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C
umhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerini 

geride bıraktık. Yüzde 85’in üzerinde geniş bir katılımla 

gerçekleşen seçimler sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile milletvekil-

lerimizi tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum.

İş dünyası olarak TBMM ve kabinenin çalışmaya başlamasıyla 

birlikte iç ve dış ticaretin kolaylaştırılacağı, tarım politikalarının 

yeniden gözden geçirileceği ve mali disiplinin sağlanacağı bir 

dönem olmasını bekliyoruz. Faiz, dolar kuru, enflasyon ve cari 

açık önümüzdeki ekonomik sorunların başında yer alıyor. Bu 

sorunlara acilen çözüm bulunup üretime odaklandığımız bir 

dönem olmasını diliyorum. İş dünyası sürdürülebilir üretime, 

kalkınmaya ve ülkemizi güçlendirmeye her zaman motivedir. 

Yeter ki karar vericiler de aynı kararlılıkta olsunlar.

Seçim vaatlerine alet edilmeyecek kadar stratejik konumda 

bulunan tarım sektörü için atılması gereken ilk adım güncel 

ve gerçekçi bir envanterin çıkarılmasıdır. Çünkü ancak böyle 

bir envanter yardımıyla sektörümüzün geleceğiyle ilgili doğ-

ru stratejiler belirlenebilir. Bu stratejilere dayalı gerçekçi üretim 

planlamaları hazırlanıp uygulanabilir ve bu planlamalar kapsa-

mında etkili destek-teşvik programları hazırlanabilir. Böylece yıl-

lardır sektörümüzde yokluğunu belirttiğimiz gerçekçi ve etkili 

strateji-plan-destek/teşvik zinciri oluşturulabilir.

Yürütmeden önümüzdeki beş yılda bu zincire dayalı bir sefer-

berlik ilan ederek, tarım sektörüne kaybettiği itibarını kazandı-

rılması, standardizasyona sahip bir üretimle derinlik ve değer 

zincirinin yaratılması, maliyet etkinliğinin sağlanması, kapsayıcı 

ve eğitim odaklı istihdamın artırılması, tarımsal arazi varlığının 

genişletilmesini bekliyoruz. Ayrıca, lojistik ve sertifikasyon sis-

teminin geliştirmesi, örgütlenmeye rekabetçi işlev kazandırıl-

ması, tarımın yapısına uygun özel bir sosyal güvenlik sisteminin 

getirilmesi, ticari bilgi odaklı AR-GE ve bilişim motivasyonunun 

sağlanması, proje tabanlı destek/teşvik uygulamalarının gelişti-

rilmesi ve tarımsal destek/teşviklerin kırsal kalkınma ve sosyal 

yardım politikalarıyla bütünleşik bir biçimde ele alınması gibi 

konularda düzenleyici, izleyici, denetleyici ve iyileştirici çalışma-

lar yapmasını de beklemekteyiz.

Kentimiz tarımını ülkemiz ortalama tarım göstergeleri ve özel-

likleriyle açıklamak mümkün değil. Ortalama tarımsal alan öl-

çeğimiz, ülkemiz ortalamasının çok altında. Bunun iki önemli 

nedeni var. İlki Antalya’mızın tarımsal alanının nispi olarak dü-

şük olması. İkincisi ise bitkisel üretimimizin büyük bölümünün 

örtü altı nitelikli olması. Diğer taraftan üretim yöntemleri ve 

teknolojileri itibariyle de ortalamanın oldukça üzerinde bir tek-

nik yoğunluk söz konusu ve katma değer oranı nispi olarak 

yüksek. Ayrıca tarımsal üretiminin önemli bir bölümü ihracata 

konu. Yani Antalya tarımda küresel rekabete en açık kent. Bu 

ve benzeri yapısal özellik farklılıklarımız, ortalamadan çok daha 

dar toleransla ve hata payıyla çalışmamızı zorunlu kılmaktadır. 

Sektörümüzde son yıllarda yaşanan sorunlar ve zorluklar do-

layısıyla toprak ve insan kaynağı başta olmak üzere kayıplar 

gittikçe artmaktadır. Bu ortak sorunlara ilave olarak kentimize 

özgü zorlukları da dikkate aldığımızda, Antalya tarımının sürdü-

rülebilir geleceği bakımından tedarik, lojistik, üretim, istihdam 

ve ticaret konularında özel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere Antalya Ticaret Borsası olarak varlı-

ğımızı bu uğurda vakfetmeye hazırız.

başkandanbaşkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
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HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
KARALOĞLU’NDAN ATB YÖNETİMİNE 

Antalya Valisi Münir Karaloğ-
lu, Antalya Ticaret Borsası 
seçimlerinin ardından Bor-
sa yönetimine hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu. Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB 
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyele-
rinin karşıladığı Vali Karaloğlu, ATB 
yönetim kurulu başkanlığına yeni-
den seçilen Ali Çandır ve yönetim 
kuruluna başarılar diledi. Tarımın 
insanlık için önemli bir sektör ol-
duğuna dikkat çeken Karaloğlu, ta-
rımsal üretim yapıp, bunun ticare-
tini yaparak ekonominin gelişimine 
katkıda bulunan çiftçilere ve borsa 
üyelerine teşekkür etti. Karaloğlu, 
Borsa’nın kent için önemli bir ku-
rum olduğunu belirterek, “ATB yö-
netimine yeni dönemde başarılar 
diliyorum” dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirirken, Borsa’nın çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgi verdi. Ta-
rımın toplum kılcal damarlarına 
kadar yansıyan ekonomi yarat-

tığını vurgulayan Çandır, tarımın 
mutlaka öncelikle desteklenme-
si gereken bir sektör olduğunu 
kaydetti. Çandır, hazine arazi-
lerinin süs bitkileri ve tıbbi aro-
matik bitki sektörüne tahsisiyle 
ilgili arazi envanterine ulaşmak-
ta zorluk yaşadıklarını belirterek 
bu konuda Vali Karaloğlu’ndan 
destek istedi. Tarımsal iş gücü 
ve tarımsal üretimin gündeme 
geldiği ziyarette Çandır, bu yıl 24-
28 Ekim’de ANFAŞ Fuar alanında 
yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX’le ilgili de bilgi verdi. 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 
ziyaretin anısına Başkan Çandır’a 
tablo hediye etti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu, Borsa’nın kent ekonomisi için yaptığı 
başarılı çalışmalara dikkat çekti. 

Antalya Zirai Karantina Müdürü Ekrem 
Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. Yeni yönetimine başarılar dileyen 

Çetin,  Antalya’nın dünyaya açılan bir tarım kenti 
olduğunu belirterek, bu konuda Borsa’nın yaptığı 
çalışmaların takdire değer olduğunu söyledi. ATB 
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Simav’ın da bulunduğu ziyarette 
ATB Başkanı Ali Çandır, Ekrem Çetin’e ziyareti te-
şekkür etti. Çandır, tarım kenti Antalya’nın ticare-
tini daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını kay-
detti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ziyaretin 
anısına Başkan Çandır’a tablo hediye etti.

KARANTİNA 
MÜDÜRÜ BORSA’DA

Komutan’dan 
İADE-İ ZİYARET

Antalya Garnizon Komutanı ve 3’üncü Pi-
yade Eğitim Tugay Piyade Albay Tahir 
Savran, Antalya Ticaret Borsası’na iadeyi 
ziyarette bulundu. Antalya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile Meclis Baş-
kanı Erdoğan Ekinci’nin ağırladığı Savran, ATB’nin 
çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, 
Çandır ve yeni yönetim ve meclise başarılar diledi. 
ATB Başkanı Çandır, ziyareti nedeniyle Garnizon 
Komutanı Tahir Savran’a teşekkür etti.  

MAYIS  HAZİRAN 

BORSADAN
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BORSA’YA ZİYARET
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Davut Çetin, 
Meclis Başkanı Süleyman 
Özen ve yönetim kurulu 

üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret 
etti. ATB Meclis Başkanı Erdoğan 
Ekinci’nin de bulunduğu ziyaret-
te Çetin, Çandır ve ekibine yeni 
dönemde başarılar diledi. ATSO ve 
ATB’nin birlikte hareket etme kül-
türüyle çalışan kurumlar olduğunu 
belirten Çetin, daha iyi bir Antalya 

için çalıştıklarını kaydetti. ATB Baş-
kanı Çandır, ATSO heyetine ziyareti 
nedeniyle teşekkür ederken, bir-
likte çalışılırsa başarının daha kolay 
elde edilebileceğini vurguladı. 

Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, 
Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. ATB 
Başkanı Ali Çandır, Meclis başkanı Erdoğan 
Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Halil Bülbül’ün konuk ettiği DTO heyeti, Çandır ve 
ekibine yeni dönemde başarı diledi. Çandır, Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’e ziyareti ne-
deniyle teşekkür etti. 

CUMHURİYET BAȘSAVCISI 
SOLMAZ’DAN İADE-İ ZİYARET

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
Antalya Ticaret Borsası’na iade-i ziyarette 
bulundu. Borsa’nın çalışmalarından öv-
güyle bahseden Solmaz, tarım ve ticaretin 

ekonomi için önemine dikkat çekti. ATB Başkanı 
Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Süleyman Ersan ve Cüneyt Doğan’ın 
konuk ettiği Solmaz, yönetime yeni dönemde 
başarılar diledi. ATB Başkanı Ali Çandır, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz’a ziyaret nedeniyle 
teşekkür etti. Adaletin önemine değinen Çandır, 
kente katkıları nedeniyle Solmaz’a teşekkür etti. 

KUTSO’DAN BORSA’YA ZİYARET

Kumluca Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Murat Hüda-
vendigar Günay yönetim 
kurulu üyeleriyle Antalya 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. ATB 
Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı 
Erdoğan Ekinci’nin ağırladığı KUT-
SO heyetinin ziyaretinde tarımsal 
üretim ve ticaret konuşuldu. KUT-
SO Başkanı Günay, ATB yönetimine 
yeni dönemde başarılar dilerken, 
bölgenin tarımsal üretimi ve tica-
reti için güç birliği yapmak istedik-

lerini kaydetti. ATB Başkanı Çandır, 
KUTSO yönetimine ziyareti nede-
niyle teşekkür ederken, birlikte ha-
reket etme kültürünün önemine 
vurguladı. 

DENİZ TİCARET ODASI’NDAN 
ATB’YE ZİYARET

MAYIS  HAZİRAN 

BORSADAN
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Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili 
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB 

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yöne-
tim Kurulu, meclis ve komite üyelerinin 
bulunduğu ziyarette, Çavuşoğlu’na AK 
Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile mil-
letvekili adayı Mustafa Erkan eşlik etti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na zi-
yareti için teşekkür eden ATB Başkanı Ali 
Çandır, “Sayın Bakanımız Antalya Ticaret 
Borsası’nı en çok ziyaret eden Antalya 
milletvekili rekorunu elinde tutuyor. Ta-
rımla ilgili, kentimizle ilgili ne sorun olursa 
olsun, aradığımızda bütün yoğunluğuna 
rağmen bize dönüş yapıp, sorunumuzla 
ilgilendiği için kendilerine teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

TARIMA HAK ETTİĞİ YERE GELMELİ

Önümüzdeki seçimlerin hayırlı olmasını 
dileyen Çandır, tüm partilerde olduğu gibi 
AK Parti’nin seçim beyannamesinde tarı-
ma önemli yer ayrılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Çandır, “Umuyo-
rum, seçimler sağlıklı bir şekilde tamamla-
nır. Tarımla ilgili sorunlara çözüm bulundu-
ğu bir dönem olur, tarımımız ve üreticimiz 
hak ettiği yere gelir” dedi. Çandır, Bakan 
Çavuşoğlu’ndan kente kazandırılan Zey-
tinpark, süs bitkileri sektörünü geliştirecek 
hazine arazilerinin envanterine ulaşım, 
tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin 
hayata geçirilmesi, atıl durumdaki TİGEM 
arazilerinin tarıma kazandırılması, Yöresel 

Ürünler Fuarı YÖREX’in yurt dışına çıkarıl-
ması konularında destek istedi. 

“ATB EN SEVDİĞİM KURUMLARIN BAŞINDA”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 
Ticaret Borsası’nın en sevdiği kurumların 
başında geldiğini bildirirken, “Son seçim-
de üyeler tarafından göreve devam yet-
kisi alan Ali Çandır ve yönetimini tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Türki-
ye’nin sorunlarına duyarlı sivil toplum ku-
ruluşları ve meslek örgütlerinin siyasilerin 
işini kolaylaştırdığını söyleyen Çavuşoğlu, 
“Sorunlara birlikte çözüm buluyor, birlikte 
yeni projeler üretiyoruz. Ali Çandır Baş-
kan ve Borsamız bu manada gerçekten 
Antalya’nın en aktif, en dinamik kurumla-
rından bir tanesi. O nedenle sizleri tebrik 
ediyorum. Biz sadece seçim dönemlerin-
de değil, diğer zamanlarda da Borsamızı 
ziyaret ediyoruz. Borsa yönetimi de sağ 
olsunlar Ankara’ya geldiklerinde bizleri zi-
yaret ediyorlar” diye konuştu.

Tarımla ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili 
üyelere bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Ta-
rım ürünlerinin ihracatının önündeki en-
gelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. 
Ürünlerimizi yeni piyasalara ulaştırmak 
için çalışıyoruz. Antalya’dan dünyaya ih-
racat edilen ürün çeşitliliği artıyor. Rusya 
ile yaşadığımız uçak düşürme krizinden 
sonra aşama aşama tarım ürünlerinin ih-
racatı önündeki engelleri kaldırdık ” diye 
konuştu. 

Antalya’ya hızlı tren sözü veren Bakan 
Çavuşoğlu,  karayolunda yapılan iyileş-
tirmelerle ulaşımın kolaylaştığını söyledi. 
Antalya’ya yapılacak yatırımlarla ilgili de 
bilgiler veren Çavuşoğlu, “Samimi sıcak 
ev sahipliği ve dostluğunuz için teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Ziyaretin sonunda ATB Başkanı Ali Çandır, 
Çavuşoğlu’na fotoğraflarının bulunduğu 
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX albümü ar-
mağan etti. 

BAKAN ÇAVUȘOĞLU
ATB ÜYELERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ

Çandır, “Sayın Bakanımız 
Antalya Ticaret Borsası’nı 

en çok ziyaret eden Antalya 
milletvekili rekorunu elinde 

tutuyor” dedi.
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DCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ge-
nel Başkan Yardımcısı, Antalya Mil-
letvekili Çetin Osman Budak, CHP 
İl Başkanı Ahmet Kumbul ve mil-

letvekili adaylarıyla birlikte Antalya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. CHP heyetini, ATB 
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Er-
doğan Ekinci, ATB yönetim kurulu, meclis 
ve komite üyeleri ağırladı. 

ATB Başkanı Ali Çandır, ATSO başkanlığı dö-
neminde birlikte çalıştıkları Çetin Osman 
Budak’ın kentin sorunlarına olan duyarlılı-
ğına dikkat çekti. Önümüzdeki seçimlerin 
hayırlı olmasını dileyen Çandır, “Umuyoruz 
seçimlerin ardından ülkemiz hak ettiği 
yönetim kadrosuna kavuşur” dedi. Siya-
setin vasat siyaset tuzağından kurtulması 
gerektiğini vurgulayan Çandır, “Tabi bizim 
de üzerimize düşen sorumluluklar var. 
Öncelikle vatandaş olarak oyumuzu kulla-
nacağız. Umuyoruz seçim yüksek katılım 
oranıyla gerçekleşir” dedi. 

TARIMDA ANTALYA YAKLAŞIMI

Ekonomik açıdan fark yaratıcı, üretimi 
özendirici, nitelikli projelere ihtiyaç oldu-
ğunu kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, “Bu 
seçim döneminde de tarım sektörüyle il-
gili güzel vaatler var. Ancak bunların hayata 
geçirilmesini önemsiyoruz” dedi. Nitelikli 
üretimiyle tarımsal gayri safı milli hasılada 
birinci konumda olan Antalya’ya özel bir 
tarımsal yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan Çandır, “Uzun süredir üzerinde 
durduğumuz, tarım sektörünün geliş-
mesi konusunda hayati derecede önem 

atfettiğimiz tarıma özel sosyal güvenlik 
sisteminin ortaya çıkartılması, tarım sek-
töründen kaçışın önüne geçilmesini arzu 
ediyoruz” dedi. Çandır, kırsal kalkınmaya 
öncelik verilmesini istedi.

TARIMSAL ÜRETİM DEĞER GÖRMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Antalya Mil-
letvekili Çetin Osman Budak, siyasetin sivil 
toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin 
gücünü alarak güzel çalışmalar yapabile-
ceğini belirtti. STK’ların yetiştirdiği kanaat 
önderlerinin baskı unsuru olması gerekti-
ğini söyleyen Budak, “STK’lar bir araya ge-
lip siyasetin üstende baskı oluşturmalıdır. 
STK’lar üzerine düşen görevi yerine getir-
meli. Siyaset vasatlaşırsa ülke de vasatlaşır. 
Siyasetin aktif olursa yaşayan kentler olur, 
birlikte zenginleşiriz” diye konuştu.

Tarımsal üretimin değer görmesi gerekti-
ğini vurgulayan Budak, tarım ve ekonomi-

ye ilişkin partisinin vaatlerini paylaştı. Bu-
dak, kırsal kalkınmaya öncelik vereceklerini 
söyledi. 

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, tarım ko-
nusunda bölgenin ciddi sıkıntılar yaşadı-
ğını belirterek, “Bölgeye ciddi destekler 
verilmeli. Üretim odaklı politikalar hayata 
geçirilmeli. Biz buna talibiz” dedi. 

CHP’Lİ  BUDAK 
VE ADAYLARDAN 

ATB’YE ZİYARET

ATB Başkanı Çandır, ATSO 
başkanlığı döneminde 

birlikte çalıştıkları 
Çetin Osman Budak’ın 
kentin sorunlarına olan 

duyarlılığına dikkat çekti. 
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Antalya Ticaret Borsası Başkan Yar-
dımcısı Halil Bülbül, beraberinde-
ki 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer 
Tan, Disiplin Kurulu Üyesi Nurettin 

Babaoğlu, zeytin ve zeytinyağı üreticisi ve 
firma sahiplerinden oluşan heyetle, bu yıl 
9’uncusu düzenlenen Olivtech 2018 Gur-
me İzmir Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, 
Şarap ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Üye-
ler, fuar alanındaki firma stantlarını ziyaret 
ederek sektörleriyle ilgili yenilikleri görme 
fırsatı buldu. Pazar araştırması da yapan 
üyeler, zeytin ve zeytinyağı ticaretini ge-
liştirmek ve işbirliğini artırmak için heyet-
ler arası görüşmelerde bulundu.

İZMİR BORSA’YA ZİYARET

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ve 
beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Bor-
sası’nı (İTB) da ziyaret etti. ATB heyetini 
İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Ercan Korkmaz ağırladı. ATB’nin çalış-
maların anlatan ATB Başkan Yardımcısı 
Halil Bülbül, İzmir Ticaret Borsası’nı bu 
yıl 24-28 Ekim’de düzenlenecek Yöresel 
Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti. Bülbül, 
borsaların ortak projelerle ticareti ge-
liştirebileceğine dikkat çekti. İTB Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, ATB heyetinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, İTB’nin çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. YÖREX’e bu yıl katılmak istedik-
lerini kaydeden Korkmaz, yöresel ürünle-
ri ekonomiye kazandıran YÖREX’in iyi bir 

çalışma olduğunu vurguladı.

E TİCARET İÇİN PROTOKOL

ATB ile İTB heyeti, borsalar arası işbirliğinin 
artırılması ve tarım, gıda ürünleri ticare-
tinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 
sanal pazar ortamı E-Commodity Ba-
zaar için protokol imzaladı. Halil Bülbül, 
E-Commodity Bazaarın üye firmaların 
toptan olarak satışını yapmak istedikleri 
ürünleri portalda sergileyebilmelerine, 
alım ve satım yapmak istedikleri ürünler 
için açık arttırma ve açık eksiltme şeklin-
de ihale açmalarına imkan sağladığını be-
lirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

ATB Heyeti daha sonra, pamuk alım satı-
mının geçekleştiği korbey ile üzüm alım 
satımının gerçekleştiği üzüm salonunda 
incelemelerde bulundu. 

ANTALYA BORSA 
OLİVTECH FUARI’NDA 

Antalya’da zeytin ve 
zeytinyağ sektörünü ileri 

taşıma hedefinde olan 
Antalya Ticaret Borsası, 

Olivtech 2018 Gurme 
İzmir Zeytin, Zeytinyağı, 
Süt Ürünleri, Şarap ve 
Teknolojileri Fuarı’nda 
pazar araştırması yaptı.
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BORSA’YA ZİYARET
SP İL BAȘKANI’NDAN

Saadet Partisi İl başkanı Ra-
mazan Düzen, beraberin-
deki heyetle Antalya Tica-
ret Borsası’nı ziyaret etti. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır’ın konuk ettiği Düzen, An-
talya tarımının ekonomik potansi-
yeline dikkat çekerken, bu potansi-
yelin değerlendirilmesi gerektiğini 
kaydetti. Düzen, Borsa’ya tarıma 

katkısı nedeniyle teşekkür etti. 
Çandır, Düzen’e ziyareti nedeniyle 
teşekkür etti.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Fede-
rasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Er-
doğan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
ATB’ye nezaket ziyaretinde bulundu. BAK-

SİFED yönetimini, ATB Başkanı Ali Çandır, Meclis 
başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Süleyman Ersan ve Cüneyt Doğan konuk etti. Ab-
dullah Erdoğan, iş dünyasının içinde bulunduğu 
sıkıntılara dikkat çekerken, bölge ekonomisi için 
birlikte çalışmanın önemini vurguladı. BAGEV’in 
çalışmaları hakkında BAKSİFED yönetimine bilgiler 
veren Çandır, birlikte hareket ederek güçlü çalış-
malar yapılabileceğini vurguladı. Çandır, BAKSİFED 
yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti.  

ANSİAD YÖNETİMİ BORSA’DA

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (AN-
SİAD) Başkanı Sadi Kan, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret Borsa-
sı’nı ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, 

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Süleyman Ersan ve Cüneyt Doğan’ın ko-
nuk ettiği ANSİAD’ın ziyaretinde kent ekonomisi 
gündeme geldi.  

MHP’Lİ VEKİL BORSA’DA

Milliyetçi Hareket Partisi An-
talya Milletvekili Ahmet 
Selim Yurdakul, Antalya 
Ticaret Borsası Başka-

nı’nı ziyaret etti. Antalya tarımının 
geliştirilmesi ticaretinin artırılması 
konularındaki çalışmaları nedeniyle 
Antalya Ticaret Borsası yönetimine 
teşekkür eden Yurdakul, ülke eko-
nomisi için tarımın önemine dikkat 
çekti. ATB’nin yönetimine yeni dö-
nemde başarılar dileyen Yurdakul, 
parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

ATB Başkanı Ali Çandır, MHP Millet-
vekili Yurdakul’a ziyareti için teşek-
kür etti. Siyaset kurumundan bek-
lentilerini dile getiren Çandır, tarım 
politikalarının önemine dikkat çekti. 

BAKSİFED’DEN BORSA’YA 
ZİYARET

MAYIS  HAZİRAN 

BORSADAN
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Antalya Ticaret Borsası Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 18’inci 
mezunlarını verdi. Çağlayan 
Spor Salonu’nda yapılan mezu-

niyet törenine Antalya Ticaret Borsası 
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Murat-
paşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, 
Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Özbek, 
Muratpaşa Belediyesi Bilgi İşlemi Mü-
dürü İsa Güzel, Eğitim- İş Antalya Şube 
Başkanı Fatin İltar, Eğitim Bir Sen Şube 
Başkanı Mustafa Çoban, Türk Eğitim 
Sen Şube Başkanı Oğuz Öztürk, Antalya 
Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Müdürü Kuntay Yetkin’in yanı 
sıra çok sayıda davetli ile öğrencilerin 
aileleri katıldı. Protokol üyeleri, öğren-
cilerin yıl boyu yaptığı resimlerin bulun-
duğu sergiyi açarak tören alanına geçti.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardım-
cısı Halil Bülbül, törende yaptığı konuş-
mada 357 öğrencinin hayata atıldığını 
belirterek, mezun olan öğrencileri teb-
rik etti. Öğrencilere kendilerini iyi yetiş-
tirmelerini isteyen Bülbül, “İnsanların en 
değerlisi insanlara ve memleketlerine 
hizmet eden ya da yatırım yapanlardır. 
Hizmetlerin en değerlisi ise şüphesiz ki 

eğitmek ve öğretmektir. Yatırımlar içe-
risinde en kıymetli olanı eğitime yapılan 
yatırımlardır” diye konuştu.

BORSA’DAN BİRİNCİLERE TABLET

Genç nüfusa sahip Türkiye’nin dona-
nımlı gençlere ihtiyacı olduğunu vurgu-
layan Bülbül, “Kıymetli öğretmenlerimiz 
sayesinde sizlerin iyi eğitim aldığınıza 
inanıyoruz” dedi. Öğrencilere önderi-
miz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolun-
dan gitmelerini tavsiye eden Bülbül, 
çağdaş medeniyetler seviyesine ancak 
çalışarak ulaşabileceğimizi vurguladı. 
ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül okul 
birincilerine tablet armağan ederken, 
dereceleri tebrik etti. Okul Müdürü 
Kuntay Yetkin, Halil Bülbül’e plaket su-
narken, her zaman eğitime destek olan 
Antalya Ticaret Borsası yönetimine te-
şekkür etti.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyan 
öğrenciler ayakta alkışlandı. Okul birin-
cilerinin yaş kütüğüne çivi çaktığı tören, 
şenlik havasında geçti. Mezuniyet andı, 
bayrak devir teslim töreninin ardından 
öğrenciler mezuniyet bölgelerini alarak 
keplerini havaya fırlattı. 

BORSA LİSESİ 
18’iNCi MEZUNLARINI VERDi 

Antalya Ticaret Borsası 
Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, 18’inci 
mezuniyet töreninde 357 

öğrenciyi mezun etti. 
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Antalya Vergi Dairesi Başkanı 
Metin Uzun, Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Vergi 

borçlarının yapılandırmasını öngören 
7143 sayılı kanunla ilgili bilgi veren 
Uzun, 5 Temmuz’da düzenleyecekleri 
toplantıda kanunu iş dünyasına anlata-
caklarını bildirdi. 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’un 18 Mayıs’ta yürürlüğe gir-
diğini anımsatan Vergi Dairesi Başkanı 
Metin Uzun, vatandaşları borç yapılan-
dırmasından yararlanmaya davet etti. 
Yapılandırmaya başvuran vatandaşın 
kamuya borç yükünün azalacağını, 
borçlarını taksitlendirebileceğini, indi-
rimlerden yararlanabileceğini belirten 
Uzun, “Daha önce unutulmuş eksik 
beyan edilmiş vergiler için pişmanlık 
beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları 
gerçek hale getirebilecek. Yapılandır-
ma kanunu kesinleşmiş borçlara öde-

me kolaylığı getiriyor” diye konuştu.  

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu 
taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergi-
lerin Kanuna göre yapılandırılabileceğini 
belirten Uzun, trafik, nüfus, seçim, as-
kerlik para cezaları, karayollarından usul-
süz geçişler nedeniyle kesilen cezaların 
da Kanun kapsamda olduğunu söyledi. 
YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, 
öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çift-
çiler ve işletmelerin ecrimisil borçlarının 
da bu Kanuna göre yapılandırılarak öde-
nebileceğini kaydeden Uzun, kanundan 
yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 
2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine 
başvuruda bulunmaları gerektiğini vur-
guladı. Vergi Dairesi Başkanı Uzun, baş-
vuruların bizzat vergi dairesine gelerek 
veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üze-
rinden veya www.turkiye.gov.tr adresin-
den internet aracılığı ile yapılabileceğini 
bildirdi. Uzun, peşin veya ilk taksit öde-
melerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar 

yapılması gerektiğini kaydetti.  

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

“Kapsama girip de ‘ben bu Kanunu 
duymadım’ diyen bir vatandaşımızın 
kalmasını istemiyoruz” diyen Uzun, 5 
Temmuz’da Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda düzenlenecek toplantıda ka-
nunu anlatacaklarını bildirdi. Metin Uzun, 
bilgilendirme toplantısına ATB Başkanı Ali 
Çandır ve borsa üyelerini davet etti. 

MÜKELLEF İÇİN FIRSAT

ATB Başkanı Ali Çandır, mükellefin dev-
lete karşı borçlarını zamanında öde-
mesinden yana olduklarını bildirirken, 
zamanında ödeme yapanların da bunu 
hissetmesi gerektiğini söyledi. 7143 sa-
yılı Kanun kapsamındaki yapılandırmanın 
borçlu mükellef için bir fırsat olduğunu 
kaydeden Çandır, üyelerine yapılandır-
madan yararlanma çağrısında bulundu. 
Çandır, 5 Temmuz’da düzenlenecek bil-
gilendirme toplantısının kanunun daha 
iyi anlaşılması ve başvuruların artırılması 
için yararlı olacağına inandığını söyledi. 

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu 
taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin Kanuna göre yapılandırılabileceğini 
söyledi. Uzun, trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz 
geçişler nedeniyle kesilen cezaların da Kanun kapsamda olduğunu kaydetti. 

VERGİ DAİRESİ 
BAȘKANI’NDAN 

YAPILANDIRMA UYARISI
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DOĞADAN GELEN 

ZENGiNLiK

Tıbbi aromatik bitki sektöründe 170 
milyon dolarlık ihracat rakamlarını 

aşan Türkiye, dünyada 100 milyar 
dolarlık büyüklüğe sahip sektörden 

henüz isteği payı alamıyor. 
Geleneksel ürünlere göre üreticisi 

ya da toplayıcısına yüzde 50 fazla 
kazandıran tıbbi aromatik bitki 
sektörünün önü açık. Endemik 

türler ve aromatik bitkiler yönünden 
verimli topraklara sahip Antalya ise 

kekik, defne, adaçayında lider. 

Bitki sayısı ve endemik tür 
çeşitliliği zengin olan Tür-
kiye, tıbbi aromatik bitki 
sektöründe kekik, defne, 

adaçayı gibi ürünlerde isminden 
söz ettiriyor. Avrupa-Sibirya, Akde-
niz ve İran-Turan floristik bölgele-
rinin kesişim noktasında yer aldığı 
için tıbbi aromatik bitki sayısı ve 
endemik tür çeşitliliğinde zengin 
olan Türkiye, 170 milyon dolara 
yaklaşan ihracat rakamını katlaya-
cak potansiyele sahip. Türkiye’de iç 
ve dış ticareti yapılan 347 türden, 
139’unun ihracatı yapılıyor. Türki-
ye, defne yaprağı, kekik, adaçayı, 
kimyon, anason, biberiye, nane, 
ıhlamur, kişniş, keçi boynuzu ve re-

zene ihraç ediyor. Antalya ise tıbbi 
aromatik bitki sektörünün gelişi-
mine en açık il. 

İHRACATIMIZ POTANSİYELİN ÇOK ALTINDA

Antalya Ticaret 
Borsası Meclis Baş-
kan Yardımcısı, 7. 
Meslek Komitesi 
Üyesi Abdullah 
İnan, Antalya’da 
organik ve orga-
niğe yakın kalitede defne yaprağı, 
kekik ve adaçayı gibi bir çok tıbbi 
ve aromatik bitki elde edildiğini 
bildirdi. Antalya’nın ülkemiz tıbbi 
ve aromatik bitkiler toplam iç ve 
dış ticaretinin yüzde XXX’ini ger-

Abdullah
İNAN



MAYIS  HAZİRAN 

17

GÜNCEL

çekleştirdiğini kaydeden İnan, “Ancak bu 
rakam kentimiz bünyesinde bulundur-
duğumuz kapasitesinin çok gerisinde” 
dedi.

Son 5 yılda kekik üretim alanının yüzde 
28, üretim miktarı ise yüzde 27 arttığı-
nı bildiren Abdullah İnan, toplam kekik 
üretiminin yüzde 86’sının Denizli, yüzde 
6’sının Manisa’da yapıldığını belirtti. İnan, 
Antalya ve diğer kentlerde tarımı yapılan 
kekik üretiminin çok az olduğuna dikkat 
çekti.

100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

İnan, tıbbi aromatik bitkilerin gelenek-
sel ürünlere göre üreticisine yüzde 50 
daha fazla kazandırdığını belirterek, 
“Dekar başına en az bin TL kazanmak 
mümkün” dedi.  Dünyada tıbbi aromatik 
bitki sektörü hızla büyüdüğüne dikkat 
çeken İnan,  100 milyar doların üzerinde 
büyüklüğe sahip sektörün önünün açık 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin tıbbi 
aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 170 
milyon doların üzerinde gelir sağladığı-
nı bildiren İnan, bu ürünleri yaklaşık 100 
ülkeye ihraç edildiğini söyledi. İnan, ABD, 
Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, 
Brezilya, Kanada, İtalya, Belçika, Yuna-
nistan, Fransa ve Japonya en çok ihracat 
yapılan ülkeler olduğunu söyledi. İnan, 
“Son dönemlerdeki ihracat verilerine ba-
kıldığında yıllar içerisinde dünya ihracat 
değerlerinde artış yaşanmasına rağmen 
Türkiye’nin ihracat değerleri ise yatay bir 
seyir izliyor” dedi.

KORKUTELİ’NE DENİZLİ MODELİ

Antalya Ticaret Borsası’nın Korkuteli ilçe-
sinde tarla kekiği üretimini artırmak için 
sektörle birlikte çalışmalar yürüttüğünü 
anımsatan Abdullah İnan, Türkiye’de 14 
bin 477 ton kekik üretildiğine, bu raka-
mın tarla üretimiyle katlanabileceğini 
söyledi. 

Antalya Ticaret Borsası olarak tıbbi aro-
matik bitki potansiyelinin artırılması ve 
daha fazla ekonomik gelir elde ede-
bilmesi amacıyla Hazine arazilerinin 
düşük bedellerle üreticiye kiralanması 

için çaba sarf ettiklerini kaydeden İnan, 
“Akdeniz Üniversitesi’nin de katkısı ile 
sektör paydaşlarımızla birlikte Korku-
teli’de bir Denizli modeli yaratma he-
defindeyiz. İhracat potansiyeli yüksek 
olan kekiği tarlada üretip hem bölge-
deki üreticinin gelirini artırma hem de 
ihracatımızı artırmayı istiyoruz. Borsa 
olarak, hububat tarımının yoğun olarak 
yapıldığı Korkuteli ilçemizde hububata 
göre minimum iki kat daha fazla gelir 

getiren tıbbi aromatik bitkiler üretimi-
nin geliştirilmesi amacıyla altı üyemiz, 
kaymakamlık, üniversite ve araştırma 
enstitüsü gibi kurumlarla birlikte hare-
ket ederek ilçede üretimin artırılması 
amacıyla yaklaşık 300 dekar alanda üre-
ticilere model ve üretimin yaygınlaş-
ması için öncü olacak tarla ve kapama 
bahçe usulü üretim için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

KEKİĞE TALEP ARTIYOR

Türkiye’nin dünya kekik ihracatında bi-
rinci sırada olduğunu vurgulayan İnan, 
“İhracatı en çok yapılan tür ise Origa-
num onites’tir. Dünyada her geçen gün 
talebi artan kekik, 2017 yılında ortala-
ma 3,45 dolardan ihraç edilmiştir. Aynı 
yıl Türk kekiğinin yüzde 23’ü Amerika 
Birleşik Devletleri, yüzde 11’i ise Alman-
ya’ya ihraç edildi” dedi. Türkiye’nin ke-
kik üretiminin yüzde 11 kadarını ithal 
ettiğini, ithal ettiği kekiğe katma değer 
kazandırarak yeniden ihracat gerçek-
leştirdiğine dikkat çeken Abdullah İnan, 
kekiğin Fas ve Arnuvutluk’tan ithal edil-
diğini bildirdi. 

DEFNE YAPRAĞINI BİZ KARŞILIYORUZ

Türkiye’nin en önemli defne yaprağı 
ihracatçısı ülkelerin başında geldiğini 
söyleyen Abdullah İnan, “Ülkemiz dünya 
defne yaprağı gereksiniminin yaklaşık 
tek başına yüzde 90’ını karşılamaktadır” 
dedi. İnan, 2016 yılı itibarı ile 12 bin 709 
ton olan Türkiye’nin defne yaprağı ihra-
catının yüzde 53’üne denk gelen 6.711 
tonunu Vietnam başta olmak üzere ABD, 
Brezilya, Polonya ve Almanya’ya ihraç 
ettiğini kaydetti.

ADAÇAYI 

Türkiye’nin 2017 yılında 557 bin ton ada-
çayı ürettiğini bildiren İnan, adaçayının 
bir kısmının tarımsal üretimle bir kısmı-
nın doğadan toplanarak sağlandığını be-
lirtti. İnan, “Kültürü yapılan adaçayı üreti-
minde Karaman, Denizli ve Kütahya illeri 
en önemli illerdir” dedi. İnan, Türkiye’nin 
2017 yılında 7 milyon 60 bin dolarlık ih-
racat yaptığını belirtti. 

5 TEMEL SORUN
• Toplayıcılıkla uğraşan işçi sa-
yısında görülen ciddi azalma

• Kalite / Standardizasyon / 
Mevzuat Sorunları

• Piyasada görülen ve varlığı 
bilinen tağşişli ürünlere karşı 
yeterli sayıda, etkin ve caydırı-
cı düzeyde cezaların uygulan-
maması

• Üreticilerin sektörle ilgili bil-
gi eksikliği ve sektöre sunulan 
tıbbi aromatik bitkiler destek-
lerlerinde sürdürülebilirliğin 
olmaması

• Tanıtım ve doğru bilgi eksik-
liğinin yanı sıra tüketicilerin 
özellikle TV programlarına çı-
kan uzman sıfatlı bilginlerce 
yanlış yönlendirilmesi.
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BORSADAN

ANTALYA TiCARET BORSASI
MAYIS MECLİSİ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretim ve ticaretle 
uğraşanların karşı karşıya kaldığı enflasyonda yüzde 40’a yaklaşan artış 
yaşandığını bildirirken, girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti. 
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Antalya Ticaret Borsası Mayıs ayı 
meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan 
Ekinci başkanlığında toplandı. 
Yönetimin bir aylık çalışmasıyla 

ilgili meclis üyeleri bilgilendirilirken, ATB 
Yönetim Kurulu Başkan Ali Çandır, tarım 
ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

Geçen yılın ortalama 3.70 dolar kuru, 
yüzde 12 geç likidite penceresi (GLP) faiz 
oranı, yüzde 11 enflasyon ve yüzde 7.4 
büyüme ile tamamlandığını kaydeden 
Ali Çandır, tarım sektöründe 2017 yılı bü-
yümesinin 2016 yılındaki yüzde -2.6’lık 
küçülmenin de etkisiyle yüzde 4.7 ve 
enflasyonun da yüzde 10 olarak gerçek-
leştiğine dikkat çekti. “2017 yılının tarım-
sal üretim ve ticaretle uğraşanlar için, 
genel ekonomiye göre oldukça kötü bir 
performansla geçtiği ortaya çıkmaktadır” 
diyen Çandır, ilaç, gübre ve mazot gibi ta-
rımsal girdi maliyetlerindeki aşırı artışların 
bu tespiti güçlendirdiğini kaydetti. Artan 
maliyetlerin piyasaya fazla yansıtılmadı-
ğına dikkat çeken Çandır, şu değerlen-
dirmede bulundu: “İlan edilen rakamlar 
da göstermektedir ki, sektörümüz 2017 
yılında üzerinde biriken maliyet yükünü 
satışlarına yansıtamamış, finansman ih-
tiyacını kredilere başvurarak gidermeye 
çalışmıştır. Bu durum sektörümüzün, 
genel ekonomik büyümenin yaklaşık ya-
rısı kadar büyümesinde etkili olmuştur. 
2018 yılının ilk yarısına yaklaştığımız bu 
dönemde yaşadıklarımız, bizlere geçen 
yılı aratmaktadır. Çünkü girdilerimizin 
çok önemli bir bölümünün bağlı olduğu 
döviz fiyatlarında geçen yıl ortalamasına 
göre yüzde 25’i, faizler de ise yüzde 35’i 
aşan artışlar olmuştur.”

TARIMIN ENFLASYONU DAHA YÜKSEK

Enflasyondaki gelişmelere ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Çandır, tüketici 
enflasyonunda yıllık yüzde 28’lik artışa 
karşılık, tarımsal üretim ve ticaretle uğra-
şanların karşı karşıya kaldığı enflasyonda 
yüzde 40’a yaklaşan artış yaşandığını bil-
dirdi. Çandır, “Aradaki farkı hala birikimli 
olarak bünyemizde tutamaktayız. Bu tür-

den birikimli yükler; sektörümüzün zorlu 
koşullara karşı direncini zayıflatmakta, 
üretim kabiliyetini azaltmakta ve yatırım 
yaparak büyümesini engellemektedir. 
2018 yılının hiç olmazsa ikinci yarısında, 
sektörümüzün üzerinde giderek artan 
yükleri azaltıcı ve üretim motivasyonunu 
artırıcı tedbirlerin acilen alınmasını bekle-
mekteyiz. Bu yöndeki sorun tespitlerimi-
zi ve çözüm önerilerimizi şimdiye kadar 
yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde 
de hazırlayıp sonuç almak üzere takipçisi 
olacağız” diye konuştu.

Yakın zamanda gübre sektöründe azot, 
fosfor ve potasyum içeren kompoze 
gübrelerde iz element katkısı olarak kul-
lanılan hammaddelere ton başına 939 
TL ÖTV uygulanmaya başlanmasının bi-
rikimli yüklere ilave bir yük getirdiğini 
kaydeden Çandır, “Bu tür gübreler her 

ne kadar klasik tarım hammaddesi olarak 
düşük oranda kullanılıyor olsa da unut-
mamak gerekir ki kentimiz tarımı büyük 
ölçüde örtü altı üretim ve meyvecilik 
üzerine odaklanmıştır. Yani bizim yaptığı-
mız tarım, büyük ölçüde bu türden ni-
telikli gübreleri kullanmaya yoğunlaşmış 
durumdadır. Dolayısıyla bu yeni yük, sek-
törümüzü doğrudan olumsuz etkilemiş-
tir. Bir tarafta ihracata odaklanmış, kat-
ma değer oranı yüksek nitelikli tarımsal 
faaliyetleri destekleme sözleri verilirken, 
diğer tarafta bu faaliyetlere ilave yükler 
getirmek birbiriyle çelişen durumlar ya-
ratmaktadır” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Geçen iki dönemde olduğu gibi yeni 
dönemde de Antalya Ticaret Borsası’nın 
faaliyetlerini, birlikte hareket etme ve 
ortak aklı kullanma prensipleriyle hazır-
layacakları stratejik plana uygun gerçek-
leştireceklerini bildiren Çandır, “Bu pla-
nın esaslarını, bir taraftan şimdiye kadar 
uyguladığımız stratejik planların rotası 
oluştururken diğer taraftan da prensip-
lerimize uygun geleceğe ait ihtiyaçları-
mız oluşturacaktır” dedi. 

Tamamladıkları proje ve faaliyetler hak-
kında Meclis üyelerini bilgilendiren Çan-
dır, Kampüsten İşe Projesi, Endüstriyel 
Amaçlı Organik Siyah Mersin Yetiştiricili-
ğinin Geliştirilmesi Projesi, Defne-Kekik-
Adaçayında Hasat ve Hasat Sonrası Verim 
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Kayıplarını Önleme Projesi, Tarımda Kü-
çük İşletme Kalmasın Projesi, Batı Akde-
niz Küçükbaş Hayvancılık Raporu, Batı 
Akdeniz Bölgesi Tarım Raporu, Rusya 
Krizinin Antalya Tarım Sektörüne Et-
kileri Raporu, Antalya Tıbbi Aroma-
tik Bitkiler Florası Raporu, Doma-
tes Güvesi (Tuta Absoluta) Raporu, 
BAGEV Kariyer Web Portalı, Kesme 
Çiçek Sektör Raporu ve benzeri ra-
porların hazırlandığını anımsattı. Bor-
sa’nın EXPO 2016 Antalya’nın kente 
kazandırılmasında etkin rol oynadığını, 
TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Ti-
caret Borsaları Konseyi’nde yer alarak 
tarım sektörünün sorunlarını ulusal 
gündeme taşıdığını, çözüm öne-
rileri geliştirerek karar vericiler-
le paylaştığını, süt, et, zeytin, 
hububat, kesme çiçek, yaş 
meyve sebze ve tıbbi aro-
matik bitkiler gibi kotas-
yonda yer alan ürünle 
ilgili sektörel analiz top-
lantıları, çalıştaylar, ortak 
akıl toplantıları, panel 
ve sempozyumlar, kent 
buluşmaları, tarım soh-
betleri düzenlediklerini 
belirten Çandır, kurumsal 
kapasitenin geliştirilme-
sine yönelik eğitimler ve 
kurslar, Keçiboynuzu (har-
nup) pekmezine TSE standardı 
kazandırılması faaliyetleri ve pro-
jelerini üniversite-finans-kamu-özel 
sektör işbirliği içerisinde başarılı biçimde 
tamamladıklarını belirtti.

YÖREX’LE ÜRÜNLERİN PAZAR PAYINI ARTIRIYORUZ

Sürdürülebilir nitelikteki devam eden 
proje ve faaliyetler hakkında da bilgi 
veren ATB Başkanı Çandır, şunları 
kaydetti: “Yöresel ürünler proje-
mizle Coğrafi İşaret (Cİ) tescilini 
yaygınlaştırmayı, Ulusal ve ulusla-
rarası sempozyumlarla farkındalık 
sağlamayı ve 8 yıldır ara vermeden 
düzenlediğimiz YÖREX fuarımızla 
ürünlerimizin pazar payını arttırmaya 
çalışıyoruz. Kentimizin en büyük yeşil 

alanı Zeytinpark’ı halkın kullanımına aça-
rak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyo-

ruz. Çiçek Festivali ile Antalyalılar ve mi-
safirlerimizi çiçek ile buluşturuyoruz. 
Antalya Buğdayını Arıyor Projemiz 
ile ilimize uygun buğday çeşitleri-
ni araştırıyoruz. Antalya Yaklaşımı 
kapsamlı kent içi ticareti geliştirici 
öneriler geliştiriyoruz. Tarımsal Uy-

gulamalı Mesleki Eğitim Merkezi (TU-
MEM) ile üyelerimizin kurumsal geli-

şimlerine katkı sunuyoruz. Kurulmasına 
öncülük ettiğimiz ve başkanlığını yürüt-
tüğümüz Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ile 
kentimiz tarımının gelişimi için çalışıyo-

ruz. Yine başkanlığını yürüttüğümüz 
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştir-

me Vakfı (BAGEV) ile ekonomik 
raporlar, bültenler hazırlıyor, 

ulusal ve uluslararası proje-
lerle bölge ekonomimizin 
gelişimi için çalışıyoruz.”

İŞLEM HACMİ YÜZDE 150 ARTTI

Kurumsal idari proje ve 
faaliyetlerle ilgili de bil-
gi veren Çandır, “Görev 
süremiz işlem hacmimi-
zi yüzde 150’nin üzerin-

de artırarak 2 milyon TL 
seviyesine ulaşmasını sağ-

ladık. 75.000’nin üzerinde 
tescil işlemi gerçekleştirdik. 

Üyelerimizin memnuniyet ora-
nını yüzde 98’in üzerine taşıdık. 

18 ulusal ve uluslararası denetimi 
başarıyla tamamladık. 200‘ün üzerinde 
genel toplantıya ev sahipliği yaptık. 600’ü 
aşkın toplantıya iştirak ederek borsamız 
görüşlerini paylaştık. 60’ın üzerinde eği-

tim gerçekleştirdik. 100’ün üzerinde 
görüş bildiriminde bulunduk. 15’in 
üzerinde fuara katılım gösterdik. 
500’ün üzerinde lobi faaliyeti gerçek-
leştirdik. Web sayfamızı üyelerimizin 
ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
güncelleştirdik. Binamızı üyelerimizin 

ihtiyaçlarına uygun bir hale getirdik. 
Faaliyete geçirdiğimiz Satış Salonu ile 

üyelerimiz ve sektörümüzün bir ihtiya-
cını daha karşıladık. Kurumsal kimliğimizi 

BORSADAN
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yansıttığımız 150.000’in üzerinde Borsa-
nomi Dergisi yayınladık. 10 ilçemizde Tes-
cil Noktaları oluşturduk. İnteraktif Mobil 
Uygulama ve Online Ödeme Sistemlerini 
üyelerinin hizmetine sunan ilk Borsa ol-
duk. Stratejik planlarımızın hedeflerine 
ve rotasına uyumlu olarak gerçekleştir-
diğimiz bu projelerimiz ve faaliyetlerimiz 
yeni stratejik planımızın rehberlerinden 
olacaktır. Bu planın belirleyici rehberi ise 
üyelerimizin ve kurullarımızın ihtiyaçları 
ve beklentileri olacaktır” diye konuştu.

Yeni dönemde yapılacak çalışmaları da 
Meclis üyeleriyle paylaşan ATB Başkanı Ali 
Çandır, bunları şöyle sıraladı: “Canlı Hay-
van Borsası’nın faaliyete geçirilmesi, yü-
rütmekte olduğumuz URGE projemizin 
başarıyla tamamlanması ve yenilerinin 
eklenmesi, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini 
ile Korkuteli Karyağdı Armudu için baş-
vuruda bulunduğumuz coğrafi işaret 
(Cİ) tescilinin tamamlanması, Korkuteli, 
Elmalı ve Döşemealtı ilçelerimiz başta 
olmak üzere Borsamıza üye kooperatif-
lerimizin gelişimlerine destek olunması, 
Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik 
bitkiler ile süs bitkilerine yönelik kiraya 
verilmesi için başlattığımız çalışmaları-
mızın sürdürülmesi, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin Korkuteli İlçemizde üretiminin 
geliştirilmesi, ilçe ekonomisine katkı ya-
ratılması ve üretiminin yaygınlaştırılması 
amacıyla yeni bir modelin geliştirilmesi, 
tarımsal yapımızın daha sağlıklı bir hale 
gelmesine olanak tanıyan tarıma dayalı 
OSB’lerin kentimize kazandırılması, ta-
rım istihdamın sosyal güvenlik sistemini 
içindeki yaygınlığını yenilikçi yaklaşımlarla 
artırma ve ulusal ve uluslararası düzeyde 
yeni proje üretme ve uygulama faaliyet-
lerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.”

VASAT SİYASET TUZAĞI 

ATB Başkanı Çandır, ülke yönetiminin be-
lirleneceği seçimlerin 24 Haziran’da ya-
pılacağını belirterek, vasat siyaset tuzağı 
uyarısında bulundu. Çandır, ”Öncelikle 
hatırlatmak isterim ki, 7 Haziran 2015 
tarihindeki seçimlerden sonra bir bü-
tün olarak siyaset kurumunda yaşanan-

ları birkaç kez değerlendirmiş ve sonuç 
olarak maalesef vasat siyaset tuzağından 
bahsetmek zorunda kalmıştık. Ülkemizin 
bu tuzaktan kurtarılması yönündeki öne-
rilerimizi de o dönemde açıklıkla ifade 
etmiştik. Bu kez siyaset kurumuna öneri-
mizi önden yapmakta fayda görüyorum. 
Sonuç ne olursa olsun ve yönetime kimi 
getirirse getirsin hiç biri ülkemizin vasat 
siyaset tuzağına düşürülmesine sebebi-
yet vermemelidir. 24 Haziran’da vatan-
daş olarak bize düşen en önemli görev 
özgür irademizle oyumuzu kullanmak-
tır” diye konuştu.

SANDIK GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

Seçimde görev alan bütün kurumların ve 
kişilerin üzerine büyük sorumluluk düştü-
ğünü belirten Çandır, “Kurum ve kuruluş-
ların üzerine düşen en büyük sorumluluk 
seçim ve sandık güvenliğine en küçük bir 
şaibe getirmemektir. Seçimlerin şimdiden 
ülkemize ve insanımıza hak ettiği huzuru 
ve refahı getirmesini dilerim” dedi.

1100 PAKET İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Ramazan ayının dayanışma ve yardım-
laşma duygularının en üst seviyede ya-
şandığı günler olduğunu kaydeden Ali 
Çandır, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
mizin de desteğiyle hazırladığımız 1100 
adet gıda paketi dağıtımı sizler ve mes-

lek komitesi üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerine iletilmiştir. Gıda paketlerini 
veren elin alan eli görmediği şekilde has-
sasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı-
nız için hepinize teşekkür ederim” dedi. 
Çandır, üyelerin Ramazan Bayramı’nı 
kutlarken, Bayramın bütün insanlığa ba-
rış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Meclis’te sektörel konular da gündeme 
geldi. Canlı hayvan borsasıyla ilgili slayt 
eşliğinde bilgi veren ATB Başkanı Ali Çan-
dır, Antalya’nın ihtiyacı olan Canlı Hayvan 
Borsası’na kavuşturacaklarını bildirdi. 

BREZİLYA DİZİSİ GİBİ SONLANMIYOR

Meclis toplantısında, ATB’nin uzun yıllardır 
gündeminde olan canlı hayvan borsası 
projesi de gündeme geldi. Antalya Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan 
canlı hayvan borsasının hayvan pazarı ve 
borsa olarak iki bölümden oluşacağını be-
lirten Çandır, “Brezilya dizisi gibi sonlanma-
yan bir şey. Görev dönemlerimizde hayata 
geçirilmesi için en çok uğraştığımız proje. 
Bu kez işler yolunda gidiyor, umarım sek-
teye uğramaz. 52 dönümlük alanda kuru-
lacak ve buna ilişkin bugüne kadar 40-50 
toplantı yaptık. 49 yıllığına tahsis yapılarak 
bizim de inşa edebileceğimize yönelik ta-
lepte bulunmuştuk. Hayvan pazarı ve bor-
sa birlikte olacak” dedi.

BORSADAN
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Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Antalya tarımı ve ekonomiye kat-
kısı konuşulurken, Alp Borsa’nın kentin ta-

rım potansiyelinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar 
nedeniyle Çandır’a teşekkür etti. Alp, Çandır ve 
yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. ATB 
Başkanı Çandır, Nazif Alp’e ziyareti nedeniyle te-
şekkür ederken, kurumların birlikte yürütecekleri 
çalışmalarla tarım ve ekonominin gelişebileceğini 
söyledi. 

ATB’DEN İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE GIDA PAKETİ

Antalya Ticaret Borsası tarafından 1100 gıda 
yardım paketi hazırlanarak ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırıldı.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin finansman desteğiyle her yıl 
olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi 
ailelere gıda yardım paketleri hazırlandığını bildir-
di. 50 bin lira değerindeki 1100 gıda yardım pa-
ketini Borsa üyeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldığını kaydeden Bülbül, “Ramazan ayının 
ruhuna uygun, veren elin alan eli görmediği şe-
kilde paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı” dedi. 

ZİRAAT ODASI BAȘKANI 
ALP’TEN BORSA’YA ZİYARET

BORSA’YA ZİYARET
CHP’Lİ AKAYDIN’DAN 

CHP Antalya Milletvekili 
Mustafa Akaydın, Antal-
ya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır’a hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu. Tarım ve 
ekonomiye ilişkin değerlendirme-
lerin yapıldığı ziyarette Akaydın, 
Borsa’nın kent ticaretinin geli-

şimine öncülük ettiğini söyledi. 
Antalya’nın tarım potansiyeline 
dikkat çeken Akaydın, bu potan-
siyelin daha iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini kaydetti. ATB Başkanı 
Ali Çandır, Akaydın’a ziyareti ne-
deniyle teşekkür ederken, siyasi-
lerden beklentilerini dile getirdi.  

KÜLTÜR MÜDÜRÜ BORSA’DA

Kültür ve Turizm İl Müdürü 
İbrahim Acar, Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır’ı ziyaret etti. Borsa’nın 

kentin gelişimine katkıları nede-
niyle Çandır’a teşekkür eden Acar, 
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 
başarı ile sürdüren Borsa’nın kül-
türel varlıkların Antalya’da buluş-

masına da öncülük ettiğini söy-
ledi. Acar, Çandır ve yönetimine 
yeni dönemde başarılar diledi. 
ATB Başkanı Çandır, turizm kenti 
Antalya’nın iyi bir tarım kenti ol-
duğunu belirterek, iki sektörün 
de kent için önemine dikkat çekti. 
Çandır, Müdür Acar’a ziyareti ne-
deniyle teşekkür etti. 

BORSADAN
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Mısırın, buğday ve çeltik gibi dün-
ya gıda güvenliği için stratejik 
öneme sahip vazgeçilmez bit-
kilerden biri olduğunu belirten 

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Latin Ame-
rika, Afrika ve Asya’da çoğunlukla insan 
beslenmesinde kullanılan mısırın gelişmiş 

ülkelerde hayvan beslen-
mesinde kullanıldığına dik-
kat çekti. Türkiye’nin yıllık 
mısır üretiminin yaklaşık 
6.4 milyon ton olduğunu 
bildiren Ünlü, bu üretimin 
artırılabileceğini vurguladı. 

Sofralık ve silajlık mısır 
ihtiyacının karşılanması 

için çeşitler geliştiren 
BATEM, protein değeri 
yüksek, düşük kalorili, 

kuraklığa dayanıklı 
mısır çeşidi elde etti.

BATEM’DEN
KURAKLIĞA DAYANIKLI CİN MISIR

Abdullah
ÜNLÜ
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Ünlü, elde edilen mısırın yüzde 78’inin 
hayvancılık sektöründe yem maddesi 
olarak kullanıldığını belirtti. Mısırın yüzde 
15’inin nişasta sanayi, yüzde 5’inin yerel 
ve yüzde 2’sinin endüstriyel amaçlarla 
tüketildiğini söyleyen Ünlü, iç tüketime 
yönelik ihtiyaç duyulan mısırın yüzde 
90’ının ülkemizde üretildiğini kaydetti.

Farklı tüketim alanlarına yönelik mısır 
ihtiyacının karşılanması için BATEM yo-
ğun çalışmalar yürütüldüğünü bildiren 
BATEM Müdürü Ünlü, “Çalışmalar ne-
ticesinde mısır çeşitleri geliştirilmiş ve 
ülkemiz üreticilerinin ve tüketicilerinin 
hizmetine sunulmuştur” dedi. 

YÜKSEK SİLAJ VERİMİ

Et ve süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde lez-
zetli ve kaliteli bir yem kaynağı olan si-
lajlık mısır çeşidi geliştirme çalışmaları 
sonucunda BURAK, BATEM EFE ve ŞAFAK 
isimli çeşitlerin silajlık mısır olarak tescilli 
edildiğini bildiren Ünlü, “BURAK ve BA-
TEM EFE çeşitleri yerli özel sektör vası-
tasıyla silajlık mısır amaçlı yetiştiricilikte 
yoğun bir şekilde yer alan çeşitlerdir. BU-
RAK çeşidi yüksek silajlık verimi ile lider 
konumunda bir çeşittir” dedi. 

ÇEREZLİK MISIR

Çerezlik tüketime uygun mısır için de 
çalıştıklarını kaydeden Ünlü, BATEM cin 
(patlak) mısırda ıslah çalışmaları sonu-
cunda 3 çeşidin tescil edildiğini bildirir-
ken, “Bu çeşitler ilk yerli çeşitlerdir. ANT-
Cin 98, Nermin Cin ve Koç Cin patlak 
mısır çeşitleri olup, özellikle ANT-Cin 98 
uzun dönem Türkiye cin mısır üretimini 
karşılamıştır” diye konuştu.

Yeni ve kaliteli cin mısır çeşitlerinin ıslah 
edilmesi için BATEM’in koordinatörlü-
ğünde, Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversite-
si, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversi-
tesi ve POLTAR LTD, ŞTİ ile ortaklaşa proje 
üzerinde çalıştıklarını söyleyen Abdullah 
Ünlü, “Yapılacak çalışmalar sonucunda 

önümüzdeki yıllarda yeni cin mısır çeşit-
leri geliştirilerek tarımın hizmetine sunu-
lacaktır” dedi. 

BATEM TATLI mısır çeşidinin ilk yerli şe-
ker mısır çeşidi olduğunu belirten Ünlü, 
“Nişasta sanayi ve taze tüketim amacıyla 
beyaz taneli mısır çeşitleri olan ANT-BEY 
ve KOÇ-BEY çeşitleri BATEM’in geliştirdi-
ği diğer önemli farklı tipte mısır çeşitle-
ridir” dedi. 

BATEM’de mısır çeşitlerine katma değer 
yaratmak için protein kalitesinin arttırıl-
ması için ıslah çalışmalarının başlatıldığını 
vurgulayan Ünlü, kuraklığa toleranslı mı-
sır çeşitlerinin geliştirilmesi için de ıslah 
çalışmaları yapıldığını, ümitvar melezler 
elde edildiğini bildirdi. Ünlü, BATEM’de 
mısır araştırmalarının Dr. Şekip Erdal, 
Mehmet Pamukçu ve Ahmet Öztürk ta-
rafından yürütüldüğünü kaydetti.
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LONDRA’DAN ÖDÜL
Tavșan Yüreği Zeytinyağına

Antalya’ya has tavşan yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağı, Londra 
Uluslararası Zeytinyağı Ödülü’ne layık görülerek, kalitesini tescilledi. Ödülün, 

Antalya’nın zeytinyağı kalitesini dünyaya tanıtacağı, pazarlama kabiliyetini 
yükselteceği belirtiliyor. 
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Dünyanın en prestijli yarışmaların-
dan Londra Uluslararası Zeytinya-
ğı Kalite Ödülleri’ne Türkiye’den 
35 zeytinyağı ve 5 zeytin numu-

nesi katıldı. ABD, Kanada, Japonya, İtalya, 
İngiltere ve Türkiye’ye gibi ülkelerden 
jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada 
Antalya, Edremit, Kilis, İzmir, Manisa’dan, 
Çanakkale gibi Türkiye’nin değişik il ve 
bölgelerinden zeytin ve zeytinyağla-
rı ödül için yarıştı. Türkiye yarışmadan 
zeytinyağında, 6’sı altın 6’sı gümüş ve 5’i 
bronz olmak üzere 17 madalya ile dön-
dü. Sofralık zeytinde ise 3’ü platin 2’si 
gold olmak üzere tüm zeytinler ödüle 
layık görüldü. Antalya’nın Gazipaşa İlçe-
si’nden Büyükakça Zeytincilik ise tavşan 
yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağ 
ile gümüş madalya ile ödüllendirildi.

PAZARLAMASINI ARTIRACAK

Antalya Ticaret Borsası 4. Meslek Komi-
tesi üyesi, Büyükakça Zeytincilik A.Ş’nin 
sahibi Zafer Tan, 30 yıldır zeytin sektö-
ründe çalıştığını belirterek, bölgede 
yetişen zeytin ve zeytinyağının kalitesi-
ni artırmak için uğraştıklarını kaydetti. 
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Londra 
Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ne 
bölgeye has tavşan yüreği zeytinyağı 
ile katıldıklarını bildiren Tan, yarışmadan 
gümüş madalya ile döndüklerini bildirdi. 
Tan, “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
dünyada kabul gören ve pazarlama ka-
bileyi yüksek organizasyon olan Londra 
Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülle-
ri’nden madalya ile dönmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi. Antalya’nın 
zeytin ve zeytinyağ kalitesi yüksek bir il 
olmasına karşın pazarlama sıkıntısı yaşa-
dığını vurgulayan Tan, “Bu yarışma sa-
yesinde Antalya, zeytinyağdaki kalitesini 
uluslararası arenada gösterdi. Pazarlama 
yöntemlerimizde sıkıntılar var, bu ödül 
pazarlamamızın da önünü açacak” diye 
konuştu. Tan, tavşan yüreği zeytinyağı-
nın daha önce ulusal yarışmalarda 3 al-
tın, 2 gümüş madalya aldığını anımsattı.

DOĞRU YOLDAYIZ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-

dır, ATB 4. Meslek Komitesi üyesi olan 
Büyükakça Zeytincilik’in sahibi Zafer 
Tan’ı tebrik etti. Antalya’nın zeytinci-
lik sektöründe geçmişi çok derinlere 
dayandığını belirten Çandır, “Geçmişi 
Pamfilya dönemine dayanan zeytin 
ve zeytinyağı üretimimizi en üst se-
viyeye çıkarma, kaliteli ürünlerimizi 
her sofraya ulaştırma hedefinde-
yiz” dedi. Borsa olarak bölgeye has 
tavşan yüreği zeytine coğrafi işaret 
alma çalışmaları bulunduğunu anım-
satan Ali Çandır, “Tescil için başvur-
duğumuz tavşan yüreği zeytinden 
elde edilen zeytinyağının uluslararası 
ödül alması ne kadar doğru bir yolda 
olduğumuz gösteriyor” dedi. Bölge-
nin zeytin ve zeytinyağını ekonomik 
değeri yüksek hale getirme hede-
finde olduklarını vurgulayan Çandır, 
Antalya tarımı ve ekonomisine katkı 
sağlayan Zafer Tan’a emeği nedeniy-
le teşekkür etti. Çandır, “Üyemizin 
Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite 
Ödülleri’nden madalya ile dönmesi 
bizim için ayrı bir sevinç ve onur kay-
nağıdır” dedi.
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EKOLOJİ EĞİTİMİ VE KAMP DENEYİMİ 
DOĞADA

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı ve 
oksijen deposu Zeytinpark, çocuklara doğa içinde 

eğitim sunuyor ve kamp deneyimi yaşatıyor. 
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Antalya Ticaret Borsası ön-
derliğinde sosyal sorumlu-
luk projesi olarak kurulan 
Zeytinpark, her yaş grubu-

na özel düzenlediği eğitimler ve 
etkinlikler ile doğada unutulmaz 
anlar yaşatıyor. 

İLK KAMP DENEYİMİ

Zeytinpark’ın benzersiz doğasında 
ilk kamp deneyimi yaşayan Sınav 
Koleji öğrencileri, Yüksek Orman 
Mühendisi ve Ekoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Tuncay Neyişçi’nin anlatımıyla 
doğayı öğrendi. Ağaç yaşı nasıl he-
saplanır, portakal neden turuncu-
dur, zeytin yaprağı hangi alanlarda 
kullanılabilir gibi konuları öğrenen 
çocuklar, doğada bitki ve canlıları 
inceledi. 

ÇADIR KURMAYI ÖĞRENDİLER  

Çadırlarını kurarak kamp dene-
yimi de yaşayan çocuklar, zeytin 
ağaçları arasında gece yürüyüşü 
yapıp ateş başında şarkılar söyle-
di ve sınav stresini yıldızlar altında 
attı. İki gününü sağlıklı yiyecekler 
tüketerek, dijital dünyadan tama-
men uzakta doğayla iç içe geçiren 
çocuklar, hayatlarında ilk defa çadır 
kurmanın ve doğayı farklı bir gözle 
incelemenin mutluluğunu yaşadı. 

DOĞA ÇOCUKLARA EMANET

Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, çocukları doğa ile buluştur-
maktan büyük mutluluk duyduk-
larını ifade etti. Çandır, “Zeytinpark 
kente oksijen sağlayan en önemli 
varlıklarımızdan. Çocuklarımız kent 
merkezinde doğa ile buluşmanın 
heyecanını yaşıyor. Doğa çocuk-
lara emanet. Yaptığımız etkinlik-
lerle çocuklarımız doğa ile tanışı-
yor, doğaya nasıl sahip çıkacağını 
öğreniyor. Herkesi Zeytinpark’la 
buluşmaya davet ediyorum” diye 
konuştu. 
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ANTALYA TiCARET BORSASI
HAZİRAN MECLİSİ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni kabinede 
Antalya’dan en az bir bakan görmek istediklerini belirterek, yeni Tarım 

Bakanı’ndan ilk talebinin tarımsal envanter sayımının yapılarak paylaşılması 
olduğunu söyledi. 
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Antalya Ticaret Borsası Haziran 
ayı Meclis toplantısı, Meclis 
Başkanı Erdoğan Ekinci baş-
kanlığında yapıldı. Yönetimin 

bir aylık çalışmasıyla ilgili Meclis üye-
leri bilgilendirilirken, sektörel konular 
gündeme geldi. ATB başkanı Ali Çandır, 
Meclis’te tarım ve ekonomiye ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

ANTALYA’DAN BAKAN TALEBİ

Başkan Çandır, 24 Haziran’da Cumhur-
başkanı ve 27. Dönem Genel Seçimleri-
nin geniş katılım ve olgunlukla tamam-
landığını belirterek, “Seçim sonuçları 
hepimize hayırlı olsun. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen 
vekillerimizi kutluyor ve başarılar dili-
yorum. Meclise Antalya’mızı temsilen 
giden 16 milletvekilimize ayrıca başarı-
lar diler; sektörümüz, kentimiz ve ül-
kemiz için birlikte çalışmak istediğimizi 
belirtmek isterim” diye konuştu. Yeni 
kurulacak kabinede Antalya’nın da en 
az bir bakan ile temsil edilmesini di-
leyen Çandır, “Zira Dışişleri Bakanımız 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kabinede 
görev almasının avantajlarını kentimiz 
ve iş dünyası fazlasıyla hissetmiştir” 
dedi.

TARIM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Meclis ve kabinenin çalışmaya başla-
masıyla birlikte tarım politikalarının 
yeniden gözden geçirilmesi ve mali 
disiplinin sağlanmasını beklediklerini 
kaydeden Çandır, şunları söyledi:

“Faiz, dolar kuru, enflasyon ve cari açık 
önümüzdeki ekonomik sorunların ba-
şında yer alıyor. Bu sorunlara acilen çö-
züm bulunup üretime odaklandığımız 
bir dönem olmasını diliyorum. İş dün-
yası üretmeye, kalkınmaya ve ülkemizi 
güçlendirmeye her zaman motivedir. 
Yeter ki karar vericiler de aynı kararlı-
lıkta olsun.”

BOL PARA DÖNEMİ BİTTİ

Son bir yıldır dünya ticaretinde her-

kesi yakından ilgilendiren köklü bir 
dönüşümün yaşandığına işaret eden 
ATB Başkanı Çandır, bir taraftan küre-
sel ticaretin serbestleştiği ve malların 
dünya üzerinde kolayca dolaştığı, di-
ğer taraftan da bol para arzının yaşan-
dığı dönemin geride  kaldığını söyledi. 
Çandır, “Bu dönemde küresel ticarette 
korumacılığın arttığı ve merkez banka-
larının para arzını daralttığı bir ortamla 
karşı karşıyayız” dedi. Tarım sektörü-
nün yeni düzenden en fazla etkilene-
cek sektörlerin başında geldiğini bildi-
ren Çandır, şunları paylaştı:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin başı-
nı çektiği bu akım, özellikle bizim gibi 
geleneksel mal ticareti yapan ülkelerin 
dış ticaretini olumsuz yönde etkileye-
cektir. Zaten aşırı rekabetçi alanlarda, 
düşük karla ticaret yapmaya çalışan ih-

racatçılarımız için zor günler kapıdadır. 
Karşılıklı tedbirlerle bu korumacılığın 
giderek yaygınlaşması halinde, fırsat-
lar yerine ilave zorluklarla karşı karşıya 
kalacağız. Tarım sektörü, bu zorluklarla 
mücadele etmede ilk sırada gelecektir. 
Kentimiz tarım sektörü ihracat odaklı 
bir sektördür. Ürettiğimiz mallar;  örtü 
altı ürünlerinden meyvesine, kesme çi-
çeğinden tıbbi aromatik bitkisine, zey-
tinyağından süt ürünlerine geniş bir 
yelpazede ihracata konu olmaktadır. 
Dolayısıyla küresel ticarette yaşanmak-
ta olan bu dönüşümü dikkatle takip 
etmeliyiz.”

DÖVİZ BAĞIMLILIĞIMIZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın tica-
rete etkisine dikkat çeken Çandır, An-
talya’nın ve tarım sektörünün dövize 
bağımlılığının ülke ortalamasının üze-
rinde olduğunu belirtti. Çandır şunları 
söyledi:

“Ülkemizin ekonomik koşulları hepi-
mizin malumudur. Yaşamakta oldu-
ğumuz zorlu koşullar bizleri tedirgin 
etmektedir. Özellikle döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar geleceğe ait planlama 
yapamayışın dışında, günlük üretimi-
mizi ve ticaretimizi hangi maliyetle 
yapmakta olduğumuzu hesaplamak-
ta da bizleri zorlamaktadır. Geçtiğimiz 
günlerde açıklanan ithal mallarla ilgili 
enflasyon (YD_ÜFE), yüzde 6.40 artış 
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ile yıllık olarak yüzde 30.65’i bulmuştur. 
Bu seviye son 9 yılın rekorudur. 

Kentimizin ve sektörümüzün dövize 
bağımlılığı ülke ortalamasının üzerin-
dedir. Bu demektir ki, Antalya’mızın 
enflasyonu uzun bir dönem daha Tür-
kiye ortalamasının oldukça üzerinde 
seyredecektir. Bildiniz gibi bizler üret-
tiğimiz ve ticaretini yaptığımız malla-
rın fiyatlamasını; maliyetlerine göre 
değil, değişen piyasa koşullarına göre 
yaparız. Yani katlandığımız maliyetleri, 
fiyatlara yansıtma gücümüz oldukça 
zayıftır. Önümüzdeki dönemde muh-
temel ilave maliyet artışlarına kendi-
mizi şimdiden hazırlamalı ve maliyet 
kontrolüne odaklanmalıyız.”

FİNANSMAN MALİYETİ SIKINTI, ÖNÜMÜZ AÇILSIN

Son iki yıldır finansmana erişim ve ma-
liyetinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan 
Ali Çandır, “Bu konudaki ihtiyaçlarımı-
zı şimdiye kadar sıkça dile getirdim. 
Hatta Antalya Yaklaşımı önerimiz kap-
samında somut taleplerimizi, Türkiye 
geneline yaygınlaştırarak belirli ölçü-
lerde gerçekleştiren hükümetimize 
teşekkür ettim. Ancak bugün geldiği-
miz noktada ciddi bir finansman ma-
liyetiyle karşı karşıyayız.  Fiyatlarımıza 
bu maliyetleri yansıtmada zorluklar 
yaşamaktayız. Düşen kar marjları ve 
uzayan vade süreleri de bu enflasyon 
ortamında bizleri ayrıca zorlamaktadır” 
diye konuştu.

İş dünyasının zorluklara aşılı olduğunu, 
üretme, katma değer yaratma ve büyü-
me söz konusu olduğunda motivasyo-
nunu kaybetmediğini vurgulayan Çandır, 
“Daha önce de belirttiğim gibi bizim bu 
konulardaki kararlılığımız bitmez. Önü-
müzdeki dönemde karar vericilerimizin 
de aynı iradeyle bizlere yol açan bir rol 
oynamalarını beklemekteyiz” dedi.

BAKANDAN İLK TALEP ENVANTER

Antalya Ticaret Borsası çalışmalarına 
yön veren komitelerin Haziran ayında 
yoğun bir gündemle toplandığını be-
lirten Çandır, “Bizlere güncel ve gele-

ceğe yönelik etkili karar desteği sağ-
lamaktadırlar. Çalışmaları ve önerileri 
dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. 
Komitelerin güncel ve gerçekçi bir ta-
rımsal envanter sayımının gerçekleşti-
rilmesi ve paylaşılmasını talep ettiğini 
bildiren ATB Başkanı Çandır, gerçekçi 
bir envanterin tarım sektörünün daha 
fazla üretmesi, ihracat yapabilmesi ve 
piyasalara daha uygun fiyatlarla ürün 
sunabilmesi için acil olarak yapılması 
gerektiğini kaydetti. Çandır, “Yeni hü-
kümet sisteminde göreve gelecek ba-
kandan ilk talebimiz budur” dedi.

Güncel ve gerçekçi bir envanter yapıl-
dığında tarım sektörünün geleceğiyle 
ilgili doğru stratejiler belirlenebilece-
ğini söyleyen Çandır, “Bu stratejilere 
dayalı üretim planlamaları hazırlanıp 
uygulanabilecek ve bu planlamalar 
kapsamında etkili destek-teşvik prog-
ramları hazırlanabilecektir. Yani sözü-
nü ettiğimiz ve öncelikle yapılmasını 
istediğimiz sektörel envanter çalışma-
sı, yıllardır sektörümüzde yokluğunu 
belirttiğimiz gerçekçi ve etkili strateji-
plan-destek/teşvik zincirinin ilk halkası 
olacaktır” diye konuştu.

EXPO 2016 ANTALYA’DA B1 EXPO DÜZENLENSİN 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’ndan İl Müdürlüğü’ne devredilen 
EXPO 2016 Antalya alanında müdürlü-

ğümüz çalışmalar yürüttüğünü belir-
ten Çandır, EXPO alanının ziyaretçi sa-
yısının artırılması, uluslararası alandan 
ziyaretçiler getirilmesi ve sektörel ge-
lişime katkı sağlaması için alanda yeni 
bir tema ile 6 aylık B1 EXPO düzenlen-
mesi önerisini yineledi.

Meclis üyeleri, AHB Antalya Hayvancılık 
Ticaret A.Ş’den gelen sermaye artırımı 
talebini oylarken, şirketin öz serma-
yesinin içerisindeki Borsa payının 2 
milyon TL’ye çıkarılması için yönetime 
yetki verdi. 

SEKTÖREL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, Meclis üyeleri sektörel 
konuları değerlendirdi. ATB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tuta ab-
soluta zararlısının domates üretimi-
ne olumsuz etkisine dikkat çekerken, 
zararlının domates fiyatlarına etkisine 
vurgu yaptı. Meclis Üyesi Ata Sönmez, 
hayvancılıkta  kayıt dışı ekonomiye 
dikkat çekerken, bunun envanter çı-
karmayı zorlaştırdığını söyledi. Meclis 
Üyesi Ergin Civan, iklim değişikliğinden 
ve haziran ayında yağan yağmurdan 
tıbbi  aromatik bitki sektörünün olum-
suz etkilendiğini bildirdi. Yönetim Ku-
rulu Üyesi Süleyman Ersan, samandaki 
fiyat yüksekliğine dikkat çekerken, fi-
yat artışının yüksek motorin fiyatların-
dan kaynaklandığını söyledi. 
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Patates ve soğanın

ATEȘİ YÜKSELDİ

Temel besin maddelerinden olan patates ve soğanda, üretim alanlarındaki 
düşüş, geçen yıllarda ürünün para etmemesinden kaynaklı çiftçinin üretimden 

vazgeçmesi ve  stokçular nedeniyle anormal fiyat yükselişi yaşandı. Üretici 
ve komisyoncu ürün planlaması isterken, fiyatların ithalatla geçici olarak 

ineceğine inanıyor.  
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Antalya Ticaret Borsa-
sı Meclis ve 2. Mes-
lek Komitesi Üyesi, 
soğan patates üreti-

cisi ve tüccarı Muzaffer Ay-
doğan, soğan ve patateste-
ki fiyat artışlarını üretimdeki 
düşüş ve stokçulara bağladı. Geçen yıllarda 
soğan ve patatesin para etmediğini fiyatının 
yerlerde süründüğünü kaydeden Aydoğan, 
üreticinin düşük fiyat nedeniyle üretime yö-
nelmemesi nedeniyle bu yıl üretimde düşüş 
yaşandığını bildirdi. 2016 yılında patatesin 
tarladaki fiyatının 10 kuruşa kadar düştü-
ğüne işaret eden Muzaffer Aydoğan, “Çitçi 
ürettiğinin karşılığını alamazsa niye üretsin” 
dedi.

ÜRETİM PLANLAMASI GEREKİYOR 

Soğanın da geçen yıl tarla fiyatının 30 ku-
ruşa kadar düştüğünü belirten Aydoğan, 
“Çiftçi zarar edince ekim yapmak istemiyor. 
Bir de üretim planlaması olmadığı için çift-
çi hangi ürünü üretmesi gerektiğine karar 
veremiyor. Geçen yıl zarar ettiyse ekmiyor, 
piyasada ürün sıkıntısı olunca fiyatlar yükse-
liyor. Ertesi sene fiyatlar yükseldi diye tekrar 
ekiyor bu sefer de talepte sıkıntı yaşanıyor. 
Bu kısır döngü her sene devam ediyor. Ta-
rım Bakanlığı’nın bir an önce üretim plan-
lamasını devreye sokması gerekiyor” diye 
konuştu. 

İTALAT ÇÖZÜM DEĞİL

Bu yıl patates ve soğandaki fiyat artışından 
stokçuları da sorumlu tutan Muzaffer Aydo-
ğan, stokçuların piyasadaki malları çekmesi 
nedeniyle de zaten var alan arz sıkıntısının 
daha da derinleştiğini söyledi. Aydoğan, yaz 
ayında yaşanan soğan patates krizinin son-
bahar aylarında da yaşanacağını ileri sürdü. 
Tarım ürünlerinde yaşanan sıkıntının çözü-
münün ithalatta olmayacağını vurgulayan 
Muzaffer Aydoğan, “Tarım ithalatla terbiye 
edilemeyecek kadar stratejik bir sektördür. 
Üretim planlaması, yerinde ve doğru des-
tekle, üretimin artırılmasına yönelik poli-
tikalarla Türk tarımını ayağa kaldırabiliriz. 
Yaşanan her sıkıntıda ithalat sopasını gös-
terirseniz var olan sorunları daha da katlar, 
çözüme ulaşamazsınız” diye konuştu.

Muzaffer
AYDOĞAN

Ülkemizde yıllara göre değişim göstermekle birlikte ortalama 
600 bin dekar alanda 2 milyon ton kuru soğan üretilmektedir. 
Soğan üretimi yapılan kentlerin başında yüzde 25 ile Ankara, 
yüzde 13 ile Amasya ve yüzde 9 ile Hatay gelmektedir. Soğan 
üretimi yapılan ilk 10 kentimiz üretim alanının yüzde 76’sında 
üretimin yüzde 85’ini gerçekleştirmektedir.

Patates, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en fazla 
tüketilen besin maddesidir. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim 
alınması, besin değerinin yüksek olusu, sindiriminin kolaylığı, 
kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde yetişmesi 
açısından, hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üre-
tilmekte ve tüketilmektedir. Ülkemizde hemen hemen her ilde 
patates üretimi yapılmaktadır. Ancak üretimin yoğun olarak ya-
pıldığı iller sırasıyla Niğde, Konya, Afyon, İzmir, Kayseri ve Nev-
şehir’dir.

Türkiye 2017 yılında 4.800.000 ton’luk üretimi ile dünya patates 
üretiminde ilk 15 içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de patates, 
üretim alanı itibariyle buğday,  şekerpancarı, yonca ve mısırı iz-
lemekte, toplam üretim miktarı olarak beşinci sırada yer almak-
tadır.

Patates ve soğan ülkemizde piyasa dalgalanmalarından en fazla 
etkilenen ürünlerden biridir. Dolayısıyla piyasa fiyatlarındaki 
artışlar bir sonraki yıl için patates ekim alanlarının artmasına, 
fiyatlardaki düşme ise bir sonraki yılda ekim alanlarının daral-
masına neden olabilmektedir.
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2017 Yılı Soğan Üretimi

Kentler
Üretim Alanı 

(dekar)
Üretim Alanı 

(yüzde)
Üretim Miktarı (ton)

Üretim Oranı 
(yüzde)

Ankara 109.710 19 523.295 25

Amasya 60.480 10 271.522 13

Hatay 46.499 8 197.923 9

Eskişehir 37.345 6 168.272 8

Adana 33.489 6 167.586 8

Çorum 43.514 8 134.001 6

Tokat 42.490 7 121.786 6

Bursa 32.645 6 114.116 5

Konya 24.096 4 77.869 4

Afyonkarahisar 10.082 2 41.354 2

İlk 10 toplam 440.350 76 1.817.724 85

Türkiye 576.918 100 2.131.513 100

2017 Yılı Patates Üretimi

Kentler
Üretim Alanı 

(dekar)
Üretim WAlanı 

(yüzde)
Üretim Miktarı (ton)

Üretim Oranı 
(yüzde)

Niğde         234.590 16         835.200 17

Konya         138.269 10         567.076 12

Afyonkarahisar         129.131 9         473.016 10

İzmir         111.665 8         396.130 8

Kayseri           91.106 6         351.270 7

Nevşehir           61.085 4         249.626 5

Adana           65.976 5         241.196 5

Aksaray           58.350 4         207.810 4

Sivas           60.229 4         182.149 4

Bolu           59.876 4         164.778 3

İlk 10 toplam       1.010.277 71       3.668.251 76

Türkiye-TR       1.428.835 100       4.800.000 100

21.06.2018 Antalya Günlük Hal Fiyatları (kg/TL)

Patates Soğan

En düşük En yüksek En düşük En yüksek

3,5 4 4,5 6
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Antalya
CANLI HAYVAN BORSASI’NA KAVUȘUYOR
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Döşemealtı Kömürcüler’de kurulması planlanan 
Canlı Hayvan Borsası’nın yer tahsisi 2013 yılında An-
talya Büyükşehir Belediyesi’ne Maliye Bakanlığı’nca 
49 yıllığına yapıldı. Antalya Ticaret Borsası alanla ilgili 

projesini alan tahsisinden hemen sonra Büyükşehir Beledi-
yesi ile ortak hazırladı. O dönem hayata geçirilemeyen pro-
je, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel 
döneminde tekrar gündeme geldi. Türel’in projeye olumlu 
bakması üzerine Antalya Ticaret Borsası, 2017 yılında An-
talya Hayvancılık A.Ş’yi kurdu ve şirketin yüzde 70 hissesi-
ni bedelsiz Büyükşehir’e devretti. 7 milyonluk projenin 2 
milyonunun Antalya Ticaret Borsası tarafından karşılanması 
öngörülüyor. 

1152 HAYVAN KAPASİTELİ TESİS

Kömürcüler’deki 52 bin metrekarelik alanda inşa edilecek 
proje, 288 büyükbaş ve 864 küçükbaş olmak üzere toplam 
1152 hayvan kapasiteli olacak. Kömürcüler Hayvan Borsa-
sı Kompleksi’ndeki idari bina kısmı, 800 metrekare kapalı 
alanda inşa edilecek. İçerisinde 4 adet idari ofis, laboratuvar, 
veteriner odası, vezneler, banka ve benzeri kurumlar için 
ayrılmış galeri, satışa arz olan hayvanların cins, adet ve fiyat 

Antalya’da yapımı uzun süredir gündemde olan Canlı Hayvan Borsası, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret Borsası’nın ortak 

girişimiyle kuruluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 
“Bu yatırım Antalya’nın ihtiyacıdır” derken, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır, “Antalya bölgede hayvan ticaretinin merkezi olacak” dedi.
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bilgilerinin anlık olarak yansıtılacağı bilgi 
ekranı ile kafeterya yer alacak. Alanda gü-
venlik amaçlı kapalı devre kamera sistemi 
ve yangın önleme sistemi kurulacak.

ALANDA İNCELEME

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel, Antalya Ticaret Borsası Başka-
nı Ali Çandır, Kasaplar Odası Başkanı Osman 
Yardımcı ile birlikte hayvan borsasının ku-
rulacağı Kömürcüler’deki arazide bir araya 
geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Birol Ekici, canlı hayvan borsasıy-
la ilgili bilgi verirken, Başkan Türel borsanın 
projesini yerinde inceledi. 

ANTALYA’NIN İHTİYACI 

Menderes Türel, turizm ve tarım kenti 
Antalya’nın Canlı Hayvan Borsası’na olan 
ihtiyacına vurgu yaparken, borsayı bir an 
önce hayata geçirmek istediklerini söyle-
di. Antalya Canlı Hayvan Borsası’nın iha-
lesinin tamamlandığını kaydeden Türel, 
alanda ilk kazmanın vurulduğunu bildir-
di. Canlı Hayvan Borsası’nın ilk etabının 
Kurban Bayramı’nda hizmete gireceğini 
kaydeden Türel, “Canlı Hayvan Borsası’nı 
Antalyamıza kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” 
dedi. 

“Bu yatırım Antalya’nın ihtiyacıdır” diyen 
Türel, yapılacak alanın Antalya’nın hayvan 
ticaretine katkı sağlayacağına inandığını 
vurguladı. 

EL BİRLİĞİYLE YAPIYORUZ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
yıllardır dile getirilen Canlı Hayvan Borsa-
sı’nın Antalya’nın önemli ihtiyaçları ara-
sında yer aldığını kaydetti. Antalya Hay-
vancılık Ticaret A.Ş’yi kurarak Canlı Hayvan 
Borsası’nın yapımı için somut adım attık-
larını, ilk kazmanın  vurulduğunu belir-
ten Çandır, projenin ilk etabının Kurban 
Bayramı’na yetiştirileceğini söyledi. Hay-
vancılığın Antalya için önemli olduğunu 
vurgulayan Çandır, turizm kenti de olan 
Antalya’nın et ticaretinin merkezi olabile-
ceğini söyledi. Çandır, “Gecikmiş bir proje” 
dediği Canlı Hayvan Borsası ile ilgili “El bir-
liği ile bu işi yapıyoruz” dedi. 

Kente giren etin ne olduğu 
bilinecek.

Antalya’da ne kadar et tüke-
tildiği bilinecek.

Vatandaş etin kalitesine 
göre alışveriş yapabilecek.  
Hayvanı görme şansı olacak.

Turizme tedarik Antal-
ya’dan sağlanacak

Her yerde kesim olmaya-
cağı için çirkin görüntü ve 
sağlıksız koşullar ortadan 
kalkacak.

Antalyalılar daha sağlıklı et 
tüketebilecek.

NE 
GETİRECEK?

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Birol Ekici ile temeli 
atılan Hayvan Borsası’nda 
incelemelerde bulundu.
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2017 Yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Verileri

BÜYÜKBAŞ Türkiye Antalya Burdur Isparta Konya Afyon

Toplam Hayvan Sayısı    16.105.025           174.002      208.936      133.654         868.551         374.417   

Yetişkin Hayvan Sayısı      4.290.843           117.911      152.761        96.608         633.014         271.792   

KÜÇÜKBAŞ Türkiye Antalya Burdur Isparta Konya Afyon

Toplam Hayvan Sayısı    44.312.308        1.131.915      400.272      342.048      2.134.897         895.946   

Yetişkin Hayvan Sayısı    35.858.770           845.381      280.649      418.653      1.797.724         572.676   

GENEL TOPLAM Türkiye Antalya Burdur Isparta Konya Afyon

Toplam Hayvan Sayısı    60.417.333        1.305.917      609.208      475.702      3.003.448      1.270.363   

Yetişkin Hayvan Sayısı    40.149.613           963.292      433.410      515.261      2.430.738         844.468   

Kesilen Hayvan Sayısı    11.941.880           281.533        93.463      139.422         598.688         190.716   

Kırmızı Et Üretimi      1.173.043               9.210          3.057          4.561           19.585             6.239   

Kaynak: TÜİK - *Kırmızı yazılılar yaklaşık değerlerdir.
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Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İl-
han Ayhan, Antalya’nın yıllardır bekle-
diği Canlı Hayvan Borsası’nın hayata ge-
çirilmesinden memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Ayhan, “Canlı Hayvan Borsası 

üreticimize hayırlı olsun. Projenin Döşemealtı’nda 
hayata geçirilmesi çok isabetli bir karar. Mezbaha 
mutlaka olmalı. Eksiklerin zaman içerisinde gideri-
leceğini düşünüyorum. Alanda verilecek hizmetler 
doğrultusunda hayvan alıcı ve satıcıları  bölgemizi 
tercih edecek. Bölge hayvancılığı canlanacak” dedi. 

ATB 5. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim 
Uysal, “Yakın bölgelerden canlı hayvan-
lar Antalya’ya gelir Pazar burada oluşur. 
Canlı hayvan borsası bölgenin et ve hay-
van ticaretini artırır. Borsamıza teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardım-
cı, “28 yıldır oda başkanıyım Hayvan 
Borsa’nın kurulmasını yıllardır bekliyo-
ruz. Hayvan Borsası’nı yapmak Büyük-
şehir Belediyemiz ve Borsamıza nasip 

oldu. Kim yaparsa yapsın Antalya için 10 fabrikadan 
daha üstün bir proje. Çalışacak insan sayısı artacak. 
Kendi malımızı kendimiz pazarlayacağız. İstihdam 
artacak paramız Antalya’da kalacak. İlimize yüzde 
yüz faydası olacak” diye konuştu. 

Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, Canlı Hay-
van Borsası’na damızlık hayvan üreticisi 
olarak en çok kendilerinin sevindiğini 
bildirirken, “Bölgemizin en büyük ihti-

yacı giderilecek” dedi. Damızlık nitelikli hayvanların 
değerinde satılamadığına dikkat çeken Öztürk, “Can-
lı Hayvan Borsası sayesinde damızlık hayvanlarımız 
değerinde satılabilecek. Alanın pazar yeri olarak kul-
lanılacak olması da çok önemli” dedi. Antalya’nın 
küçükbaş hayvan sayısında Batı Akdeniz’in en büyü-
ğü olduğunu ancak ruhsatlı pazar yeri olmayan tek 
il olduğunu belirten Öztürk, “Bu büyük handikaptı. 
Küçükbaşta büyük varlık gösteren Antalya’da hayvan 
borsasının olmaması büyük eksiklikti. Denizli, Ispar-
ta, Burdur’da pazarlar var ama bizde yoktu. Yetiştiri-
cimiz hayvanının çevre illere götürüyordu. Hayvan 
borsasının faaliyete geçmesiyle yetiştirici kendi ilin-
de hayvanını, değerinde satabilecek” diye konuştu. 

ATB Meclis Üyesi ve 5. Meslek Komitesi 
Üyesi Ata Sönmez, Antalya Ticaret Bor-
sası’nın taşın altına elini koyarak Canlı 
Hayvan Borsası’nı hayata geçirmesinin 

sevindirici olduğunu belirterek, “Borsamızı iyi bir işe 
imza attı. Yıllardır beklediğimiz bir proje. Kurbana 
yetiştirecek olması sevindirici ama 2. Etap çalı5şma-
sı da mutlaka yapılmalı, Antalya hayvan ticaretinin 
merkezi olmalı” dedi.

10 FABRİKADAN DAHA ÜSTÜN
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Antalya Ticaret 
Borsası Meclis 
Üyesi ve Hubu-
bat  ve Mamülle-

ri Meslek Komitesi Üyesi 
Yusuf Karasu , tarımdaki 
genel daralmanın hubu-
bat sektöründe de görüldüğünü kaydet-
ti. Et, saman, bakliyatta dışa bağımlılığın 
arttığına dikkat çeken Karasu, “Üretici 
artık üretimden vazgeçiyor. İsyan nokta-
sına geldi” dedi. 

Hububat veriminde düşüş yaşandığını 
söyleyen Karasu, “Hububatta birçok sı-
kıntımız var. Bu yıl özellikle yağmurların 
vakitli yağmaması verimimizi çok düşür-
dü ve yüzde 50 kayıp yaşadık. Zaten hu-

bubattaki verim diğer yıllara göre yüzde 
50 düştü. Bunun nedeni girdilerin yük-
sek olması. Üreticilerde artık isyan etme 
noktasına geldi. Geçen yıllarda bir çiftçi 
dönümden 500-600 kilo buğday elde 
ederken, bu yıl bu 250 kiloda kaldı. Üreti-
cilerde artık isyan etme noktasına geldi” 
diye konuştu. 

DESTEKLER HEDEFE ULAŞMIYOR

Desteklerin hedefe ulaşmadığını, girdi 
maliyelerinin her geçen gün yükseldiğini 
belirten Karasu, “Tohum, mazot, gübre, 
işçilik üreticinin üzerinde adeta kambur. 
Gübrenin çuvalı 70 lira, mazotun fiyatı 
5.75 TL, tarla icarları 150- 200 TL civarında. 
Bu durum karşısında köylü haliyle mem-
nun değil, isyan ediyor. Eskiden girdiler 

çok ucuzdu, satışlar çok iyiydi. Üreticiler 
bıkmış durumda. Köylülerimiz giderek 
tarımdan uzaklaşıyor” diye konuştu.  

SÜNE UYARISI

Buğdayda bu yıl süne zararlısı olduğunu 
söyleyen Yusuf Karasu, “Süne zararlısı 
meslek komitemizde de gündeme geldi. 
Önlem alınmazsa buğdayın özünü emen 
süne zararlısı başımıza daha büyük sı-
kıntılar açabilir” dedi. Sünenin bulaştığı 
buğdayın ekmeklik olarak değerlendiri-
lemediğini bildiren Karasu, sünenin mal 
olacağı ekonomik boyuta dikkat çekti. 
Karasu, “Bu yıl nasıl domates de nasıl 
Tuta kelebeği varsa. Gelecek yıl da hubu-
batta süne zararlısı sorunu çıkacak” diye 
konuştu.

Yusuf
KARASU

Antalya
HUBUBATI TERK EDİYOR

Girdi maliyetlerinin yüksekliği ve iklim değişikliği bölgedeki hububat üretimini olumsuz 
etkiledi. Antalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri Komite üyesi Yusuf Karasu, 
hububat ekim alanlarının daraldığına dikkat çekti.
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OECD 2018 tarım raporuna 
göre, Türkiye’de yurtiçi fi-
yatlar 2015 ve 2017 yılları 
temel alındığında dünya fi-

yatlarının ortalama yüzde 28 üzerin-
de seyrediyor. OECD’nin 2016 yılında 
yayınladığı 2013 ile 2015 yıllarının 
temel alındığı tarım raporu, yurtiçi 
fiyatların dünya fiyatlarının ortalama 

yüzde 20’nin üzerinde seyrettiğini 
ortaya koymuştu.

TARIMA VERİLEN DESTEK FAZLA

OECD’nin 2018 yılı tarım raporunda 
daha önceki raporlarda olduğu gibi 
tarıma doğrudan verilen desteğin 
Türkiye’de OECD ortalamasından 
daha fazla olması eleştirildi.

OECD Tarım Raporu: 
Türkiye’de fiyatlar, dünya ortalamasının 

yüzde 28 üzerinde seyrediyor
Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) 
2018 tarım raporuna göre, 
Türkiye’de yurtiçi fiyatlar 
2015 ve 2017 yılları temel 

alındığında dünya fiyatlarının 
ortalama yüzde 28 üzerinde 

seyrediyor.
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OECD tarafından “ticareti en çok bo-
zucu” desteklerden biri olarak de-
ğerlendirilen piyasa fiyat desteğinin 
Türkiye için yüzde 25 civarında olduğu 
kaydedildi.

2016 yılı raporunda, üreticilere verilen 
piyasa fiyat desteği, toplam destekle-
rin dörtte üçünü oluşturuyordu.

İNOVASYONA DESTEK ARTIRILSIN

OECD raporunun Türkiye bölümünde 
son yıllarda hayata geçirilen reformlar 
ile TEKEL ve şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesine rağmen devletin, tarım 

sektörü pazarındaki rolünü daha fazla 
düşürmesi isteniyor.

Devletin, tarım sektöründeki inovas-
yon projelerine verdiği desteğin, doğ-
rudan yardımların sadece yüzde 1’ne 
tekabül ettiği hatırlatılan raporda, bu 
payın artırılması çağrısında bulunuldu.

OECD’ye göre, üye ülkeler içinde pi-
yasa fiyat desteğinin en az olduğu 
ülkeler arasında ilk sırada Yeni Zelan-
da. Bu ülkeyi Avustralya ve Şili izliyor. 
Bu üç ülkede de, destekler yüzde 2’yi 
geçmiyor.

OECD içinde en fazla destek alan çift-
çiler ise İzlanda’da. İzlanda’da çiftçile-
re verilen fiyat desteği yüzde 60’a yak-
laşıyor. Bu ülkeyi de Norveç ve İsviçre 
izliyor. Bu iki ülkede de destek yüzde 
50’nin üzerinde.

OECD tarım raporları, piyasa fiyat des-
teğinin, üye ülkelerdeki üretim karar-
larını bozduğu, önemli ölçüde piyasa-
ları ve ticareti tahrif ettiği görüşünü 
dile getirirken, göreceli olarak, verilen 

desteklerin sadece küçük bir kısmı 
sektörün tanımlanan hedeflerine veya 
karşılaştığı zorluklara doğrudan ulaştı-
ğı saptamasında bulunuyor.

PİYASA FİYAT DESTEĞİ ZARARLI

OECD, üyelerle birlikte toplam 51 ülke 
içinde yaptığı araştırma, 2015-2017 
yılları arasında yıllık piyasa fiyat desteği 
için çiftçilere ödenen paranın 556 mil-
yar euro’yu bulduğunu gösteriyor.

Piyasa fiyat desteğinin giderek ta-
mamen kaldırılmasını savunan OECD, 
bunun düzgün bir şekilde hedeflene-
mediği, planlanan yararlanıcılara ulaştı-
rılamadığı, gıda sanayiine ve tüketicilere 
önemli maliyetlere yol açtığı, düşük ge-
lirli ülkelerde ise zarar verici çıkarımlara 
sebep olduğu görüşünde.

OECD, piyasa fiyat desteği yerine hü-
kümetlerin çevre ve doğayı koruyarak, 
sürdürülebilir ve verimli üretim ilkesiyle 
hareket edip çiftçilerin eğitimi, inovas-
yon ve tarım için alt yapı projelerine 
ağırlık vermesini istiyor.

Kaynak: euronews.com
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Batı Akdeniz 
Ekonomisi-
ni Geliştirme 
Vakfı (BAGEV) 

ve Antalya Ticaret 
Borsası (ATB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon ra-
kamlarını değerlendirdi. Mayıs ayı tüke-
tici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 
1.62, yıllık yüzde 12.15’e yükseldiğini 

belirten Çandır, tüketici enflasyonunda-
ki artışın yıl sonu enflasyon beklentisini 
de yükselttiğine dikkat çekti. 

KRİTİK AYLARA DİKKAT 

Tüketici enflasyonundaki yüksek artışın 
yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 
14 düzeyine taşıdığını söyleyen Çandır, 
ekonomi politikalarının gözden geçiril-
mesi gerektiğini vurguladı. Enflasyo-
nun düşürülmesinde Nisan, Ekim ve 
Kasım aylarının önemini anımsatan Ali 

Batı Akdeniz Ekonomisini 
Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
ve Antalya Ticaret Borsası 

(ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, 

Tüketici enflasyonundaki 
yüksek artışın yıl sonu 
enflasyon beklentisini 

yüzde 14 düzeyine taşıdığını 
bildirirken, ekonomi 

politikalarının gözden 
geçirilmesi gerektiğini 

vurguladı.

Ali
ÇANDIR
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Çandır, yılsonunu enflasyon gerçekleşme-
lerini en iyi ihtimalle yüzde 12 düzeyinde 
gerçekleşebilmesi için önümüzdeki Hazi-
ran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının 
kritik önemine sahip olduğunu kaydetti. 
Çandır, “Önümüzdeki 4 ayı olabildiğince 
düşük seviyede tamamlamalı, enflasyonun 
düşülmesinde anahtar aylar olan Ekim ve 
Kasım aylarının avantajını kullanmalıyız” 
dedi. 

ÜRETİCİ ENFLASYONU 15 YILIN EN YÜKSEĞİ

Üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 
3.79 ve yıllık yüzde 20.16 artış gösterdi-
ğine dikkat çeken BAGEV Başkanı Çandır, 
ÜFE’nin yıllık bazda son 15 yılın en yüksek 
seviyesine çıktığını belirtti. Çandır, üretici 
enflasyonundaki artışın nedeninin, yük-
selen dövize bağlı ithal hammaddelerdeki 
fiyat artışı olduğunu belirtti. Çandır, “Bu 
gerçekleşmeler, bir taraftan rekor düzey-
de enflasyon yaşadığımızı, diğer taraftan 
geçtiğimiz yılın ilk 5 aylık ortalamalarına 
göre üreticinin üzerinde biriktirdiği yüzde 
50’nin üzerindeki ilave enflasyonun daya-
nılamaz bir hale geldiğini göstermektedir. 
Üreticinin üzerinde tuttuğu hayli birikmiş 
olan bu yük, üretenin direnç kaybını artır-
makta, üretim kabiliyetini zayıflatmakta ve 
motivasyonu düşürmektedir” dedi. 

ÇEKİRDEK ENFLASYON ZİRVEDE

Para politikasının kontrolünde gerçekleşen 
çekirdek enflasyonun aylık yüzde 1.70, yıllık 
yüzde 12.64 ile tarihin en yüksek seviyesi-
ne çıktığını kaydeden Ali Çandır, çekirdek 
enflasyondaki rekor artışın önümüzdeki 
dönemde fiyatlara olumsuz yansıyacağını 
bildirdi. 

BATI AKDENİZ’İN ENFLASYONU YÜKSEK

Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan 
Batı Akdeniz enflasyonunun aylık 1.66, yıllık 

13.74 ile ülke ortalamasının üzerinde sey-
rettiğini kaydeden Ali Çandır, “Bölge enf-
lasyonu, aylık yüzde 1.66 artışla 18. sırada, 
yıllık yüzde 13,74 artışla 2. sırada, 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 11.46 ile 10. sıra-
da ve yılbaşından itibaren ise yüzde 7.77’lik 
artış ile ülke düzeyinde 1. sırada yer almış-
tır” dedi. 

Batı Akdeniz’de enflasyonun yılbaşından 
bu yana giderek yükselmesinin nedenini 
ağırlıklı olarak turizm sektörüne bağlayan 
Çandır,  “Yılbaşından bu yana bölgemizde 
sürekli olarak yaşanan ve bizi son olarak 26 
bölge içerinde birinciliğe taşıyan enflas-
yonumuzdaki benzer yükselişleri geçmiş 
dönemlerde de yaşamıştık. Bölgemiz ve 
kentimiz enflasyonunun bu sıra dışı yük-
selişi turizm gibi tek bir göstergeyle tabi 
ki açıklanamaz. Ancak turizmdeki hare-
ketlilik önemli bir etkileyicidir. Nitekim son 
dönemde kar marjlarında yaşanan ciddi 
düşüşler, vade yapılarındaki aşırı uzamalar 
ve talep debisinde yaşanan durağanlıklar 
özünde maliyet odaklı olan enflasyonu-
muzu Türkiye birinciliğine taşımıştır” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Çandır, çeşitli 
hizmetler, lokanta ve oteller ile gıda har-
camalarını Batı Akdeniz enflasyonunu ülke 
ortalamasının üzerine çıkaran kalemler ola-
rak sıraladı. 

GÜNCEL

MAYIS  HAZİRAN 
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ATB Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Cüneyt Do-
ğan, 2009 

yılında İspanya üze-
rinden Türkiye’ye 
giren Tuta absoluta 
zararlısının, ilk olarak 2010 yılında do-
mates üretimi ve ihracatını ciddi mana-
da olumsuz etkilediğini belirtti. 8 yıl ara-

dan sonra Antalya’da tekrar görülmeye 
başlanan tuta absoluta nedeniyle çift-
çinin bu yıl seralarını erken söktüğünü 
bildiren Doğan, zararlının binlerce ton 
ürüne zarar verdiğini kaydetti. Doğan, 
“Tuta nedeniyle ürününü hasat etme-
den serasını söken üretici bile var” dedi

HEDEFİNDE YAYLA VAR

Tuta zararlısının ılık havayı sevdiğini 

Cüneyt
DOĞAN

TUTA’MADIK
Bir çeşit güve olan Tuta 
Absoluta, bu yıl domates 
üreticisini tehdit ediyor. 
Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Cüneyt Doğan, domates 
üretimi ve ihracatına 

zarar veren tuta absoluta 
zararlısı ile mücadelede 
birlikte hareket edilmesi 

çağrısında bulundu. 
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kaydeden Cüneyt Doğan, aşırı soğuk ve 
sıcakta yaşamadığını bildirdi. Sahilde ha-
vaların ısınmasıyla birlikte tuta zararlısının 
yaylaya çıktığını söyleyen Doğan, “Yayla 
domatesinin önemli bölgelerinden biri 
olan Elmalı ve Söğüt tarafında tuta gö-
rülmeye başlandı. Muhtemelen yaylada 
zarar olacağını düşünüyoruz. Yaylada 
domates yoğunluğu ağustos ile başlaya-
cak. Eylülde ve ekimde zararını hissede-
riz. O tarihten sonra domatesin kalma-

yacağını veya azalacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ

Yaylanın ardından sahilde seralarda 
güz ekiminin başlayacağını belirten 
Doğan, tuta’ya çözüm bulunamama-
sı halinde yeniden seralardaki ürüne 
zarar vereceği uyarısında bulundu. 
Tuta’nın yarattığı ekonomik tahribata 
dikkat çeken Doğan, Antalya’da tuta 

seferberliği ilan edilmesi gerektiğini 
kaydetti. Tuta’nın popülasyonu hızlı 
artan bir zararlı olduğunu vurgulayan 
Doğan, “Tarım İl Müdürlüğü çözüm 
için seraların daha modern ve koru-
naklı yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak 
çiftçimizin ekonomik açıdan bunu yap-
ması zor. Bizim tavsiyemiz, sivrisinekte 
olduğu gibi toplu ilaçlama yapılması. 
Kesin çözüm olur mu bilmiyoruz ama 
denenmesi gerekiyor” diye konuştu.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1967 yılında Denizli Serinhisar’da dünya-
ya geldim. İlk ve ortaokulu Serinhisar’da 
tamamladıktan sonra liseyi Denizli Lise-
si’nde bitirdim. Daha sonra Ege Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nde Tekstil 
Mühendisliği bölümünü okudum. 

Peki et sektörüne nasıl girdiniz?

Hayvancılık ve et sektörü dedemin 
yaptığı işti. Bizler de okul döneminden 
itibaren ailemize yardım ettik. Babam 
nakliyeci idi, bir yandan tütün ekimi 
yapıyorduk ama dedem kasaplık yapı-
yordu. Biz dedemin yolundan gitmeyi 
tercih ettik. İlkokul sonlarında elimize 
bıçağı almıştık, eti işlemesini çocukken 
öğrendim. Üniversiteyi bitirdikten sonra 
askerliğimi de Ankara’da tamamladıktan 
sonra abimin de girişimiyle et sektörüne 
girdim.

Kaçıncı kuşaksınız?

Biz üçüncü kuşağız. Dedemizin babası 
kasapmış, babam yapmadı, bayrağı biz 
devraldık. Bu işin sürdürülmesinin loko-
motifi, bu işe önderlik yapan abim Veli 
Cengiz’dir. Abim lise eğitimini bıraktıktan 
sonra kasaplığa yöneldi. 

Denizli’de işinizi yaparken Antalya’ya 
gelişiniz nasıl oldu?

Askerliğimi Ankara’da yaptım. İzne gel-
diğimde abim işleri Denizli merkeze ta-
şımayı düşündüğünü söyledi. Ben de 
Muğla ya da Antalya’ya taşımasının daha 

avantajlı olacağını söyledim. 1990 yılında 
abim Antalya’ya gelerek Etiler Mahalle-
si’nde dükkan tutup işimizi Antalya’ya 
taşıdı. Biz Antalya’da yaklaşık 30 yıldır 
hizmet veriyoruz.

Mesleğinizi bir sonraki kuşağa akta-
racak mısınız?

Oğlum ve yeğenlerim bizim yolumuz-
dan ilerliyor. Dedelerimizden aldığımız 
bayrağı bizden sonraki kuşağa aktara-
cağız. Oğlum veteriner olacak, yeğenim 
veteriner hekim, gıda mühendisimiz var. 
Dördüncü jenerasyon için eğitim altya-
pımızı tamamladık. Hedefimiz işimizi 
dördüncü kuşağa devretmek. 

İşinizi nereye taşıma hedefindesi-
niz? 

Burası sadece kasap değil et ürünleri-
ni imal edildiği bir fabrika. Biz onaylı bir 
işletmeyiz. Endüstriyel üretim yapmıyo-
ruz. Türk Gıda Kodeksi’nin ve mevzuatın 
koşullarını yerine getirip butik üretim ya-
pan, müşterimize özel üretim yapan bir 
işletmeyiz. Bunu geliştirmek istiyoruz. 
Mevcut işletmemizi modernize edilmiş 
bir yapıya taşımak amacıyla toptancılar 
sitesinde yerimizi hazırladık. Bölgemiz-
de iyi bir marka yaratma hedefindeyiz. 
Antalya’da 2-3 satış noktası oluşturmak 
istiyoruz. Bu işlerde kontrol edemedi-
ğiniz nokta sizin değildir. Biz Antalya’da 
yaklaşık 30 yıldır hizmet veriyoruz. Müş-
terilerimizle iletişimimiz çok güçlü. 

Besicilik yapıyor musunuz?

Şimdiye kadar küçük çapta besi üreti-
mi yapıyorduk, büyükbaşta bunu biraz 
daha büyüttük. Döşemealtı’nda 700 

C
engiz Gıda Tekstil Canlı Hay-
van Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nura Cengiz, aile işlet-

mesinde “lezzet ve kalitenin sağlıkla 
buluştuğu adres” sloganıyla 30 yıldır 
Antalya’da sofralara et ve et ürünleri 
ulaştırıyor. İyi bir kasabın eti okuması 
gerektiğini söyleyen Nuri Cengiz, dede-
sinden aldığı bayrağı dördünü kuşağa 
devretmeye hazırlanıyor. Cengiz’e göre 
ette yaşanan sıkıntının çözümü keçi ve 
koyunda.

MAYIS  HAZİRAN 
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başlı bir modern teknolojili besi ahırı 
kurduk. Deniz’de 150 hayvanımız var. 
Biz kendi tükettiğimizin yüzde 30-35’ini 
tesislerimizden karşılıyoruz. Besicilik 
yapma iddiamız yok. 

KASAP ETİ İYİ OKUMALI

Etin püf noktası nedir?

Bir kasap eti iyi okumalı. Etin nerede 
kullanılacağını çok iyi bilinmeli. Müşteriyi 
yönlendirmeli. Kasap yarı aşçıdır, müşte-
rinin ne ihtiyacı varsa onu vermeli. 

Eti nerden tedarik ediyorsunuz?

Etin çoğunluğunu kendi bölgemizden 
Antalya’dan tedarik ediyoruz. Zaman za-
man Denizli, Konya’dan da temin ede-
biliyoruz. 

İHTİYAÇ ARTTIKÇA HAYVAN SAYISI AZALDI

Et bulmakta zorlanıyor musunuz, 
hayvan varlığında sıkıntı var mı?

Eskisi kadar rahat değil ama buluyoruz. 
Ülke genelinde hayvan varlığında ciddi bir 
sıkıntı var. Türkiye nüfusu 1980 yılında 40 
milyondu, 80 milyon hayvan varlığı var-
dı, şimdi nüfusumuz 81 milyon hayvan 
varlığı 39 milyona düştü. İhtiyaç arttıkça 
sayı azalmış. Bunun bir çok gerekçesi var. 
Biz Gümrük Birliği’ne girdiğimizde bize 
dayatılan ilk şey 190 bin ton et ithalatıy-
dı. O dönem direndik ama şimdi ithalata 
teslim olduk. Türkiye’de hayvancılık sür-

dürülemez hale geldi. Ülkemizde koope-
ratifleşme ve dayanışma olmazsa hay-
vancılık sürdürülemez. Çünkü hayvancılık 
bireysel yapılacak bir iş değil. Hayvancılık-
ta devlet politikamız yok. 

Hayvancılık politikasını değerlendirir 
misiniz?

Süreci başından alırsak bölgesel plan-
lamaların yapıldığı tarım politikasından 
bahsediliyor, havza planlamasından 
bahsediliyor ama ülke tarımında ne 
plan ne de havza belirlemesi var. Bun-
ları yapabilmek için önce samimi olmak 
gerekir. Geçmişi iyi değerlendirip öz 
eleştiri yapmak gerekir. Bu ülke aslında 
kendi modelini yaratmıştı. Üretici bir-
likleri, kooperatifler kendi bölgesinin 
ürettiği ürünün doğru değerlendirilme-
si için çalışıyordu, şimdi hepsi yok oldu. 
Ege’de Tariş üzümü, inciri, zeytinyağını 
işliyordu, Antbirlik, Çukobilik bu bölge-

de pamuğu işliyordu, pancar 
üreticisinin Pankobirli-

ği vardı, Trakyabirlik 
ayçekirdeği üretici-
nin güvencesiydi, 
fındıkta Fiskobirlik 
üreticinin yanın-
daydı. Bu model-
lerimiz vardı ama 
zaman yayılarak 
hepsi elendi. Her 

mahallede bir zengin yaratma sevdasıyla 
bu değerlerimizi denize döktük. Bu ülke 
kendi değerlerini yok ederek bu noktaya 
geldi. 

Ete dönersek, etin kilosu ne kadar?

Kıyma 45 TL, kuşbaşı 47 TL’den başlıyor. 

Normal mi bu rakamlar?

Bunlar girdi maliyetlerine göre normal 
rakamlar. Yem, saman, mazot gibi girdi 
maliyetleri çok yüksek, bunları düşür-
mek zorundayız. Yem girdilerinin çoğu 
ithal böyle olunca fiyatlar çok yüksek. 
İşçilik maliyetleri de çok yüksek. 

İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz?

Bizim işimiz zaten insan gücüne da-
yanıyor. Zanaatkara, mesleki bilgiye, el 
alışkanlığına bağlı bir işimiz var ve bu 
sektöre insan yetiştirmek çok zor. Kasa-
bın yetiştiği bir okul, bir kurs yok. Bu ta-
mamen alaydan yetiştirilen, öğretilen bir 
meslek. Meslek liseleri statüsünde ka-
saplık eğitimi verecek kurumlara ihtiyaç 
var. Kasaplık mesleğiyle ilgili bir eğitim 
programı hiç olmadı ama olmalı. Et de-
ğerli bir ürün, işlenmesi de çok önemli. 
İşçi bulmakta zorlanıyoruz. Sıfırdan alıp 
kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Üni-
versite mezunu ya da yüksekokul me-
zunlarının kasaplıkta yardımcı eleman 
gibi çalıştırılması çok zor.

ETİN KURTULUŞU KEÇİDE

Et nasıl kurtulur? 

Ülke olarak büyükbaştan küçükbaşa ev-
rilmeliyiz. Bölgemizde küçükbaş hayvan-
cılığı özendirmeliyiz. Anadolu coğrafyası 
düz platolardan oluşmuyor, engebeli ara-
zimiz var. Meralarımızda küçükbaş hay-
van beslemeliyiz. Bana göre küçükbaş 
hayvancılık et politikasının kurtuluşu. 

Neden?

Bir dana 9 ay anne karnında bekliyor, 
mezbahaya girene kadar 2 yıl daha bek-
leniyor. Bir dananın kesime gelmesi için 
35 ay gerekli. Küçükbaş hayvan 5 ay 
anne karnında bekliyor, 6 ay doğumdan 
sonraki süreci tamamladıktan sonra 11 
-12 aylık sürenin sonunda kesim yapıla-
bilir. Koyun 14 ayda 2 doğum yapabiliyor. 
Küçükbaş büyükbaşa göre et verimi açı-
sından daha ekonomik. Ayrıca büyükba-
şın beslenme maliyeti de yüksek, ineğin 

ayçekirdeği üretici
nin güvencesiydi, 
fındıkta Fiskobirlik 
üreticinin yanın
daydı. Bu model
lerimiz vardı ama 
zaman yayılarak 
hepsi elendi. Her 

mahallede bir zengin yaratma sevdasıyla 
bu değerlerimizi denize döktük. Bu ülke 
kendi değerlerini yok ederek bu noktaya 
geldi. 

Ete dönersek, etin kilosu ne kadar?
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önrüne samanı sen götürürsün ama 
küçükbaş doğal alanda kendi kendine 
beslenir. 

Keçi bir dönem istenmeyen hayvan-
dı…

Maalesef keçi bir dönem günah keçisi 
ilan edilmişti. Keçi bambaşka bir şey. Asla 
terk etmememiz, yok saymamamız ge-
reken bir hayvan. Keçi tarih boyunca yü-
rüdüğümüz yollarda yoldaşımız olmuş. 
Hatay’dan Çanakkale’ye kadar uzanan 
doğal bitki örtümüz maki, keçinin otla-
yacağı doğal alan. Bunu değerlendirme-
liyiz. Ama biz ne yaptık, küçükbaşı terk 
ettik. Bu anlayış ve politika değişmeli. 
Keçi ormanı korur, budar, filizlendirir. Keçi 
naiftir, temiz hayvandır, iyi beslenir, dur-
gun sudan içmez akar suyun başından 
içer, yerden yemez boyu hizasından yer. 
Keçinin et kalitesi çok yüksektir. Koles-
terol değerleri düşüktür, organik sağlıklı 
eti vardır. Bölgemize has honamlı keçisi 
mutlaka canlandırılmalı. Et üretiminin re-
gülasyonunu yapacak şey keçidir. Keçiye 
yönelmemiz gerekiyor. İnsanların tarım 
hayvancılıkla ilgilenmesi için sosyal statü-

sünü geliştirmek lazım. İnsanları köyde 
tutmak için temel ihtiyaçlar eğitim ve 
sağlık hizmetleri köye götürülmeli. Bu 
kırsaldan kente göçü de durdurur. Genç 
nüfus köyde kalırsa üretime katkısı olur. 
Tarım canlanır, hayvancılık canlanır. 

İthal eti sağlıklı buluyor musun?

İthal karkas gelen etin kontrolü zordur. 
Devletimiz doğru zamanda doğru kon-
trolü yaparsa sıkıntı olmaz. İthal et Türk 
insanın damak tadına uymaz çünkü biz 
hayvanı kuru otla besleriz, bu eti yağlan-
dırır etin kalitesi artar. İthal ette ise hay-
van taze otla beslendiği için yağlanma 
olmaz, dolayısıyla ithal et bizim damağı-
mıza ve lezzet anlayışımıza uygun değil. 

Hayvan Borsası’nda ilk kazma vuru-
luyor, bu konuda ne diyeceksiniz?

Hayvan Borsası Antalya için çok geç kal-
mış bir çalışma. Antalya Ticaret Borsamız 
bu konudaki girişimleri takdire değer. 
Borsa Başkanı Ali Çandır ve ekibi bu ko-
nuda ciddi çaba sarf ediyor. Hayvan Bor-
sası Antalya’nın ihtiyacıdır, beraberinde 
mutlaka et borsası kurulmalı. Bu, bölge 

hayvancılığını canlandırır. 

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Et insanın temel besin kaynaklarındandır. 
Hayvancılıktan vazgeçemeyiz. Bu neden-
le üretim şart. Tarım ve hayvancılıkta kısa 
vadeli programlarla başarıya ulaşma şan-
sınız yok. Damızlık varlığımızı artırmamız 
gerekiyor. Et süt dengesini doğru kurma-
mız gerekiyor. Karar vericiler hayvancılıkla 
ilgili ciddi kararlar alıp uygulamaya koymalı. 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, genç 
cumhuriyette tarım topluluğunu modern 
tarım teknikleriyle tanıştırmak için çölün 
ortasında vaha yaratmıştır. Atatürk Orman 
Çiftliği modern tarımın algılanması için iyi 
bir model olmuştur. Bu modellerin yok 
edilmesi yerine çoğaltılması gerektiğine 
inanıyorum. İnsan var oldukça gıda ihtiya-
cı da olacaktır. Bunun için tarımsal üretim 
şarttır. Biz üretici mi olacağız, sadece tü-
ketici mi olacağız buna karar vermeliyiz. 
Stratejik olan tarımdan asla vazgeçilemez. 
Toprağı sevmek, toprakla uğraşmak ge-
rektiğine inanıyorum. Yerin üzeri yerinden 
altından çok daha değerli bunun değer-
lendirilmesi gerekiyor. 
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Yıllardır söylenmesine rağmen, Antal-
ya’da turizm sektörü 12 aya çıkarılamaz. 
Sağlık ve spor turizmi ile son yıllarda bu 
açık biraz olsun kapatılmaya çalışılsa da, 
gerçek anlamda bir çözüm bulunamadı.

Ancak Antalya’da 12 aya yayılan sektörler 
var…

Tarım.

Çiftçiler, seracılık sistemine geçildikten 
sonra 12 ay üretim yapıp, ihracata katkı 
vererek ülke ekonomisine girdi sağlıyor. 
Ancak tarım politikamız olmadığı için, 
sorunlar hiçbir zaman azalmaz, aksine 
her yıl yeni bir sorunla karşılaşırız.

Bu yılın moda sorunu TUTA. İhracatın 
önemli kalemlerinden domates, TUTA 
belası nedeni ile üreticinin kabusu hali-
ne geldi. Rusya TUTA’lı domatesi kabul 
etmeyeceğini açıkladıktan sonra bu ka-
lemdeki ihracat durma noktasına geldi. 
Birkaç ay sonra bunun acısı ciddi anlam-
da yaşanacak.

Tarım politikası oluşturulamaması, sek-
tör bileşenlerinin ortak sorunu olmalı.

Dün Antalya Ticaret Borsası’nın aylık ola-
ğan toplantısını takip ettim. Toplantıda 
iç açıcı, gelecek için umut verici bir tane 
konuşma yapılmadı. Söz alan her meclis 
üyesi, mevcut durumdan şikayet edip, 
geleceğin daha kötü olacağını belirtti.

Tarımla ilgili temel politikanın olmadığın-
dan, devlet kurumlarındaki verilerin ger-
çeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Mesela TÜİK verilerine göre Antalya’da 
yıllık 40 bin ton nohut üretimi yapılılyor. 
Ancak resmi verilere göre Antalya’da 
sadece 3 bin ton nohut üretiliyor. O da 
Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde. Devlet ka-
yıtlarının gerçeği yansıtmadığını belirten 
ATB üyeleri, tahmini rakamlara göre ve-

rilerin hazırlandığını, bunun sonucunda 
da tarım politikasının baştan yanlış belir-
lendiğini söyledi.

Artan saman fiyatlarının düşürülmesi 
için durum değerlendirmesi yapan An-
talya Ticaret Borsası’nın bu konuda vardı-
ğı sonuç da iç açıcı değil. Şu anda sama-
nın kilosu 50 Kuruş ve bu rakamın yüzde 
80’ini motorin gideri oluşturuyor. Sama-
nın toplanması, taşınması ve işlenmesi 
için kullanılan motorin fiyatı düşmediği 
müddetçe saman fiyatının 50 Kuruş’un 
altına inmeyeceği, ancak artma ihtimali-
nin yüksek olduğu sonucuna varılmış.

Antalya Ticaret Borsası’nın yetkili kurulla-
rı, tarım ile ilgili önemli çalışmalar yapıp, 
birçok konuda teşhisi belirlemiş. Sektö-
rün diğer bileşenleri ile birlikte, sorun-
ların çözümü için aynı masa etrafında 
toplanıp ortak hareket etmeyi bekliyor.

Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası, 
Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Fakülte-
si, Toptancı Hal, üreticiler ve tüccarlarla 
bir araya gelerek sorunları masaya yatır-
mak, çözüm yolları konusunda fikir üret-
mek ve belirlenecek yol haritasına göre 
tedavi yöntemi belirlemek sektörün kur-
tuluşu olmalı.

Bugüne kadar böyle bir yol seçilmediği 
için sorunlar sadece konuşulmuş.

Yapısal sorunlar için çözüm yolları geliş-
tirilebilirse, sıra küresel sorunlarla uğraş-
maya gelecek. Küresel ısınma, iklim deği-
şikliği ve yeni pazar belirlemek, devletin 
ilgili birimleri ile yapılacak çalışmalarla 
gerçekleştirilebilir.

Tarımın sorununu, tarım sektörünü be-
lirleyen isimler biliyor. Yapılması gereken; 
bileşenlerin bir araya gelip ortak hareket 
etmeli. Yani, ayakları yere basan, gerçek-
çi bir tarım politikası belirlemek.

Tarım bileșenleri
Hasan YAVAȘLAR
(Antalya Körfez Gazetesi)

KONUK YAZAR

MAYIS  HAZİRAN 
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HİSARCIKLIOĞLU
YENİDEN 
TOBB BAȘKANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
74’üncü Genel Kurulu’nda TOBB 

Başkanlığı’na yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu 
seçildi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki 74. 
Genel Kurul’da yapılan seçimde, 
geçerli oyların tamamını alarak 4 

yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. TOBB Baş-
kanlığına ilk kez 16 Haziran 2001’de seçi-
len Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi 
yürütecek. 

Genel Kurul’da TOBB Yönetimine, Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Cengiz Günay, Antalya Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İzmir Ticaret 
Odası Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran, 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki 
Kıvanç, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Kopuz, Ankara Ticaret Borsası Başkanı 
Faik Yavuz, Bursa Ticaret Borsası Başka-
nı Özer Matlı, Diyarbakır Ticaret Borsası 
Başkanı Engin Yeşil, İstanbul ve Marmara, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran seçildi.

ALİ ÇANDIR GİK ÜYESİ

74’üncü Genel Kurul’da Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 
GİK üyeliğine Çandır’ın yanı sıra Adil Sani 
Konukoğlu, Nafi Güral, Ender Yorgancılar, 
Nihat Özdemir, Memiş Kütükcü, Halim 
Mete, Işınsu Kestelli, Şahin Bilgiç, Uğur 
Erdoğan, Mehmet Kaya, Ayhan Kızıltan, 
Ahmet Akgün Altuğ, Ahmet Tiryakioğlu, 
Mehmet Arif Parmaksız, Mustafa Şadan 
Eren, Cihat Alagöz, Erdoğan Özegen, 
Yahya Toplu, Celal Koloğlu ve Mete Çağ-
layan, Lütfü Yücelik seçildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 

Kurul’da yaptığı konuşmada, iş dünyası 
olarak kendilerine güvendiklerini belirte-
rek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye sade-
ce bölgesinin değil, dünyanın ekonomik 
devi olacak” dedi.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve 
beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana 
meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve 
Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini 
artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel 
sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi. 
Eskiden kapısından dahi giremediğimiz 
küresel iş örgütlerinin tamamında artık 
söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çı-
karlarını tüm dünyada savunan bir camia 
haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke 
meselelerinde inisiyatif almak oldu. Dör-
düncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi 
için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle baş-
layan, uzun bir seçim döneminin sona 
erdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Sizler, 
demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz. 
Özel sektörü temsil görevini hakkıyla 
üstlendiniz. Ülkemizin dört bir yanında, 
yüzbinlerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla 
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seçildiniz. Yani, demokrasinin ve sandı-
ğın gücüyle buradasınız. Oda ve Borsa 
seçimlerimiz sonucunda Başkanlarımızın 
yüzde 42’si, meclis üyelerimizin de yüzde 
50’si değişti. Seçilen tüm başkanlarımı ve 
delegelerimi, yürekten kutluyorum. Yeni 
seçilen ve bu büyük ailenin bir ferdi olan 
başkanlarıma ve delegelerime de hoş 
geldiniz diyorum” diye konuştu.

Görev süresince 4 ana meseleye odak-
landıklarını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Oda ve Borsaların gücünü ve kapasitesi-
ni artırdıklarını, Oda ve Borsalarda dijital 
dönüşümü gerçekleştirdiklerini, bütün 
işlemleri tek tuşla yapar hale geldiklerini 
anlattı. Organize Sanayi Bölgelerinin geliş-
tiğini ve sanayinin Anadolu’ya yayıldığını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları söyle-
di: “Ticaret Borsalarımız, elektronik satış 
salonlarını, akredite laboratuvarlarını ve 
canlı hayvan borsalarını reel sektörün hiz-
metine sundu. Dün, yabancı dil bilen çalı-
şanımız yoktu. Bugün Odalar ve Borsalar, 
uluslararası projelere imza atar hale geldi. 
Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avru-
pa Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. 
Akredite olan Oda ve Borsa sayımız her 
sene artıyor. Şu an 269 Oda ve Borsamız 
akredite, yani 5 yıldızlı. Avrupa’nın en iyi 
Odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede ver-
dikleri belgelendi. Bugün dünyada üye-
sine en çok hizmet veren, en gelişmiş, 
ilk 3 Oda-Borsa sisteminden biri, biziz. 
Yani Türk Oda-Borsa sistemidir. Yurt dı-
şında diyorlar ki, ülkenizde özel sektörün 
gelişmesini istiyorsanız, Türkiye’dekine 
benzer Oda ve Borsa yapısı kurun. İşte bu 
onurun, bu gururun, bu başarının sahibi 
sizlersiniz.”

İŞ DÜNYASININ SESİ OLDUK

Özel sektörün yurtdışındaki lobisinden 
övgüyle bahseden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Eskiden kapısından dahi 
giremediğimiz küresel iş örgütlerinin 
tamamında artık söz sahibi olduk. Özel 
sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada 
savunan bir camia haline geldik. Dünya-
nın en büyük iş örgütü olan Milletlerara-
sı Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük iş 

örgütü Eurochambres, İslam dünyası iş 
örgütü İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya-
Pasifik Konfederasyonu. Seçimle bunların 
hepsinin yönetimine girdik. Türk iş dün-
yasının sesi olduk” dedi.

Ülke meselelerinde inisiyatif aldıklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz 
hain darbe girişiminde, darbe bildirisi 
okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik” 
dedi. Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir 
ve proje ürettiklerini kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, istihdam seferberliğinde, finans-
mana erişimde, Türkiye’nin otomobili 
projesinde yer aldıklarını dile getirdi. 

Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin 
finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimize 
kefil olduk. TOBB Nefes Kredisiyle, bugü-
ne kadar uygulanmış en düşük faiz ora-
nıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı. Yaklaşık 700 
bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz 
kredi imkanına ulaştı” dedi.

İş dünyasının sıkıntılarını karar verici-
lerle paylaştıklarını vurgulayan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, seçimlerinden sonra da 
bunları takip edip, sonuçlandırmak için 
gayret göstereceklerini kaydetti. Hisar-
cıklıoğlu, şunları söyledi: “Bugüne ka-
dar sizlerle birlikte, hayal görünen nice 
hedefi gerçeğe dönüştürdük. Bugün 
hayal gibi görünen nice hedefe de ya-
rın, yine birlikte ulaşacağız. Umutsuz-
luğa asla prim vermeyeceğiz. Fitneyi, 
ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırma-
yacağız. Kimseyi ötekileştirmeyecek, 
öteki diye görmeyeceğiz. Tüm farklılık-
larımızı zenginlik olarak kabul edecek, 
Türkiye’yi bu zenginlikle daha da büyü-
teceğiz. Biz kendimize güveniyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan 
bu ülkenin herkesin omuzlarında yükse-
lecek ve yeniden lider ülke haline gele-
ceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bunu da 
hep birlikte başaracağız” dedi. 
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DOMATES
GÜVESİ

Tuta absoluta

Domates Güvesi olarak tanımla-
nan Tuta absoluta  (Lepidoptera: 
Gelechiidae) ülkemizde varlığı 
2009 yılına kadar bilinmezken son 

yıllarda epidemi yaparak domates üre-
timinde ana zararlı konumuna gelmiştir. 
Domates  yetiştiriciliğinde  zarar  potan-
siyeli çok yüksek olan bu zararlı Güney 
Amerika kökenli olup, son yıllarda, Avrupa  

ve  Akdeniz’in  çeşitli  bölgelerinde  tespit  
edilmiştir. 

İlk defa 2006 yılında İspanya’da  domates  
bitkilerinde  görülen bu zararlı böceğin 
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika genelin-
de, Akdeniz ülkelerinin tamamında hızla 
yayıldığı bilinmektedir. Türkiye’de ise bu 
zararlıya ilk defa 2009 yılında İzmir’in Urla 
ve Çeşme ilçeleri ile Çanakkale merkez ve 

Berna AÇIKBAȘ / Ziraat Mühendisi 
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
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Muğla’nın Bodrum ilçelerindeki domates 
üretim sahalarında rastlanmıştır. Günü-
müz itibariyle Ülkemizde domates yetiş-
tiriciliği yapılan alanların tamamı Domates 
güvesi ile bulaşıktır. 

Domates yetiştiriciliğinde ana zararlı ko-
numunda bulunan Domates Güvesi’nin 
(Tuta absoluta) larvaları bitkinin toprak 
üstünde kalan tüm kısımlarında beslen-
mekte ve bitkinin her gelişme dönemin-
de yaprak, meyve ve sapa girerek düzen-
siz galeriler oluşturmaktadır. Bitkinin yeşil 
aksamında açılan bu galeriler nedeniyle 
bitkide kurumalar, meyvede açılan gale-
riler nedeniyle de çürümeler meydana 
gelmektedir. Bu durum ise ürün kalitesini 
ve ticari değerine %5-10 düşürdüğü gibi, 
etkili bir mücadele yapılmadığı takdirde 
domateste  %50-100 ürün kayıplarına yol 
açabilmektedir.

Zararlının ana konukçusu domatestir. 
Domates dışında patates, patlıcan, biber, 
altınçilek ve pepinoda ayrıca yabancı ot-
lardan köpek üzümü(Solanum nigrum), 
tarla sarmaşığı(Convolvulus arvensis L.), 
sirken(Chenopodium sp.), şeytan elması 
(Datura stromonium),Fener otu(Physolis 
angulata), horoz ibiği(Amaranthus viri-
dis), kanyaş(sorghum halepense) ve do-
muz pıtrağı(Xanthium strumarium) ko-
nukçuları arasındadır.

Domates Güvesi (Tuta absoluta) yüksek 
üreme potansiyeline sahip olup, Akdeniz 
iklimine sahip yerlerde hızla çoğalan za-
rarlı seralarda yılda 10-12 döl verebilmek-
tedir. Çevre koşullarına bağlı olarak bir 
dölünü 29-38 günde tamamlar.

Erginler geceleri aktiftirler ve gündüzleri 
genelde yaprakların arasında saklanarak 
geçirirler. Dişiler yaşamları boyunca 120-
260 adet yumurta bırakabilir. Yumurtala-
rını genelde yaprak altına, tomurcuk ve 
olgunlaşmamış yeşil domates meyveleri-
nin çanak yapraklarının altına bırakır. Yu-
murtalar bırakıldıktan 4-5 gün sonra açılır. 

Dört larva dönemi geçirir ve larva dönemi 
13–15 gün sürer ve bitkide bu dönemde 
beslenerek zarar verir. Daha sonra top-

rakta, yaprak yüzeyinde veya bitkide aç-
tığı galeriler içinde pupa evresine girer ve 
bu  evre  9-11  gün  içinde  tamamlanır. 
Kışı yumurta, pupa veya çevre şartlarına 
bağlı olarak ergin halinde geçirir. 

Taşınma ve yayılış şekli: 

Domates Güvesi’nin (Tuta absoluta) bir 
yerden bir yere taşınması ve yayılması; 
Tohum hariç diğer üretim materyalleri, 
domates meyvesi veya taşıma ekipman-
ları (kasa, kutu vb) ile olabilmektedir. Bu 
nedenle, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma 
Teşkilatı (EPPO) A2 karantina listesinde yer 
almıştır.

Zararlının Üretim Yerinde Varlığının 
Saptanması (İzleme);

Domates yetiştiriciliği yapılan örtüaltı veya 
tarlada, Domates Güvesi’nin (Tuta absolu-

ta) varlığını tespit etmek ve mücadeleye 
karar vermek için üretim yerindeki popü-
lasyon yoğunluğunun izlenmesi amacıyla 
feromon tuzak kullanılmalıdır. Feromon 
tuzağı zararlının varlığı ve salgın durumu 
hakkında üreticiye erken uyarı sağlar ve 
tuzaklarda belirli dönemlerde yakalanan 
böcekler sayılarak, zararlının ergin uçuş 
aktivitesi ve popülasyon yoğunluğu göz 
önüne alınarak, uygun mücadele yön-
temleri belirlenir. Tuzaklara konan fero-
mon kapsülü 6 hafta etkili olup, bu kap-
süller üretimin devam etmesi halinde altı 
haftada bir değiştirilmelidir. 

Mücadelesi

Yumurtadan çıkan larva yaprak içine girip 
galeriler içinde beslendiği için mücadelesi 
oldukça zordur. Bu nedenle öncelikle kül-
türel önlemler alınarak zararlının üretim 
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alanına girişi engellenmelidir. 

a) Kültürel önlemler 

• Sera’nın giriş ve havalandırma açıklıkları 
zararlının giremeyeceği incelikte böcek 
tülü ile kapatılmalı, 

• Zararlı ile bulaşık fideler kullanılmamalı,

• Toprak işleme, sulama ve gübreleme 
yetiştirme tekniğine uygun yapılmalıdır.

• Aşırı azotlu gübreleme ile sulamadan 
kaçınılmalı,

• Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve bitki-
lerin üretim alanından uzaklaştırılmalı ve 
imha edilmeli, 

• Üretim alanı ve çevresinde zarar-
lıya konukçuluk edebilecek  yaban-
cıotlarla mücadele edilerek çıkışları-
na izin verilmemeli,

• Ürün münavebesi uygulanma-
lı Ürün münavebesi (Solanaceae 
familyasına bağlı olmayan ürünler 
yetiştirilmeli) yapılmalı,

• Tarlada kalan larva ve pupaları öl-
dürmek için hasattan sonra derin 
sürüm yapılmalı, 

• Zararlının larva ve pupası tarlada 
kalan bitki artıklarında yaşamını sür-
dürebileceğinden bulaşık alanlarda 
hasat sonrası bitki artıkları imha 
edilmelidir.

b) Biyolojik  Mücadele

Doğal düşmanlardan Nesidiocoris 
tenuis, Ülkemizde birçok bölgede 
saptanmıştır. Domates güvesine 

karşı ticari olarak da ruhsatlı olan bu 
predatör zararlının yumurta ve larva 
dönemleri ile beslenmektedir.

Örtüaltı yetiştiricilikte biyolojik müca-
dele kapsamında yumurta parazitoiti 
Trichogramma evanescens ve avcı 
böcek N. tenuis birlikte salınmalıdır.
Doğal düşmanların korunması ve et-
kinliklerinin artırılması için zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye 
alternatif metotlara öncelik verilmeli 
eğer kimyasal mücadele gerekiyor-
sa doğal düşmanlara yan etkisi en 
az olan bitki koruma ürünleri tercih 
edilmelidir.

Bakanlığımızdan ruhsatlı olan fe-
romon tuzak ve faydalı böcekleri 
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele 
kapsamında uygulayan üreticiler 
Bakanlığımızca her yıl Bakanlar Ku-
rulunca belirlenen oranda destek-
lenmektedir. 2018 yılı biyolojik/biyo-
teknik mücadele destekleme miktarı 
tabloda verilmiştir.

BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ

Örtüaltı Biyoteknik Mücadele Desteği 120,00 TL/Da

Örtüaltı Biyolojik Mücadele Desteği 400,00 TL/Da

Örtüaltı Paket Toplamı 520 TL/Da

Açık Alan Biyoteknik Mücadele Desteği 50,00TL/Da

Açık Alan Biyolojik Mücadele Desteği 50,00TL/Da

Açık Alanda Paket Toplamı 100 TL/Da

MAKALE
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c) Biyoteknik yöntemler: 

Domates güvesine karşı kitle halin-
de yakalama yönteminde örtüal-
tında, feromon+su tuzakları ya da 
ışık+feromon+su tuzakları, açık alanda 
delta tipi feromon tuzak ve feromon+su

tuzakları kullanılabilir Kitle halinde yakala-
ma feromon tuzaklarının kullanıldığı se-
raların zararlının girişini önlemek amacıyla 
havalandırma açıklıklarının tül ile kapalı ve 
çift kapılı olması zorunludur.

Tuzaklar, eşit aralıklar ile yerden 20-30 cm 
yüksekliğe yerleştirilir. Tuzaktaki su azaldı-
ğında su ilave edilmelidir.

Feromon+su tuzakları kullanılarak uy-
gulanan bu yöntem özellikle giriş ve 
havalandırma açıklıklarında böcek tülü 
kullanılan ve dar kapısı olan seralarda 
zararlı popülasyonunu düşürmede yar-
dımcı olur. Domates güvesi zararını kabul 
edilebilir bir düzeye indirmek ve insekti-
sit (böcek ilacı) uygulamalarını azaltmak 
amacıyla birçok ülkede yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. 

d) Kimyasal mücadele: 

Yukarıda belirtilen önlemler zararlı kon-
trolü için yetersiz olabilir. Bu durumda,  
zararlı popülasyonunu ekonomik zarar 
eşiğinin altında tutmak için son çare ola-
rak kimyasal mücadeleye başvurulmak-
tadır. Ancak, Güney Amerika ve Arjantin 
gibi bazı ülkelerde Domates Güvesi’nin 
(Tuta absoluta) önceden etkili olarak bi-
linen bazı kimyasal ilaçlara karşı direnç 

geliştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca, zararlı ge-
lişiminin büyük bir bölümünü kimyasal 
ilaçların erişemeyeceği bitki veya toprak 
içinde geçirdiğinden çoğu zaman kim-
yasal mücadele başarısız olabilmektedir. 
Bu nedenle tek başına kimyasal ilaç kul-

lanımının mücadelede yetersiz olduğu 
Domates Güvesi’ne (Tuta absoluta) karşı 
entegre mücadele uygulanmalıdır, ön-
celikle kültürel tedbirler alınmalı, biyolojik 
ve biyoteknik yöntemler geliştirilerek uy-
gulanmalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen 
zararlı yoğunluğunda artış gözlenmesi 
halinde selektif ilaçlarla kimyasal müca-
dele uygulanmalıdır.

Ergin çıkışını saptamak için dikimden 
hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve 
serada (1tuzak/sera) eşeysel çekici fero-
mon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada 
bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin gö-
rüldüğünde üretim alanının büyüklüğü-
ne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, 
bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sür-
günlerinde, yumurta, larva ve pupa ara-
nır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi 
bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise müca-
deleye karar verilir.

İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar 
kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarla-
nır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından ruhsatlandırılmış ve https://bku.
tarim.gov.tr/  internet adresindeki veri 
tabanında yayımlanarak piyasaya arzedil-
miş olan bitki koruma ürünleri reçeteli 
olarak tedarik edilip tavsiyesine uygun 
olarak kullanılır. 

Kimyasal uygulamalarında zararlının o ila-
ca karşı direnç geliştirmesinin önlenmesi 
için aynı aktif maddeli ilaçların üst üste ve 
sık uygulanmasından kaçınılmalıdır. 

MAKALE
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TOBB’un işbirliğinde, Ekonomi Ba-
kanlığı’nın destekleriyle, Halkbank 
ve Vakıfbank’ın katkılarıyla başlatı-
lan E-ihracat Seferberliği projesinin 

lansmanı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Halk-
bank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıf-
bank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 
E-glober Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Yalçındağ, Alibaba Türkiye Genel Müdü-
rü Cüneyt Erpolat ve TOBB Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 
katıldığı basın toplantısında yapıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Başlangıcını yaptıkları projenin 
amacının, Türkiye’yi 500 milyar dolar ihra-
cat hedefine yaklaştırmak olduğunu vur-
gulayarak, “Bu amaca TOBB’a bağlı Oda/
Borsaların üyesi şirketlerin ihracat perfor-
manslarını güçlendirerek ulaşacağız. Bu 

kapsamda, şirketlerimizin, dünyanın en 
büyük teknoloji şirketlerinden biri olan, 
Alibaba’ya üyeliklerini destekleyeceğiz. 
Firmaların bu platformlara üye olmak için 
ödemeleri gereken bedelin ön finansma-
nını da TOBB yapacak. Sonrasında, üyelik 
bedelinin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanlığı, 
geri kalan yüzde 20’yi, Halkbank ve Vakıf-
bank karşılayacak. Böylece firmalarımız, 
herhangi bir bedel ödemeden, küresel 
pazar yerlerine üye olabilecek” dedi.

KOBİLERİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 60

Bu adımın tam anlamıyla bir E-ihracat 
seferberliği olduğuna dikkat çeken Hi-
sarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 81 ilinde ve 160 
ilçesinde bulunan Oda ve Borsalarımız 
sayesinde, milli bir seferberlik başlataca-
ğız. Oda ve Borsa üyelerimizi bu destek-
ten faydalandırmak için, ülke çapında bu 

e-ticaret
SEFERBERLİĞİ

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, e-ihracat 

seferberliği ile Türkiye’nin 
81 ilinde ve 160 ilçesinde 

bulunan oda ve borsa 
üyelerinin destek alarak 

ticarette yurt dışına 
açılacağını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, “E-ihracat 
projesiyle, özellikle daha 

önce hiç ihracat yapmamış 
firmalarımızı, ihracatla 
tanıştırmak, Türkiye’ye 
binlerce yeni ihracatçı 
kazandırmak istiyoruz” 

dedi. 
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işi üstleneceğiz. Yurtdışına satacak ürü-
nü olan tüm firmalara kapımız açık. Bu 
projeyle birlikte, özellikle daha önce hiç 
ihracat yapmamış firmalarımızı, ihracatla 
tanıştırmak, Türkiye’ye binlerce yeni ihra-
catçı kazandırmak istiyoruz. KOBİ’lerimizin 
Türkiye’nin toplam ihracatındaki yüzde 
60’lık payını daha da yukarılara çıkarmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, E-ihracat projesinin yarar-
lanıcısı olacak şirketlerin, pazar yerlerine 
üye olarak milyonlarca alıcıya kolaylıkla 
ulaşabileceğini anlatarak, “Elbette, pazar 
yerlerine üyelikle müşterilere daha kolay 
ulaşabilir olmak, ihracat yapacağınız an-
lamına gelmiyor. Platformlar üzerinden 
ihracat yapabilmek için, bu platformları 
etkin kullanmak gerekiyor. Bu kapsamda, 
bu projenin bir parçası olarak, şirketleri-
mizin dijital mecralarda kendilerini doğru 
konumlandırmalarını sağlamak için, kitle-
sel bir eğitim seferberliği de başlatıyoruz. 
Projemizde yer alan pazar yerleriyle birlik-
te, Türkiye’yi karış karış dolaşarak, firmala-
ra E-ihracatın inceliklerini anlatacağız. Fir-
malarımızın yetkili personelini bu konuda 
eğiteceğiz. Projemizin etkisini de düzenli 
aralıklarla takip edeceğiz. Üyelik desteğin-
den faydalanan firmaların; Platformları ne 
derece etkin kullandıklarını, Memnuniyet 
düzeylerini, Platform üzerinden gerçek-
leştirdikleri ihracat miktarını düzenli olarak 
ölçerek Bakanlığımıza paylaşacağız” şek-
linde konuştu. 

500 MİLYAR HEDEFİ İÇİN İHRACATÇI SAYISI ARTMALI

Türk müteşebbisinin elinde numune çan-
tasıyla, dilini, kültürünü bilmediği ülkelere 
gidip, kapı kapı dolaşarak, ihracatı, 1980’de 
3 milyardan, 2018’de 160 milyar dolara 
çıkardığını belirten TOBB Başkanı şunları 
kaydetti: “Müteşebbis ruhumuz ve sahip 
olduğumuz cesaret bizi bu günlere ge-
tirdi. Ama artık eski dünya yok. Eski satış 
ve pazarlama yöntemlerini kullanarak, ih-
racat hedeflerimize ulaşmamız mümkün 
değil. 500 milyar hedefine ulaşmak için 
ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiği-
miz ürünleri çeşitlendirmeli, ihracatçı sa-
yımızı da arttırmalıyız. Zira ihracatı ülkeler 
değil, firmalar gerçekleştirir. Türkiye 2023 
ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı sa-
yısını artırmak zorunda. Bugün Türkiye’de 
faaliyet gösteren 1,5 milyon girişimcinin, 
sadece 72 bini, yani yüzde 5’i ihracatçı. 
2007’de ihracatçı sayısı 48 bin iken, son 10 
yılda hızlı bir artışla, mevcut ihracatçıların 
yarısı kadar yeni ihracatçı, ekonomiye dâ-
hil oldu. Ancak bugün gelinen nokta itiba-
riyle, 72 bin ihracatçı bize yetmiyor. Örne-
ğin, bize en yakın ekonomi olan İtalya’ya 
bakalım. Türkiye’nin ulaşmak istediği 500 
milyar dolar ihracat hacmini, İtalya 195 
bin ihracatçıyla yakaladı. Demek ki, Türki-
ye’nin 2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi 
için, ihracatçı sayısını da üç katına çıkar-
ması gerekiyor. Geliştirmemiz gereken 
ikinci alan, ihraç pazarlarımız. İhracatta 
ekseni büyütmek, ufkumuzu genişlet-
mek zorundayız. Şu an Türkiye’nin ihracat 
menzili yaklaşık 2.900 kilometre. Ama me-
sela Kore’ninki bunun iki katı kadar, tam 

5,700 kilometre. Hindistan içinse bu men-
zil 6,200 kilometre civarında. Küçücük 
İsrail’in ihracat menzili 5,600 kilometre. 
Demek ki dış pazarlara ulaşma için koşar-
ken, bizim nefesimiz ancak diğerlerinin 
yarısına yetiyor. Menzili dar olanın ufku da 
dar olur. Menzili aşan, dünyanın nasıl bir 
yer olduğunu, menzili kısa olandan daha 
iyi bilir. İşte E-ticaret, bu ufkumuzu geniş-
letmek için de çok önemli”.

BÜROKRASİ BİTTİ 

Hisarcıklıoğlu, artık hiçbir ücret ödeme-
den, ihracat yapmanın mümkün hale gel-
diğini, eskiden malı başka ülkede satmak 
için dağıtımcı, bayi gibi birkaç kademeden 
geçildiğini, şimdi bunların da hepsinin or-
tadan kalktığını ve bürokrasinin bittiğini 
söyledi. 

Doğrudan tüketiciye ulaşıldığına dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Mesela 2017’de Bay-
burt’tan ihracat yapan firma çıkmamış. 
Şimdi Bayburt, tüm dünya ulaşabilecek. 
Artık, o meşhur lezzeti, Bayburt Tel Hel-
vasını, e-ticaretle, 3 bin kilometre ötedeki 
Berlin’e de, 14 bin kilometre mesafedeki 
Sydney’e rahatça pazarlayabileceğiz. İşte, 
etkin kullanmamız durumunda, e-ihracat 
platformları, bunu başarmamızı sağlaya-
caktır. Ekonomi Bakanlığımızın destekle-
riyle başlattığımız bu projenin, Türkiye’nin 
ihracat tarihinde bir yeni bir sıçrama nok-
tası olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, E-ihracat Sefer-
berliği Projesi imzalandı.

MAYIS  HAZİRAN 
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KOMİTELER

Meslek Komitesi üyeleri Antal-
ya İl Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim 
ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü 
yetkilisinin katılımıyla toplanmıştır. 
Toplantıda domates yetiştiricili-
ğinde zarar potansiyeli artan Do-
mates Güvesi (Tuta Absoluta) po-
pulasyonunu değerlendirmişlerdir. 
Toplantı sonucunda, örtü alanların 
etrafında plastik, karton ve bitkisel 
atıkların toplanılması/toplatılması 
amacıyla Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi ile ilçe belediyeleri, Antalya 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Antalya Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü’yle koordineli 
çalışmalar yürütülmesi ile Antalya 
Tarım Konseyi koordinasyonunda 

tarım sektöründen sorumlu An-
talya Vali Yardımcısı’nın katılımıyla 
bir toplantı organize edilmesinin 
yönetim kuruluna arzına karar ve-
rilmiştir.

Sektörel konularda görüş alış 
verişinde bulunan üyeler TL/

kg fiyatlarında aşırı artışlar görü-
len soğan ve patates hakkında 
değerlendirmelerde bulunmuşlar-
dır. Üyeler soğan fiyatlarının pe-
rakende satışlarda 4-4,5 TL/kg’ye, 
patates fiyatlarının ise 3-3,5 TL/
kg yükseldiğini ve önümüzde-
ki hafta daha fazla yükseleceğini 
ifade etmişlerdir. Fiyat artışlarının 

temelinin 2017 yılında ürünlerin 
TL/kg fiyatlarının düşük olmasına 
bağlı üreticilerin daha az ekmesi, 
mevsim normallerinin üzerinde 
görülen yağışlar nedeniyle geçen 

yıla oranla viral ve bakteriyal has-
talık oranının artması nedeniyle 
arzda yaşanan kayıplar ile sektör 
içi ve sektör dışı stok yapılması ol-
duğunu ifade etmişlerdir. Hububat 
hasat sezonu olması nedeniyle sa-
man fiyatlarını değerlendiren üye-
ler, ülkemiz geneli ve Konya piya-
sasında nakliye dahil 0.55-0.60 TL/
kg düzeyinde olduğu bilgisini pay-
laşmışlardır.
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1.Meslek Komitesi üyeleri Antalya 
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğü ile Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür-
lüğü’nden yetkilerinin katılımıyla top-
lanmıştır. Toplantıda, ilimiz hububat 
üretimi ve varlığını görüşen üyeler; 
buğday, arpa, yulaf, mısır ve nohut 
bitkilerinin üretim alanı ve üretim 
miktarı hakkında değerlendirmeler-

de bulunmuşlardır. Geçtiğimiz yıllara 
oranla populasyonunda artış görü-
len süne için Antalya İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce Aksu, 

Serik ve Manavgat başta olmak üzere 
süneye rastlanan bölgelerde teknik 
bilgi verilmesi ve mücadele edilmesi-
ne karar verilmiştir.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

3.MESLEK KOMİTESİ  (Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)
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5. MESLEK KOMİTESİ 
(Canlı Hayvan ve Et Ticareti 

Meslek Komitesi)

7. MESLEK KOMİTESİ 
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pek-

mezciler Meslek Komitesi)

6. MESLEK KOMİTESİ 
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Kesme çiçek sektöründe işçiliğin yoğun olarak 
kullanıldığını ve üretimde işçi olarak ağırlıkla eş-

ler ile çalışma çağında bulunan gençlerin çalıştığını 
ifade eden üyeler son dönemde sektörde yaşanan 
işçi sorunun giderilmesi amacıyla oda ve borsaların 
konu hakkında bilgilendirilmelerinin yönetim kuru-
luna arzına karar vermişlerdir. Gümrük kapılarında 
özellikle bozulabilir tarım ürünlerinin gümrük iş-
lemleri sürelerinin uzamasından kaynaklı ürünlerde 
bozulmaların yaşandığını, bozulmaların azaltılması 
ve yaşanmaması için Batı Akdeniz Gümrük Müdür-
lüğü’nün bilgilendirmesinin yönetim kuruluna arzı-
na karar vermişlerdir.

Meslek komitesi üyeleri son 5 yıldır mevsim ya-
ğışlarının ürünlerin olgunlaşma dönemine 

denk geldiğini ifade etmiş ve bu durumun ürünler-
de kalite düşüşü yarattığını ifade etmişlerdir. Üyeler 
tıbbi ve aromatik bitkilerin toplayıcılığı faaliyetinde 
bulunan kişi sayısının azaldığını, bu durumun temel 
nedeninin eğitim, sağlık ve ulaşım gibi imkanların 
kısıtlı olması nedeniyle yaşanan kırdan kente göç 
olduğunu ifade etmişlerdir.

Meslek komitesi üyeleri karkas et fiyatlarının 29 TL/
kg düzeyinde olduğunu, ancak fiyatların kurban 

bayramına doğru artacağı değerlendirmesinde bulun-
muşlardır. Saman fiyatlarının 0.60 TL/kg, arpa fiyatları-
nın 0.90 TL/kg ve yonca fiyatları 0.70 TL/kg düzeyinde 
olduğunu, bu maliyet artışlarının kaçınılmaz olarak et 
fiyatlarına yansıyacağını ifade etmişlerdir. Ülkemizde 
yüksek oranda bulunan buzağı ölümlerinin önlenme-
sinin ithalatın düşürülmesindeki önemine değinen ko-
mite üyeleri, merkezi ve yerel yönetimlerce ölümlerin 
düşürülmesi için her köyde en az bir üreticiye buzağı 
kulübesi verilmesinin hayvan refahının artırılması ve 
ölümlerin azaltılmasında iyi uygulama örneği yarataca-
ğı değerlendirmesinde bulunmuşlardır. 

4. MESLEK KOMİTESİ
 (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş 

Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek 
Komitesi)

Sektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde 
bulunan üyeler, döviz kurlarındaki değişimin işlerine 

ve iç piyasaya olumsuz, turizm sektörünün süt ve süt 
ürünlerine olumlu yansıdığı hususları değerlendirmiş-
lerdir. Zeytinyağı toptan alım-satım fiyatlarını değerlen-
diren üyeler; ham yağ 12,5 TL/kg, yemeklik yağ/naturel 
15 TL/kg ve sızma yağ 17 TL/kg düzeyinde işlem gör-
düğünü ifade etmişlerdir.










