettik ve diktik.
İkisi de tuttu, altyapısı, kökleri
oluştu ve ürün verdiler. Bu sene
itibariyle de dalların büyümesine
yönelik budama ve desteklemeler
yapacağız. Sanıyorum birkaç
senede görkemli bir ağaç yapısına
ulaşacak. Bu konuda iyi bir örnek
olduğumuzu da düşünebiliriz.
Çünkü bizden sonra çok sayıda
kurum, kişi bu otoyol yapımı
nedeniyle ağaçları odun olmaktan
kurtarıp nakletti. Anadolu›nun
çeşitli yerlerine dikildi ve toprakla
buluştu» diye konuştu.
KAYNAK: DHA
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A

AA MUHABİRİ ÖDÜLÜNÜ
ÇANDIR’IN ELİNDEN ALDI

ntalya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2017 yılı
Basın Ödülleri ve Hasan
Özkay Fotoğraf Yarışması’nda
ödül alan gazeteciler için tören
düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi
Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali Çandır, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral
Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü

Mehmet Murat Ulucan, Antalya
Milletvekilleri Mustafa Köse, Çetin
Osman Budak, Cavit Arı, Aburrahman Başkan, Hasan Subaşı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Ünal, Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit
Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil
Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı
İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya
İl Başkanı Mustafa Aksoy, İyi Parti
İl Başkanı Ahmet Aydın, Antalya

Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Esnaf
ve Sanatkarlar Odası (AESOB)
Başkanı Adlıhan Dere, Antalya’da
görev yapan gazeteciler ile aileleri,
KKTC ve Ukrayna’dan gelen gazeteciler ve davetliler katıldı.
Yarışmada kültür sanat kategorisinde “İpte dans” adlı çalışmasıyla
yılın gazetecisi ödülü alan Anadolu
Ajansı’ndan Mustafa Çiftçi’ye ödülünü ATB Başkanı Ali Çandır ile
ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa
Atılgan takdim etti.

KUTSO İLE ATB’NİN
KIYASLAMA TOPLANTISI

K

umluca Ticaret
ve Sanayi Odası ile Borsamız
arasında akreditasyon
kapsamında kurumsal
kapasitelerin artırılmasına yönelik kıyaslama
çalışma toplantısı yapıldı. KUTSO Genel Sekreteri Mesut Bakar, ATB
Genel Sekreteri Tolga-

han Alavant’ın yanı sıra
iki kurumun personelinin katıldığı toplantıda,
kurumlara arası iletişimin güçlendirilmesi
yönünde görüş birliğine
varıldı. Toplantıda, akreditasyon çalışmaları
kapsamında kurumların
sistem karşılaştırmaları
gerçekleştirildi.
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Lösemili çocuklar için

kan verdiler

Antalya Ticaret Borsası (ATB) personeli, kemik iliği bekleyen çocuklara umut olabilmek için kan bağışında bulundu.

A

TB Başkanı Ali Çandır’ın
aralık meclisinde meclis
üyeleri ve kamuoyuna ilik
nakli bekleyen hastalar için donör
olunması çağrısında bulunmasının
ardından Borsa personeli kan bağışında bulundu. Çok sayıda çocuğun
çeşitli hastalıklardan kemik iliği
nakliyle tedavi edilebileceği gerçeği Borsa personelini harekete geçirdi. Öykü Arin Yazıcı, Sonat Emre
Özcan gibi hayatı üç tüp kana bağlı olan çocukların çığlığına sessiz
kalmayan Borsa personeli, Kapalıyol’da bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne giderek, kan bağışında bulundu, kemik iliği nakli için donör
oldu. Borsa personeline duyarlılığı

nedeniyle teşekkür eden Ali Çandır, bekleyen binlerce hastamıza şifa
herkesi bu konuda duyarlı olmaya olabiliriz. Sizlerin de bu konuda duyarlı davranacağınıza inanıyorum.
davet etti.
Gelin umut olalım” açıklamasında
GELİN UMUT OLALIM
bulunmuştu.
ATB Başkanı Çandır, aralık ayı
meclis toplantısında, “Son
dönemde basına yansıyan
haberlerde çok sayıda kişinin organ ve ilik nakli beklediğini okuyoruz. Dinimize göre bir insanın hayatını
kurtarmak yapılabilecek en
büyük ibadettir. Buradan
organ bağışı çağrısında bulunuyorum, sadece 3 tüp
kan vererek de ilik nakli
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BATEM TROPİK MEYVELERİ TESCİLLEDİ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) tarafından ülkemizde ilk
defa guava, litchi, longan, mango, passiﬂora ve pitaya gibi tropik meyve çeşitlerinin tescil çalışmaları yapıldı.

B

ATEM Müdürü Abdullah
Ünlü, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde, Antalya Valiliği desteğiyle
tropik meyve projesini başlattıklarını bildirdi. Pproje kapsamında
2012 yılında ABD’den 6 türde 11
çeşit tropik meyve çeşidi getirerek
Gazipaşa’da 2 farklı lokasyonda
adaptasyonlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Ünlü, çalışmalar
sonucunda bölgeye uyum sağlayan
meyve verim ve kalite kriterlerini
sağlayan çeşitleri üretime kazandırdıklarını kaydetti.
Tropik meyve çeşitlerinin ticaretinin yapılabilmesi, ﬁdan üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi için
Tohumluk Tescil ve Sertiﬁkasyon
Merkezi tarafından tescil edilmesi
gerektiğini bildiren Ünlü, 26 Ekim
2018’de TTSM’de yapılan Meyve
Tescil Komitesinde Pitaya türünde
Cosmic Charlie ve Bloody Mary,
Pasiflora’da Possum Purple çeşitleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü adına tescil edildiğini
bildirdi.
Ülkemizde tescilli olmayan çeşitlerin ﬁdan üretimi ve satışının yas
ak
olduğunu anımsatan
Ünlü, “Enstitü olarak adaptasyon
çalışması tamamlanmış çeşitlerin
tescil işlemini
gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde

tescilli olmayan çeşitlerin ﬁdanları
kullanılarak bahçe tesis edilmesi
ileriki yıllarda büyük sorunlara neden olabilmektedir” dedi.

PİTAYA VE PASİFLORA SERADA
DA YETİŞİYOR
Pitaya ve pasifloranın tropik meyveler olduğunu vurgulayan Abdullah Ünlü, “Ülkemizde açık arazi
şartlarında Alanya, Gazipaşa ve
Anamur ilçelerinin denize bakan
yamaçlarında yetiştirilebilir. Ancak
sera şartlarında ise daha geniş alanlarda yetiştirme imkanımız bulunmaktadır. Kış soğukları yetiştiriciliği kısıtlayan önemli bir faktördür”
diye konuştu.
Tropik meyve projesi ile hangi
türler ile çalışıldığı ve bu türlerin
bölgeye adaptasyonu hakkında da
bilgi veren Abdullah Ünlü, şunları
söyledi:
“Bu çalışmada guava, litchi, longan, mango, passiflora ve pitaya
türlerinin ülkemize adaptasyonu
üzerinde çalışıldı. Tropik meyve
ﬁdanlarının Gazipaşa ve Alanya
ilçelerinde üretici bahçelerinde
dikimleri gerçekleştirildi. Araştırmalar sonunda, Gazipaşa’da açıkta
muz yetiştirilen yerlerde projedeki
tüm türlerin yetiştirilme şansının
olabileceği görülmüştür. Bununla
birlikte, dikimden hemen sonra
ürün alınması ve bir yıl içerisinde
iki defa ürün alınması nedeniyle

passiflora ve
ayrıca meyve
albenisi ve
satış ﬁyatı
açısından
pitaya ön
tır.
plana çıkmışAyrıca denenen
diğer
türlerden mango ve litchi damak
tadımız açısından oldukça tercih
edilebilir bulunmuştur. Guava ise
taze tüketimde pazarlama açısından
ümitvar bulunmamıştır. Alanya’nın
iklim olarak daha serin olması nedeniyle sadece passiflora ve pitaya
zarar görmeden açıkta yetiştirilebilmiş diğer türler soğuktan zarar
görmüştür.”

FİDAN ÜRETİMİ YAPILACAK
Sözkonusu türlerin ülkemizde ﬁdan üretimleri ve ﬁdan satışının
satılabilmesi için Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından tescil edilmesi
gerektiğini vurgulayan BATEM
Müdürü Abdullah Ünlü, “Biz de
öncelikli olarak pitayada 2 çeşitte
ve pasiflorada 1 çeşitte tescil
işlemlerini gerçekleştirdik. Bu
çeşitlerde bu aşamadan sonra ﬁdan
üretimi gerek enstitümüz gerekse
özel sektör vasıtasıyla yapılabilecektir. Bu
çeşitlerin
ﬁdan üretimleri önümüzdeki
yıldan itibaren
yapılacaktır”
dedi.
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Ali Ekber Yıldırım

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

TARIMDA 2018’DE NELER OLDU NELER?

D

ünyada, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, ticaret
savaşları, ambargolar, yaptırımlar,
açlık ve obezitenin sürekli gündemde olduğu 2018 yılında Türkiye
tarımında da çok önemli değişimler
oldu. Tarımda 2018’e damgasını
vuran gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:
1-Bu yılın en önemli gelişmesi
kuşkusuz; 24 Haziran’da yapılan
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili
seçimi sonrasında yönetim sisteminin değişmesiydi. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Bakanlıklar birleştirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.
Yeni sistemde bakanların milletvekili olma şartı kaldırıldığı için parlamento dışında atama yapıldı. Yeni
sistemin ilk Tarım ve Orman Baka-

nı Bekir Pakdemirli oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde tarım, gıda
ve sağlık politikalarını belirlemek
üzere Sağlık ve Gıda Politikaları
Kurulu oluşturuldu. Tek kararname
ile Tarım ve Orman Bakanlığında
10 genel müdür görevden alındı,
22 yeni atama yapıldı. Bakanlığın
yapısı değişti. Buna bağlı olarak
tarım politikası da değişti.

Üretim, büyüme, kredi ve
destekler
2-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018’in ilk 9 aylık
döneminde ülke ekonomisi yüzde
4.5 büyüme kaydederken, tarımdaki büyüme yüzde 0.7 oldu.
3- Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2018 ikinci tahminine göre, bitkisel
üretim her alanda azaldı. Bir önceki
yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel

ürünlerde yüzde 4.2, sebzelerde
yüzde 3, meyvelerde üretim yüzde
1.7 oranında düştü. 2017 yılında
68.4 milyon ton olan tahıl üretimi
65.5 milyon tona geriledi. Aynı
dönemde sebze üretimi 30.8 milyon tondan 29.9 milyon tona düştü.
Meyve üretimi ise, 20.8 milyon
tondan 20.5 milyon tona geriledi.
4- Tarıma 2018 yılında 14.5 milyar
lira destek sağlandı. 26 Şubat 2018
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
Tarımsal Destekleme Kararnamesi’ne göre, mazot, yem bitkileri,
bakliyat ürünleri ve hayvancılıkta
destekler artırılırken, prim desteklerinde bakliyat ürünleri dışında herhangi bir artış yapılmadı. 2017’de
kaldırılan besilik hayvan kesim
desteği 2018’de yeniden uygulandı.
5- Tarım sektörüne kullandırılan
kredi tutarı 100 milyar lirayı aştı.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
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Kooperatifleri’nin tarıma verdiği
düşük faizli krediler ilk kez 3 yıllık
yani 2020 yılı sonuna kadar açıklanmış oldu.

Hayvancılıkta ithalat, hastalık,
konkordato ve ihracat
6- Canlı hayvan ve et ithalatı
2018’de de devam etti. Yıl boyunca, kırmızı et ve süt ﬁyatı, ithalat,
hayvan hastalıkları, yatırımlar,
krediler ve yılın son günlerinde ise
et ihracatı ile hayvancılık sektörü
hep gündemdeydi. Türkiye yılın ilk
8 aylık döneminde 1.4 milyon baş
canlı hayvan ve 46 bin ton et ithal
etti. Sığır ithalatında Avrupa lideri,
dünyada ise ikinciliğini sürdürdü.
Yılın ikinci yarısında döviz kriziyle
kurlarda meydana gelen artış nedeniyle ithalat cazip olmaktan çıktı.
Et ve Süt Kurumu depolarında
biriken 20 bin ton etin ihracatı için
çalışma başlatıldı.
7- Ziraat Bankası’nın kredi desteği
ile “500 bin koyun projesi” ve “250
bin damızlık düve projesi” başlatıldı.
8- Et ve Süt Kurumu’nun “2017
Yılı Sektör Değerlendirme Raporu”
yayınlandı. Rapora göre küçükbaş
ve büyükbaş canlı hayvan ihracatı
tamamen sıfırlanırken, 2017 yılında küçükbaş canlı hayvan ithalatı
yüzde 4581 oranında artarken,
Büyükbaş hayvan ithalatındaki artış
yüzde 72 olarak gerçekleşti. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde
397, damızlık küçükbaş ithalatı ise
yüzde 757 oranında artarak rekor
üstüne rekor kırdı.
9- Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ettiği sığırlarda şarbon
hastalığı tespit edilmesi günlerce
tartışıldı.

10- Türkiye’nin en büyük hayvancılık işletmesi olarak bilinen Kayseri Develi ve Adana’da toplamda
36 bin baş kapasiteli Saray Halı
Hayvancılık İşletmesi konkordato
ilan etti.
11- Yılın son günlerinde yapılan
açıklama ile Ocak, Şubat ve Mart
2019’da çiğ süt destekleme primi
litre başına 15 kuruşluk artışla 25
kuruşa çıkarıldı.

Gıda enﬂasyonu, özelleştirme
12- Yıl boyunca gıda enflasyonu
hep gündemde oldu. Özellikle her
ay açıklanan enflasyon verilerinde
ﬁyatı en çok artan ürünler arasında
tarım ürünleri, süt ve et ﬁyatı ön
plana çıkarıldı. Merkez Bankası raporlarında gıda enflasyonuna dikkat
çekildi.
13- Türk Şeker’e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi gündemi
sarsan ve 24 Haziran seçimi öncesinde en çok gündemde olan konulardan biri oldu. Fabrikalar özelleştirilirken Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ)
üreticisi Cargill’in hazırladığı ve
şeker fabrikalarının özelleştirmenin
ﬁtilini ateşlediği iddia edilen “Şeker
Piyasası: Mevcut Durum ve Değerlendirme” raporu ve bu rapora yanıt
olarak Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik),tarafından
hazırlanan rapor uzun süre gündemde kaldı.

Tarım ve çevre duyarlılığı
14- Ülke genelinde 286 büyük ova
koruma altına alındı. Fakat, bu
ovalardan Eskişehir Alpu Ovası ve
Kırklareli Ovası’na termik santral
kurulmak istenmesi büyük tepkilere
neden oldu. Tema Vakfı ve yerel
yönetimler, bölge halkı, çiftçiler
bir yandan eylemlerle bir yandan
hukuki süreçle ovaları kurtarmak

için mücadele verdi.
15- Ege Bölgesi’nde jeotermal
enerji santrallerinin tarım ürünlerine zararı, ülkenin bir çok bölgesinde tarım arazilerinin amaç dışı
kullanımı, enerji, madencilik yatırımları ile tehdit altındaki alanların
korunması için verilen mücadele
2018 boyunca sürdü.
16- Fiyatı artan Antep Fıstığı, kuru
soğan ve patateste ithalatı gündeme
geldi. Savaşın sürdüğü Suriye’den
patates ithal edildi. Yılın son günlerinde ise soğan ﬁyatının yeniden
artması üzerine soğan depolarına
yapılan baskınlar çok tartışıldı.
17- Ziraat,gıda,su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler ve
teknikerlerin atama hayali bu yıl da
gerçekleşmedi.

Bakan Pakdemirli’nin gaﬂarı
18- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kendisine soru
soran Fox Haber’den Damla Yıldız
Söken’e yanıtı, “Yunan adalarından
zeytin yağı alıp yiyorum ve mutlu
oluyorum”, “kırmızı et yemeyin”
gibi gafları 2018’e damga vuran
unutulmaz olaylardı.
19- Yılın en üzücü olayı, tarımın ve
çiftçinin dostu; kendi tanımlamasıyla “Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu”, Güngör Uras’ın yaşama veda
etmesiydi.
20– Bireysel olarak 2018’de de
tarım konusunda bir çok haber ve
yazı ile gündem oluşturduğumuz
için bizim açımızdan verimli geçti.
Dünya Gazetesi’nde 30. yılımızı
geride bıraktık.
Sağlık, mutluluk, barış dolu, bereketli bir yeni yıl dilerim.
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BİTKİSEL ÜRETİM AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu’nunh açıkladığı verilere
göre 2018 yılında tahıl ve sebze üretimi bir önceki
yıla göre azalırken, meyve ve süs bitkileri üretimi
bir önceki yıla göre arttı.
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ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Bitkisel
Üretim İstatistikleri 2018
Verileri”ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre,
2018 yılında bir önceki
yıla göre tahıllar ve diğer
bitkisel ürünlerin üretim
miktarları yüzde 5,8 azalırken, sebzelerde üretim
miktarları yüzde 2,6 düştü. Meyveler, içecek ve
baharat bitkilerinde ise
üretim miktarları yüzde
0,8’lik sınırlı bir artış
gösterdi.
Üretim miktarları 2018
yılında yaklaşık olarak tahıllar
ve diğer bitkisel ürünlerde
64,4 milyon ton, sebzelerde 30
milyon ton ve meyveler, içecek
ve baharat bitkilerinde 22,3
milyon ton olarak gerçekleşti.

TAHIL ÜRETİMİ AZALDI
Tahıl ürünleri üretim miktarları
2018 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 4,8 azalarak yaklaşık 34,4
milyon ton olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 7 azalarak 20 milyon
ton, arpa üretimi yüzde 1,4 azalarak 7 milyon ton, çavdar üretimi değişim göstermeyerek 320
bin ton, yulaf üretimi yüzde 4
artarak 260 bin ton oldu. Baklagillerin önemli ürünlerinden ye-

meklik bakla yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 5,9 bin ton, kırmızı
mercimek yüzde 22,5 azalarak
310 bin ton, yumru bitkilerden
patates ise yüzde 5,2 azalarak
yaklaşık 4,6 milyon ton olarak
gerçekleşti. Yağlı tohumlardan
soya üretimi değişim göstermeyerek 140 bin ton oldu. Tütün
üretimi yüzde 14,4 azalarak 80
bin 200 ton,
şeker pancarı
üretimi ise
yüzde 10,6
azalarak 18,9
milyon ton
olarak gerçekleşti.

SEBZEYİ AZ
ÜRETTİK
Sebze ürünleri
üretim miktarı
2018 yılında
bir önceki yıla
göre yüzde
2,6 azalarak
yaklaşık 30
milyon ton oldu. Sebze ürünleri
alt gruplarında üretim miktarları
incelendiğinde, yumru ve kök
sebzeler yüzde 2,5, meyvesi için
yetiştirilen sebzeler yüzde 2,9
azalırken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise
yüzde 1,4 arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, pırasada %21,5, havuçta %12,9, sakız
kabakta %5,6 oranında artış,
kuru soğanda %9,4, domateste
%4,7, kavunda %3,3 oranında
azalış oldu.

oranında artarak yaklaşık 22,3
milyon ton olarak gerçekleşti.
Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma
%19,6, nar %7, çilek %10,2 oranında arttı, kayısı %23,9, üzüm
%6,4 oranında azaldı. Turunçgil
meyvelerinden mandalina %6,4
oranında arttı, sert kabuklu
meyvelerden fındık ise %23,7
oranında azaldı. Dut üretiminde
%10,4 oranında azalış, muz da
ise %35,2 oranında artış oldu.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ
ARTTI
Süs bitkileri üretim miktarı 2018
yılında bir önceki yıla göre %5,7
oranında arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler %61,7, diğer
süs bitkileri %38,3’lük bir paya
sahiptir. Orkide üretimi bir önceki yıla göre %16,1, kasımpatı
(krizantem) üretimi
%7, lisianthus
üretimi %5,9 oranında arttı.

MEYVE ÜRETİMİ ARTTI
Meyveler, içecek ve baharat
bitkileri üretim miktarı 2018
yılında bir önceki yıla göre %0,8
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BORSA’DA
YILIN SON MECLİSİ
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımın enﬂasyonu düşürücü etkisine dikkat çekerken, “Tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanlar zarar
etme pahasına enﬂasyonu düşürmeye çalışıyor” diye konuştu.

BORSA 40
Nomi

A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) Aralık ayı Meclis
toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında
yapıldı. Yönetimin bir aylık
çalışması hakkında üyelerin
bilgilendirildiği Meclis’te, ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ekonomiye ve gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçen Kurban Bayramı’nda birinci etabı hizmete giren Kömürcüler’deki Hayvan Borsası’nın
sektörün kullanımına sunulması
için yoğun şekilde çalıştıklarını
belirten Çandır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol
Ekici, Meclis, Komite üyeleri
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla alanda yapılan toplantıda
sektörün alandan beklentileri ve
önerilerini dinlediklerini kaydetti. Çandır, “Hayvan Borsası’nın
2019 yılında tam kapasiteyle
bölgenin ve Antalya’nın hayvancılık sektörünün gelişimine katkı
sağlayacağına inanıyorum” dedi.

TARIMA ÖNEM VEREN YEREL
YÖNETİM
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerin hayırlı olmasını
dileyen Çandır, sürdürülebilir
yerel yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. Çandır, “Yerinden yönetimin ilk ve en önemli
aşaması olan belediye yönetimine halkımızın teveccühü ile gelecek olanlara şimdiden başarılar
diliyorum. Tarımsal üretim ve
ticaret faaliyetleri bakımından
doğrudan etkili olan yerel yönetimlerin, stratejik sektör olarak
tanımladığımız tarıma ve tarım
dünyasına gerekli önemi ve önceliği vermesini beklemekteyiz.

Tabi her zaman olduğu gibi aklı
selimi hakim kılan bir seçim
dönemi yaşamamızı diliyorum”
diye konuştu.

TARIM ENFLASYONU
KÖPÜRTMÜYOR
SÖNDÜRÜYOR
Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan ATB Başkanı Ali
Çandır, döviz kuru oynaklığının
nispeten azaldığı bir ayı geride
bıraktığımızı ancak enflasyon
göstergelerinin herkesi zorlamaya devam ettiğini söyledi. Son
açıklanan yıllık verilere göre
tüketici enflasyonunun yüzde
22, yurtiçi üretici enflasyonunun
yüzde 39, yurtdışı üretici
enflasyonunun yüzde 55 ve
çekirdek enflasyonun yüzde 21
ilan edildiğini anımsatan Çandır,
“Üstelik bu rakamlar bir önceki
aya göre düşmüştür. Bu düşüşte
en büyük katkı ise tarımsal ürünlerden gelmiştir. Çünkü tarımsal
ürün enflasyonu yıllık yüzde
14 düzeyinde kalmıştır. Daha
önceki paylaşımlarımda nesnel
analizlere ve uzun bir geçmişe
dayalı olarak ilan ettiğim gibi
buradan bir kez daha diyorum
ki tarım, ülkemiz enflasyonunu
köpürtmüyor” dedi. Tarımın sanılanın aksine başta ithal ürünler
olmak üzere diğer tüm kesimlerin köpürttüğü enflasyonu söndürmeye çalıştığını vurgulayan
Çandır, şunları kaydetti:

Tarımsal üretim ve ticaretle
uğraşanlar zarar etme pahasına
enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Tarımsal üretim ve ticaretle
uğraşanlar küçülme pahasına
enflasyonu düşürmeye çalışıyor.
Tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanlar birikimlerinden yiyip
krediye abanarak enflasyonu
düşürmeye çalışıyor. Bu uğurda
gücünü tüketenler ise tarımsal
faaliyetlerden çekilmek zorunda
kalıyor. İşte sektörümüzün hali
budur.”

TARIMDA BORÇLANMA
KABİLİYETİMİZ AZALDI
Antalya ekonomisinin Türkiye
ekonomisinin yüzde 3’ü civarında olduğunu belirten Ali Çandır,
buna karşın toplam sektörel
kredilerin yüzde 4’üne ulaşan
bir borçlanma oranına sahip olduğuna dikkat çekti. Son bir yıl
içerisinde ülkede yüzde 41 artan
sektörel kredilerin, Antalya’da
yüzde 58 oranında arttığını bildiren Çandır,
“Ülkemizde
ticaretle

“Çalışıyor da ne pahasına
çalışıyor? Sizlerin
nezdinde bunu
bir kez daha
paylaşayım
istiyorum:
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uğraşanların aldığı krediler yıllık
yüzde 80 artarken kentimizde
bu oran yüzde 139 artışla
gerçekleşmiştir. Tarımsal kredilerde ise ülkemizdeki yüzde
21’lik artışa karşılık kentimizde
yüzde 19’luk bir artış yaşanmıştır. Bu gerçekleşmelere bakıp ticaretin büyük bir hızla bankalara
borçlandığını ve tarımın ise bankalara borçlanmada ortalamanın
altında kaldığını söyleyebiliriz.
Tarımdaki bu durum ﬁnans ihtiyacının azalmasından değil yeni
borçlanabilme kabiliyetinin azalmasından kaynaklanmaktadır”
diye konuştu.

FİNANSMANA ERİŞİM
KOLAYLAŞMALI
Tarımsal destekleme sisteminin
Antalya tarımının gerçeklerine hitap etmediğini kaydeden
Çandır, toplam destekten Antalya’nın aldığı payın uzun yıllardır
yüzde 1’in altında kaldığına
dikkat çekti. Çandır, “Bu uyumsuzluk dolayısıyla sektörümüz,
bir taraftan desteklerden hak
ettiği ölçüde yararlanamazken
diğer taraftan da zayıflayan
borçlanma kabiliyeti dolayısıyla
çift taraflı bir ﬁnansman açmazında bulunmaktadır. Bu darboğazın giderilmesi
ve üreticinin direnç
kazanabilmesi amacıyla, enflasyonu da
düşünerek, tarımsal
kredi kullanım limitleri artırılmalı ve
ﬁnansmana erişim
kolaylaştırılmalıdır.

ÇEK SENET
TAHSİLATI BÜYÜK
SORUN
Ekonomik zorluk-

ların sonucu olarak çek-senet
tahsilatlarındaki sorunların da
giderek büyüdüğünü kaydeden
Çandır, resmi verileri şöyle paylaştı:
“Protesto edilen senet adedi
ülkemizde yüzde 13 artarken
kentimizde yüzde -6 oranında
azalmıştır. Bu karşılık protestolu
senet tutarında ülkemizde yüzde
64 artış yaşanırken kentimizde
yüzde 173 oranında artış yaşanmıştır. Açıkça görüldüğü gibi
yüksek tutarlı senetleri ödemede
ciddi bir darboğaz oluşmuştur.
Diğer taraftan karşılıksız işlemi
yapılan çek adedi ülkemizde
yüzde 104, kentimizde ise yüzde
51 artmıştır. Karşılıksız çek tutarı ise ülkemizde yüzde 163, kentimizde yüzde 145 artmıştır.”

BÜYÜME STOKLARLA
SAĞLANDI
Antalya’nın yılın üçüncü
çeyreğiyle ilgili büyüme
performansının milli gelirde
yüzde 1,6 olduğunu, sanayi
sektörü binde 3, tarım sektörü
yüzde 1, hizmet sektörü yüzde
4,5 büyürken, inşaat sektörünün
yüzde -5,3 küçüldüğünü bildiren
Çandır, “Üretici kesimlerin bu
büyüme oranlarını sağlaması

büyük ölçüde sabit sermaye
yatırımlarını ve stoklarını
eritmesi ile mümkün olmuştur.
Bir taraftan düşen kapasite kullanım oranları, diğer taraftan da
eritilen stoklar gelecek dönem
için büyümeyi zorlaştırıcı ve
maliyetini artıcı bir etki yaratacaktır” uyarısında bulundu.
Uzun bir aradan sonra 33 milyar
dolar gibi düşük düzeyde açıklanan cari açığı ﬁnanse etme kaynaklarının iş çevrelerini endişeye
sevk ettiğini söyleyen Çandır, bu
açığın 18 milyar dolarının kaynağı belirsiz parayla, 15 milyar
dolarının ise Merkez Bankası
rezervinden kullanmayla karşılandığını kaydetti. “Cari açığın
ﬁnansmanını bu yolla sağlamak
sürdürülebilir değildir” diyen
Çandır, cari açığı ﬁnanse etme
kalitesi ve sürdürebilme yeterliliğinin önemli olduğunu vurguladı. Çandır, “Hepimiz geleceğe
yönelik olarak bu gerçekleri
dikkate alan bir anlayışla hareket
etmeliyiz” dedi.

BEZGİNLİK YA DA TESLİMİYET
DEĞİL
Ekonomik yapıya ilişkin tespitlerinin, bezginlik ya da teslimiyet olarak anlaşılmaması
gerektiğini ifade
eden ATB Başkanı Çandır, şunları
söyledi:
“Bizler geleceği
yaşar ve geleceğe
yatırım yaparız.
Beklentilerimizi
doğru ve gerçekçi bir zeminde
tutmaya çalışırız.
Ne karamsarlığın
yaratacağı korkuya teslim olacak,
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ne de iyimserliğin götüreceği
hayal dünyasına takılıp kalacak
bir konumda değiliz. Son yıllar hepimiz için zorlu geçse de
odaklanmamız gereken konu,
yaşadıklarımızdan daha iyi bir
yıl olmasını sağlayacak bir zemini aramaktır. Bu zeminin oluşabilmesi için her zamankinden
daha fazla aklıselime, bilgiye,
mantığa, sorgulamaya ve nihayet
gerçeklerden uzaklaşmamaya
ihtiyacımız vardır. Ancak bu sayede korkakça bir karamsarlığa
ya da hayalperest bir iyimserliğe
düşmeden, umutlarımızı ve üretme kapasitemizi canlı tutabilir,
zorluklara karşı direncimizi artırabiliriz.”

TARIMSAL KOOPERATİFLERİ
GELİŞTİRİLMELİ
Son dönemlerde domates,
patates ve soğan gibi
ürünler başta olmak
üzere üretici ile tüketici ﬁyatları arasındaki
makasın açılmasıyla
hal yasası tasarısının
gündeme geldiğini belirten Çandır, yapılan
toplantılarda üreticinin
girdi temini, kredi

sağlama, hasat,
işleme ve
pazarlamasında
tarımsal
kooperatifçiliğin
etkinliğinin artması
yönündeki görüşlerin
ön plana çıktığını
kaydetti. Küçük
ölçeklerden oluşan
bir tarımsal üretime
sahip olduğumuratiflerin geliştirilmesine ağırlık
zu belirten Çandır,
verilmelidir” diye konuştu.
“Güçlü, rekabetçi ve avantajlı
bir yapı oluşturmamızın yolu,
Meclis’te 2019 yılı bütçesi üyegelişmiş dünyada olduğu gibi,
lerin oy birliğiyle onaylandı.
etkili kooperatifleşmekten
geçmektedir. Küçük ölçekli
Meclis toplantısının ardından,
birimlerin birlikte hareket
müşterek komite toplantıları
etmelerinin yarattığı ekonomik
yapıldı. Komite üyeleri sektörgüç ve avantajları, etkili
leriyle ilgili değerlendirmede
kooperatifçilikle tüm
bulunurken, üyelere yönelik ekotedarik zincirinnomik gerçekleşme ve beklenti
de yaşatabiliriz.
anketi yapıldı.
Yerelde
bölgesel
ORGAN VE KAN BAĞIŞI
kalkınmada
ÇAĞRISI
rol oynayabilmek ve
ATB Başkanı Ali Çandır, Mecöncü olmak
lis üyelerine organ bağışının ve
için kalkınilik naklinin önemini anlatırken,
ma ajansınca
kan ve organ bağışı çağrısında
sunulan destek
bulundu. Son dönemde basına
programlarında
yansıyan haberlerde çok sayıda kitarımsal koopeşinin organ ve ilik nakli beklediğini gördüğünü anlatan Çandır, “Dinimize göre bir insanın hayatını
kurtarmak yapılabilecek en büyük
ibadettir. Buradan organ bağışı
çağrısında bulunuyorum, sadece 3
tüp kan vererek de ilik nakli bekleyen binlerce hastamıza şifa olabiliriz. Sizlerin de bu konuda duyarlı davranacağınıza inanıyorum.
Gelin umut olalım” diye konuştu.
Çandır, 2019’un sağlıklı, mutlu ve
huzurlu geçmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN
D-8 ÜLKELERİNE
TİCARETİ BÜYÜTME ÇAĞRISI

Ticaretin
barışı güçlendirip
desteklediğini kaydeden TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, D-8
ülkelerine “Ticareti
büyütelim” çağrısında
bulundu.

D

-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel
Kurulu ve D-8 TSO İş
Forumu, D-8 Ticaret ve Sanayi
Odaları Dönem Başkanı ve TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde Antalya
Belek’te gerçekleştirildi. D-8 Üyesi
ülkelerin temsilcilerinin bulunduğu
toplantıya, Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı
Davut Çetin’in yanı sıra bölge oda
ve borsa başkanları da katıldı.
Hisarcıklıoğlu D -8 TSO Genel
Kurulu’nun ardından yapılan D -8

TSO İş Forumu’nun
açılışında yaptığı
konuşmada, toplantının yapıldığı
Antalya’nın Türkiye’de turizmin
başkenti olduğunu
ve bu yıl 14 milyon
turist beklediğini
ifade etti. D -8’in
geçmişine ilişkin
bilgi veren Hisarcıklıoğlu kuruluşun 21 yıl önce
Necmettin Erbakan’ın vizyonu ile
oluşturulduğunu
hatırlattı. D-8’in;
çatışma yerine
barışı, karşı karşıya
gelmek yerine
diyaloğu, adaleti, demokrasiyi ve eşitliği ilke
edindiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
“D-8 üye ülkeleri olarak benzersiz bir coğrafyaya sahibiz. Zengin
doğal kaynaklarımız, genç ve
dinamik bir nüfusumuz var. 97’de
D-8 kurulduğunda 14 milyar dolar
olan ülkelerimiz arasındaki ticaret
hacmi bugün, 100 milyar dolar
civarında. Bu güzel ancak yeterli değil. Bir dönem 1800 dolar
civarında olan kişi başı gelirimiz,
bugün 4500 dolarlara çıktı. Toplamda 3,7 trilyon dolarlık bir
ekonomiye sahibiz” dedi.
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TİCARET BARIŞI GÜÇLENDİRİR
Birçok sektörde iş ilişkileri olmasına rağmen potansiyellerini tam olarak kullanamadıklarından söz
eden D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları
Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ticaretin
barışı destekleyip güçlendireceğine vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, ticaret yapan
ların savaşı düşünmeyeceğini, bunun en güzel
örneğinin de AB projesi
olduğunu dile getirdi.

Dünyada en az gelişen 48 ülkenin yarısını İslam
ülkelerinin oluşturduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
bu tabloyu değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.
D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Bunun için de öncelikle kendi aramızdaki ticareti
artırmalıyız. D – 8 ülkeleri olarak 100 milyar dolar
olan ticaretimizi 5 kat artırabiliriz. Unutmayın ki
insanların refahı ekonomilerin güçlü olmasına bağlı.
Özel sektörü temsil edenler olarak sorumluluklarımız
var. Sadece sorunları ortaya koymamız yetmez.
Çözüm önerilerimizi de hükümetlerle paylaşmalıyız.
D-8 ülkeleri arasında ekonomik aktiviteleri geliştirebilmek için TEPAV’ın yaptığı bir çalışma var. Güven
bey bu konuda bilgilendirme yapacak.”

D – 8 GENEL SEKRETERİ DATO’ KU JAAFAR KU
SHAARİ
D – 8 Genel Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari ise
bu toplantılarda çıkarılan somut sonuçları projere
dönüştürülmesinin önemi üzerinde dururken, özel
sektörün ekonomik büyümenin motoru olduğunu
hatırlattı. İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarla
da çalışmak istediklerinden söz eden Shaari, “D -8
yakın gelecekte ekonomik bir güç olacaktır” dedi.
Ticareti kolaylaştırmak ve işbirliğini artırmak istediklerinden bahseden D – 8 Genel Sekreteri Dato’
Ku Jaafar Ku Shaari ﬁnansal mekanizmaların çok
önemli olduğuna dikkat çekerek projeler hakkında
bilgi verdi.
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2018 Yılı Aralık Ayı Meslek Komiteleri Kararları

3.Meslek Komitesi

(Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

1.Meslek Komitesi

(Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)
• KOBİ’lerin geçtiğimiz yıla göre daha sıkıntılı bir
yıl geçirdiğini,
• Gübre Takip Sisteminin (GTS) mevcut haliyle
kompoze gübrelerin birim ﬁyatlarını artırdığı ve
ilave bir maliyet oluşturduğu,
• Sahil kuşağı ilçelerimizde pamuk ekim alanlarındaki daralmaya bağlı olarak hububat ekim
alanının arttığını,
• Yayla kuşağında iklim nedeniyle hububat ekim
alanının azaldığını,
ifade etmişlerdir.

• Komisyonculuk hakkında yıl boyunca yapılan değerlendirmelerin kendileri üzerinde baskı oluşturduğunu,
• Kapıkule sınır kapısında son dönemde sorun
yaşadıklarını,
• Rusya Federasyonu’na domates ihraç etmenin gümrüklerde yaşanan aşırı prosedür nedeniyle kendilerini
yorduğunu,
• Ziraat Bankası başta olmak üzere bankaların kendilerine kredi sağlamama yönünde hareket ettiğini,
• Irak pazarına yaş sebze ihracatının arttığını,
• Tuta Absoluta (Domates güvesi) zararlısının son
dönemlerde havanın soğumasıyla azaldığını ancak
henüz bitmediğini,
• Sektörün görüşü alınmadan “Hal Yasası” çıkarma
çalışmalarının kendilerini zor duruma düşürdüğünü,
ifade etmişlerdir.

7.Meslek Komitesi

(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Meslek Komitesi)
• Vadelerin uzadığını ve süpermarketlerin idari vade uygulamasında bulunduğunu,
• Odun dışı orman ürünlerinin bazı üretim bölgelerinde tarife bedeli yerine ihale usulü ile toplatılmasının ticaretlerine olumsuz yansıdığını,
• Kırdan kente olan göçün artmasının sektörlerini olumsuz etkilediğini,
ifade etmişlerdir.
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2018 Yılı Aralık Ayı Meslek Komiteleri Kararları

6.Meslek Komitesi

(Çiçekçiler Meslek Komitesi)
• Ürün birim ﬁyatlarının 2018 yılında maliyet
artışlarının gerisinde kaldığını,
• Ekonomideki durumun iç pazarda süs bitkileri ve kesme çiçeğe olan talebi azalttığını,
• Bankaların geçmiş yıllara oranla tarım sektörüne ﬁnansman sağlamama yönünde
hareket ettiğini,
• İşçi probleminin artarak yaşanmaya devam
ettiğini,
• Yerel yönetimlerce yapılan peyzaj harcamalarında daralma yaşandığını,
ifade etmişlerdir.

5.Meslek Komitesi

(Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi)

• 2018 yılındaki şarbon söylentilerinin perakende satışları
olumsuz etkilediğini,
• İlimiz otellerinin il dışı ﬁrmalardan et alımlarının arttığını
ve bu durumun ilimiz ticaret erbabının ticaretine olumsuz
etki ettiğini,
• Karkas et ﬁyatlarının (kg/TL) özellikle yılın son üç ayında gerilediğini ve üretim maliyetlerini karşılamadığını,
ifade etmişlerdir.

4.Meslek Komitesi

(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş
Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek
Komitesi)

• Yem ﬁyatlarının aşırı yükseldiğini ve buna
karşın süt ﬁyatlarının yükselmediğini,
• Sütte yaşanan problemlerin süt mamulleri ve
et mamullerinin arzını etkilediğini,
• Atık su ve prina sorunun ilimizde devam
ettiğini,
• 2018 yılı zeytin rekoltesinin UZZK (Ulusal
Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi)’nın hazırladığı
raporun 3’te 1’i oranında gerçekleştiğini,
• Piyasada tağşişli yağ miktarının artığını,
ifade etmişlerdir.

2.Meslek Komitesi

(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)
• İşçilik ve hammadde ﬁyatlarının aşırı yükseldiğini,
• Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların işlerini yıl boyunca olumsuz etkilediğini,
• Ürünlerde görülen hastalık ve zararlılar nedeniyle perakende ﬁyatlarda yaşanan yükselmenin
kendileri üzerinde baskı oluşturduğunu,
ifade etmişlerdir.
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