Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı
Mart - Nisan 2018 Sayı: 68

BORSA
SEÇİMİNİ YAPTI

GÜNCEL
MART / NİSAN 2018

2

1

BORSA
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı
Mart - Nisan 2018 Sayı: 68

Antalya Ticaret Borsası adına
İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN SORUMLUSU
Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Tolgahan ALAVANT
ATB Genel Sekreteri
EDİTÖR
Vahide YANIK
ATB Basın Danışmanı
YAYIN KURULU
Halil BÜLBÜL
Ragıp GÖK
Selçuk ÇELEBİ

KORKUTELİ ARMUDUNA Cİ
BAŞVURUSU
KABUL EDİLDİ

18

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Hamit SEÇİL
1fstopmedia@gmail.com
BASKI
Kutlu & Avcı Ofset Form Baskı
Rek. San ve Tic. Ltd. Şti.
İLETİŞİM
Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat:2
(PK 101) 07040 ANTALYA
Tel: (242) 2442670 - 2412828
Fax: (242) 2411158
e-mail: info@antalyaborsa.org.tr
www.antalyaborsa.org.tr
BORSANOMİ Dergisi’nde yayınlanan yazı ve
fotoğrafların imtiyaz sahibi Antalya Ticaret
Borsası olup izinsiz kopyalanamaz. Yazarlara
ait yazıların sorumluluğu yazan kişiye aittir.
antalyaborsa
antalyaborsa07
www.antalyaborsa.org.tr

ZEYTİNPARK,
ÜNİVERSİTENİN
AR-GE MERKEZİ
OLACAK

20

BORSA SEÇİMİNİ
YAPTI

34

TARIMDAN KAÇAN SİGORTALI İŞÇİ OLUYOR -30

COĞRAFİ İŞARET
YEREL EKONOMİYE
BÜYÜK DESTEK

48

BORSA’DAN JAPONYA VE GÜNEY KORE’YE AROMATİK ÇIKARMA -32
İLK YERLİ KARANFİLİMİZ TESCİLLENDİ -34
HORMON İDDİALARINA ANİMASYONLU YANIT -39
TARIMDA DEVRİM ZAMANI -40
ŞEKER OTUNA ÜRETİM İZNİ-60

başkandan
Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Yüzyıla yaklaşan tarihiyle, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz, Borsamızın 2018-2022 dönemi seçimlerini Nisan Ayı’nda
geleneklerimize yakışır nitelikte yaptık. Bizlere güvenen, bu
sorumluluğu yükleyen üyelerimize yönetim olarak teşekkür
ederim. 2009-2018 yıllarını kapsayan her iki dönemimizde de
üyelerimize hizmet etme, kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdik.
“Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla 10 yıl önce başlattığımız yöresel ürünler projemiz ve bu projenin bir ürünü olan
Yöresel Ürünler Fuarı şimdi uluslararası olma yolunda ilerliyor.
Yöresel Ürünler Projemiz ile Anadolumuzun 12 bin yıllık birikimi olan ürünlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki
ve ticari haklarını korumak amaçlarıyla Coğrafi İşaret (Cİ) tescili
konusunun ülkemiz gündemine taşıdık. Ortak aklın gücüyle
hareket ederek kent merkezinin en büyük yeşil alanı, oksijen
deposu Zeytinpark’ı halkımızla buluşturduk. Kentimiz ekonomisine katkı veren çiçek sektörünün gelişimi ve Antalyalıların
çiçekle buluşması için Çiçek Festivali’ne öncülük ettik. Kentimize en uygun buğday çeşidinin belirlenmesi için tüm paydaşlar bir araya gelerek Antalya Buğdayını Arıyor projesini hayata geçirdik. Antalya tarımının sorunlarına ortaklaşa çözümler
üretmek üzere Antalya Tarım Konseyi‘nin kurulmasına öncülük
ettik, halen başkanlığını yürütmekteyiz. Antalya’nın bütüncül
gelişimine destek sağlamak üzere Antalya Tanıtım ve Turizm
Geliştirme Tic. A.Ş.’nin kurulmasına öncülük ettik. Bölge eko-
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nomisini bütüncül bir anlayışla değerlendiren ve gelişimine
destek sağlayan Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı çalışmalarını sürdürüyoruz.
Kampüsten İşe, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) Destekli Endüstriyel Amaçlı Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi İle Defne-Kekik-Adaçayında Hasat Ve
Hasat Sonrası Verim Kayıplarını Önleme amaçlı 3 ana projenin
yürütücülüğünü üstlenerek başarıyla tamamladık. EXPO 2016
Antalya’nın kentimize kazandırılmasına liderlik eden Borsamız,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren
Ticaret Borsaları Konseyi’nde yer alarak tarım sektörünün sorunlarını ulusal gündeme taşımış, çözüm önerileri geliştirerek
karar vericilerle paylaşmıştır.
Sektörel Analiz Toplantıları ile üyelerimizin sorunlarını paydaşlarımızla birlikte tartışarak, çözüm yollarını birlikte aradık.
Kent Buluşmaları’nda kentimizin yerel yöneticilerini konuk ettik. Tarım Sohbetleri düzenleyerek alanında uzman konukların
görüşlere kulak verdik. Üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi amacıyla eğitimler ve kurslar düzenledik. Üyelerimizin talebi üzerine Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi’ne TSE
standardı kazandırdık.
Son 9 yılda işlem hacmimizin yüzde 150’nin üzerinde artırarak 2 milyon TL’ye ulaşmasını sağladık. 75 binin üzerinde
tescil işlemi gerçekleştirdik. Üyelerimizin memnuniyet oranını

yüzde 98’in üzerine taşıdık. 18 ulusal ve uluslararası denetim
başarıyla tamamladık. 200‘ün üzerinde genel toplantıya ev
sahipliği yaptık. 600’ü aşkın toplantıya iştirak ederek borsamız
görüşlerini paylaştık. 60’ın üzerinde eğitim gerçekleştirdik.
100’ün üzerinde görüş bildiriminde bulunduk. 15’in üzerinde
fuara katılım gösterdik. 500’ün üzerinde lobi faaliyeti gerçekleştirdik. Kurumsal kimliğimizi yansıttığımız, sektörel konulara
ışık tutan 150 binin üzerinde BORSANOMİ Dergisini yayınladık.
Sayısız raporlar hazırlayarak ilgililere sunduk. 10 ilçemizde tescil noktaları oluşturduk. İnteraktif mobil uygulama ve online
ödeme sistemlerini üyelerinin hizmetine sunan ilk Borsa olduk.
Web sayfamızı üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda güncelleştirdik. Binamızı üyelerimizin ihtiyaçlarına uygun bir
hale getirdik. Faaliyete geçirdiğimiz satış salonu ile üyelerimiz
ve sektörümüzün bir ihtiyacını daha karşıladık.
Görevde bulunduğumuz süre içerisinde başta üyelerimiz
olmak üzere sektörümüz ve kentimizin sorunlarını gündeme
getirdik. Çözümler üreterek bunları talebe dönüştürdük. Bu
taleplerimizi başta üst kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olmak üzere ilgili yerel ve merkezi yönetimlere ilettik ve
kararlılıkla takipçisi olduk. Son 3 yıldır dile getirdiğimiz “Antalya
Yaklaşımı” önerimiz kapsamında belirlediğimiz 10 temel öneri
ve taleplerimizi karar vericilere sunarak takipçisi olduk, sonuç
aldık. Tarıma özgü sosyal güvenlik modeli ile tarımsal yatırım /
teşvik politikalarında Antalya gerçeklerine uygun düzenlemeleri kapsayan önerilerimiz için sonuç alma aşamasındayız. Geçici
vergi mevzuatının kaldırılması ile tarımda gerçekçi veri derleme
konularındaki öneri ve taleplerimizin kararlılıkla takipçisi olacağız.
2018-2022 döneminde;
-) Projesini ve şirket kuruluşunu hazırladığımız Canlı Hayvan
Borsası’nın tamamlanması,
-) İlk olarak tıbbi aromatik bitkiler ile zeytin ve zeytinyağı
ürünleri kapsamında başlattığımız URGE projemizin başarıyla
tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi,
-) Ulusal ve uluslararası düzeyde yeni proje üretme ve uygulama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

-) Kentimize özgü Antalya Tavşan Yüreği Zeytini ile Korkuteli
Karyağdı Armudu için başvuruda bulunduğumuz yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret (Cİ) tescilinin tamamlanması,
-) Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerimiz başta olmak
üzere Borsamıza üye kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin; pazar payının artırılması, markalaştırılması, rekabet güçlerinin artırılması, katma değeri yüksek ürün çeşitlendirilmesine destek
olunması, satış, pazarlama, reklam ve kooperatif içi yönetişimin
artırılması gibi hususlarda destek olunmasını kapsayacak odak
grup toplantıları, çalıştaylar gibi toplantıların yapılması,
-) Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs
bitkilerine yönelik kiraya verilmesi için başlattığımız çalışmalarımızın sürdürülmesi,
-) Tıbbi ve aromatik bitkilerin Korkuteli İlçemizde üretiminin
geliştirilmesi, ilçe ekonomisine katkı yaratılması ve üretiminin
yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir modelin geliştirilmesi,
-) Tarımsal yapımızın daha sağlıklı bir hale gelmesine olanak
tanıyan tarıma dayalı OSB’lerin kentimize kazandırılması faaliyetlerine yoğunlaşacağız.
Antalya tarımı 80’li ve 90’lı yıllarda ciddi hamleler yapmayı
başarmış, ancak 2000’li yıllarda bu hamlelerin ivmesi ile tarımını
ayakta tutmaya çalışmıştır. Antalya’nın kırsalından kent merkezine, ticaretinden turizmine ve nihayet yaşayan bütün kesimlerine doğrudan etki eden tarımına, bundan sonrası için yeni
bir hamle yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Küresel rekabete tamamen açık durumda bulunan sektörümüzün toprak
ve insan kaynağı kapasitesini artırmaya odaklı, üretim ve ticaret
motivasyonunu yükseltecek katma değeri yüksek yeni ürünler, metotlar ve teknikler konusunda bilimsel temellere dayalı
arayışlara girmeliyiz. Bu çabaları kolaylaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere özellikle tarımın mevzuat yapısını ve
veri doğrulamasını; bütüncül, eşgüdümlü ve gerçekçi düzeye
getirmeliyiz.
Bize her konuda destek olan üyelerimize, paydaşlarımıza
teşekkür ediyor, yeni dönemde de birlikte çalışacağımızı diliyorum…
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ANTALYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BORSA’NIN KONUĞU OLDU
Antalya’nın dünyanın gözbebeği bir kent olduğunu
belirten ATB Başkanı Ali Çandır, “Biz Antalya’ya layık
olamıyoruz. Antalya’dan alıyoruz, ama Antalya’ya verme
konusunda kısır davranıyoruz” dedi.

A

ntalya Sanayici ve İşadamları
Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi
Kan yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. ANSİAD heyetini, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Hüseyin
Simav ve Süleyman Ersan ağırladı. Ziyarette kent ekonomisi ile kentin gelişimi
konuşuldu.
HEDEF BİRLİĞİ YAPALI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ANSİAD heyetine ziyareti için teşekkür ederken, birlikte hareket etme
vurgusunda bulundu. Antalya’nın
dünyanın gözbebeği bir kent olduğunu belirten Çandır, “Biz Antalya’ya layık
olamıyoruz. Antalya’dan alıyoruz, ama
Antalya’ya verme konusunda kısır davranıyoruz” dedi. Kurumların şehri geleceğe taşımak için birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Çandır, “Birlikte
hareket edemezsek hem şehir, hem

İRAN İLE
TİCARET
KÖPRÜSÜ

İ
kurumlar kaybeder. Şehrimiz için hedef
birliği yaparak birlikte hareket etmeliyiz”
diye konuştu.
SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR
ANSİAD Başkanı Sadi Kan, ANSİAD’ın
yeni yönetimiyle yeni bir soluk kazandığını belirterek, kent için birlikte çalışmak
istediklerini söyledi. “Birlikte projeler
üretirsek güç oluştururuz” diyen Kan,
şehrin geleceği için söyleyecek sözleri
olduğunu vurguladı. Şehrin ekonomisiyle ilgili görüşlerini dile getiren Sadi
Kan, ATB yönetimine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

ran Qazvin Tarım İl Müdürü Majid
Rahmani beraberindeki heyetle
Birlikte Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti.
Türkiye ile İran arasındaki tarımsal
ticaretin gündeme geldiği ziyarette
Rahmani, Antalya’nın iyi bir tarım
kenti olduğunu belirterek, iki ülke
arasındaki tarımsal ticareti geliştirmek istediklerini söyledi. Rahmani,
kabulü nedeniylme Borsa Başkanı
Çandır’a teşekkür etti. ATB Başkanı
Çandır da Antalya’nın tarımda ön
plana çıkan ürünleriyle ilgili Rahmani’ye bilgi verirken, ticaretin geliştirilmesinden yana olduklarını bildirdi.
Çandır, ziyareti nedeniyle Rahmani’ye teşekkür etti.
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TSYD’DEN
HOŞGÖRÜ İÇİN
FUTBOLA DESTEK

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN

BORSA’YA ZİYARET

A

ntalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır ile Yönetim
Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan’ın ağırladığı Emniyet Müdürü Uzunkaya, Borsa’nın kentin gelişimi için yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini söyledi.
ULAŞIMLA İLGİLİ ÖNLEM ALIMALI
Kentle ilgili görüşlerini paylaşan Celal Uzunkaya, Antalya’nın en önemli
problemlerinden birinin trafik olduğunu söyledi. Araç yoğunluğu fazla
olan Antalya’da ulaşımla ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini
kaydeden Uzunkaya, diğer illerde trafiği rahatlatan motosikletin Antalya

için kazalarda risk faktörü olduğunu
söyledi. Uzunkaya, motosikletin Antalya’daki taşıt içindeki payının yüzde
28 olmasına karşın, motosikletlerin
ölümlü kazalara karışma oranının
yüzde 35 olduğuna dikkat çekti.
ANTALYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, ziyareti nedeniyle Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya’ya teşekkür
etti. Antalya ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden
Çandır, turizm ve tarım kenti Antalya’da güvenliğin önemine dikkat
çekti. Emniyet Müdürü Uzunkaya’ya
çalışmaları nedeniyle teşekkür eden
Çandır, Zeytinpark ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.

T

ürkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Antalya Şube Yönetimi,
Antalya Ticaret Borsası’nı (ATB)
ziyaret etti. Göreve yeni seçilen
TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve
yönetim kurulu üyelerini Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile ATB Yönetim
Kurulu Üyesi Halil Bülbül ağırladı.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
TSYD Antalya Şubesi’nin yeni yönetimine
görevinde başarılar diledi. Antalya’nın
sporda iyi noktalara gelebileceğini kaydeden Çandır, Zeytinpark’ta planladıkları
Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Turnuvası’nı
anlattı. Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Turnuvası’nın Türkiye’de ilk kez Antalya’da
yapılacağını kaydeden Çandır, bunun yurt
geneline yayılacak bir organizasyon olabileceğini belirtti.
HOŞGÖRÜ İÇİN SOKAK FUTBOLU TURNUVASINA DESTEK
Antalya’nın sporun merkezi olabileceğini belirten TSYD Antalya Şube Başkanı
Şifa Çiçek, bu konuda kurumlarla birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Antalya
Ticaret Borsası’nın yürüttüğü projelerle
kent için fark yaratan bir kurum olduğunu vurgulayan Çiçek, Hoşgörü İçin Sokak
Futbolu Turnuvası’na TSYD olarak destek
olmak istediklerini bildirdi. Çiçek, yeni yönetimin projelerini de ATB üyeleriyle paylaştı. Şifa Çiçek, ziyaretin anısına Çandır’a
seramik tabak hediye etti.
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VALİ’DEN

BORSA YÖNETİMİNE DESTEK
ATB Başkanı Ali Çandır, seçim dönemini
tamamladıklarını belirterek, yeni dönemde
de daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye
devam edeceklerini kaydetti.

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, beraberindeki Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Sayman
Üye Cüneyt Doğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Simav’la birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında
ziyaret etti.
ATB Başkanı Ali Çandır, seçim dönemini tamamladıklarını belirterek, yeni dönemde de daha fazla
çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Kentin ekonomisinin yüzde 30’sinin tarımdan sağlandığına dikkat
çeken Çandır, “Tarımın kent ekonomisi
için öneminin farkındayız. Tarımın potansiyelini harekete geçirmek için bu
dönem çalışmalarımıza hız vereceğiz”
dedi.
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i bu yıl
24-28 Ekim’de ANFAŞ Fuar Alanı’nda
yapacaklarını belirten Çandır, fuar hazırlıklarının başladığını bildirdi. Zeytin-
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park’ta düzenlenen Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası’yla
ilgili bilgi veren Çandır, Vali Karaoğlu’nu Turnuva’nın final karşılaşmasına davet etti.
YENİ DÖNEMDE BAŞARI DİLEDİ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeniden seçilen Ali Çandır ve
yönetimine başarılar dilerken, Meclis Başkanlığı’na
seçilen Erdoğan Ekinci’ye hayırlı olsun dileğinde
bulundu. ATB heyetinden, Antalya tarımı ve tarımın ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi alan Vali Karaloğlu, Antalya’nın tarımının dünyaya örnek
olduğunu bildirdi. Karaloğlu, tarımın gelişiminde emeği geçenlere teşekkür etti.
YÖREX ALBÜMÜ HEDİYE
ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Münir Karaloğlu’na fotoğraflarının bulunduğu YÖREX albümü hediye etti. Albümü inceleyen Karaloğlu, Anadolu’nun değerlerini
Antalya’da buluşturan YÖREX’in yurtdışına taşınması gerektiğini ifade etti.

BORSADAN
MART/ NİSAN 2018

ATB’DEN SEÇİM SONRASI NEZAKET ZİYARETLERİ

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya‘nın dünyanın
en özel kentlerinden biri olduğunu belirterek,
güç birliğiyle daha iyi bir kent haline
getirilebileceğini söyledi.

A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci,
Yönetim kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav ve Cüneyt
Doğan’la birlikte kurumlara ziyaretlerde bulundu. Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel,
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan
Solmaz’a nezaket ziyaretinde bulunan ATB heyeti, Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı
Davut Çetin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı
Bahar, Deniz Ticaret Odası (DTO)
Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya‘nın
dünyanın en özel kentlerinden

biri olduğunu belirterek, güç
birliğiyle daha iyi bir kent haline
getirilebileceğini söyledi. Yeni
dönemde de diğer kurumlarla
birlikte çalışarak kent ekonomisini ileriye taşımak istediklerini söyleyen Çandır, “Borsamız yürüttüğü bütün projelerde kurumların
desteğini almıştır. Bundan sonra
da birlikteliğin gücüne inanarak
çalışacağız” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası’nın kentin en
önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, yönetime yeni
dönemde başarılar diledi. Türel,
Kömürcüler’de kurulacak canlı
hayvan borsasının hızlandırılması
için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

BORSA’DAN
KOMUTANLARA ZİYARET

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci,
Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav ve Halil Bülbül ile birlikte Antalya
Garnizon Komutanı ve 3’üncü Piyade Eğitim Tugay
Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Jandarma İl
Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’ı ziyaret etti. Yeni
dönem çalışmalarıyla ilgili komutanlara bilgi veren
Çandır, Antalya’nın tarımsal ticaretiyle ilgili de bilgileri paylaştı. Antalya Garnizon Komutanı ve 3’üncü
Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir
Savran, Çandır ve ekibine yeni dönemde başarı diledi. Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız
da Borsa’nın çalışmalarından başarıyla söz ederken,
yeni dönemde de iyi işlere imza atmalarını diledi.
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Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ATB’nin fark yaratan
projelerle Antalya için çalıştığını belirterek, yönetimin yeni dönemde de aynı performansla çalışacağına inandığını söyledi.
Solmaz, yönetime yeni dönemde başarılar diledi.

CHP’Lİ BUDAK’TAN

BORSA’YA
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ

BAŞKANLARA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB heyetine nazik ziyaretleri için
teşekkür ederken, yeni dönemde de birlikte çalışacaklarını
söyledi. Kent için taş üstüne taş koyma hedefinde olduklarını
vurgulayan Çetin, bunu birlikte yapacaklarını dile getirdi.
BAİB Başkanı Hakkı Bahar, ATB’nin görüş ve önerilerinin kent
için önemli olduğunu belirterek, kentin ekonomisi için yürütecekleri çalışmalarda birlikte çalışmak istedikleri mesajını verdi.
DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, yeni dönemdeki hedeflerini ATB heyetiyle paylaştı. ATB heyetine ziyareti için teşekkür eden Çetin, kurumların deneyimlerinden yararlanmak
istediklerini söyledi.

C

HP Genel Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili
Çetin Osman Budak, İl Başkanı Ahmet Kumbul,
Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve il yönetimiyle birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret
etti. CHP Heyetini, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır
ile Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ağırladı.
NEFES ALALIM
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımın kent
ekonomisi için önemine dikkat çekerken, Antalya’ya tarımda 6. Bölge teşviği verilmesini talep ettiklerini söyledi.
KDV iadesiyle ilgili düzenlemenin geri çekilmesini anlayamadıklarını kaydeden Çandır, sektöre nefes aldıracak çalışmanın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Tarıma
özel sosyal güvenlik sistemi getirilmesiyle ilgili bir çalışmaları olduğunu bildiren Çandır, bunun için de destek
istedi.
TARIMSAL ÜRETİMİN GÜCÜNE İNANIYORUZ
Başkanlık görevine yeniden seçilen Ali Çandır ve yönetimini, Meclis Başkanlığı’na seçilen Erdoğan Ekinci’yi kutlayarak hayırlı olsun dileğinde bulunan Budak, Borsa’nın
kentin geleceğine yön veren çalışmalarını yakından takip
ettiğini söyledi. Budak, tarımın Antalya ekonomisi için
önemine dikkat çekerken, gerekli desteğin verilmesi
gerektiğini söyledi. Budak, parti olarak tarımsal üretimin
gücüne inandıklarını, sektörü ayakta tutacak adımların
atılmasından yana olduklarını vurguladı.
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TİCARET İL MÜDÜRÜ
ZİYARET ETTİ

AK PARTİ’Lİ ENÇ’TEN
BORSA’YA
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ

A

K Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç,
Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte
Antalya Ticaret Borsası’nın yeni yönetimine hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Enç’i, Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Doğan ağırladı.

A

ntalya Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya
Ticaret Borsası’nın yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan’ın ağırladığı
Dizerkonca, Borsa’nın kentin ticaretini hareketlendiren çalışmalara imza attığını belirterek, yeni dönemde de çalışmaların devamını diledi. ATB Başkanı Çandır, kentin ekonomik gelişimi için bütün
kurumlarla birlikte hareket etmeyi ilke edindiklerini söyledi. Çandır, Dizerkonca’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

HAL DERNEKLERİNDEN
BORSA’YA ZİYARET

ENVARTER BEKLİYORUZ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Enç’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, tarımla ilgili bilgileri paylaştı. Antalya’nın tarım potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesi
gerektiğini vurgulayan Çandır, bunun için destek istedi. Tıbbi aromatik bitki ve süs bitkileri üretimi için Hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını ancak
arazi envanterine ulaşımda sıkıntı çektiklerini bildiren Çandır,
“Arazi tahsisi yapıldığında hemen üretim yapıp ihracat edebilecek çok sayıda üyemiz var. Arazi envanterine ulaşamadığımız için talepte bulunamıyoruz” dedi. Tarıma özel sosyal
güvenlik sisteminin de mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, bununla ilgili hazırladıkları raporu
paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.
DESTEK SÖZÜ
AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Ali
Çandır ve ekibine yeni görev döneminde başarılar diledi. ATB’nin kent yararına önemli çalışmalara imza attığını
belirten Enç, kent yararına olan her projede kurumların
yanında olduklarını söyledi. Enç, Hazine arazilerinin tıbbi
aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili gerekli
adımların atılması konusunda destek olacağı sözünü verdi.

A

ntalya Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan,
Tüccarlar Derneği Başkanı Adem Özaydın başkanlığındaki heyet, Antalya Ticaret Borsası yönetimini ziyaret etti.
Heyeti, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül,
Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı. Yeni dönemin başarılı
geçmesini dileyen Akcan, yaş meyve ve sebze sektöründe yaşanan sorunları paylaştı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır
ve Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, hal esnafının sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretleri nedeniyle Akcan ve Özaydın’a teşekkür etti.
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ANTALYA TiCARET BORSASI
MECLİSİ SON KEZ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası’nın son meclisinde konuşan Başkan Ali Çandır,
dönemi alnının akıyla tamamladığını belirterek, mecliste görev yapan tüm
üyelere teşekkür etti.
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A

ntalya Ticaret Borsası Mart ayı
Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te, Meclis Başkanı veda ederken, ATB
Başkanı Ali Çandır üyelere teşekkür etti.
ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLIYORUZ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
dönemin son meclis toplantısında meclis üyelerine seslendi. Üyelerin teveccühü ve güveniyle yaklaşık beş yıldır meslek
komiteleri, meclis ve yönetim kurulu ile
birlikte görev yaptıklarını belirten Çandır,
“Bu dönemi alnımızın akıyla tamamlıyoruz” dedi. Görev süresi boyunca başta
üyeler olmak üzere sektörün ve kentin
sorunlarını gündeme getirdiklerini belirten Çandır, sorunlara çözüm üreterek
talepte bulunduklarını anımsattı. Taleplerini başta Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olmak üzere ilgili yerel ve merkezi
yönetimlere ilettiklerini kaydeden Çandır,
bunların kararlılıkla takipçisi olduklarını
vurguladı. Takipçisi oldukları 10 temel
öneri ve talebi anımsatan Çandır, “Uygun
maliyetli ilave finansman kolaylığı, vergi
ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini ötelenmesi, asgari ücret artışının sektörümüze yüklediği aşırı maliyetin hafifletilmesi, Hazine arazilerinin tarımsal amaçlı
yatırım tahsisini sağlanması, tarımsal
üretim ve ticarette kümelenmenin teşvik edilmesi ile iş dünyası için birikmiş KDV
iadesinin yapılması önerilerini gerçeklere
uygun ve doğru bir biçimde karar vericilerimize ilettik. Öneri ve taleplerimizin
devletimiz nezdinde karşılık bulması ve
uygulamaya alınmasından son derece
memnunuz” diye konuştu.

ğız. Bu dönemde meslek komitelerimiz
başta olmak üzere üyelerimizden gelen
güncel ve akut nitelikli çok sayıdaki talebi de ilgili kurumlarımıza ilettik ve aynı
kararlılıkla takipçisi olduk. Sorunlarımızın
çözümüne yönelik öneri ve taleplerimize ilave olarak gerek Borsamız hedefleri
ve politikası doğrultusunda, gerek bizim
dışımızda gelişen olayların bizlere yansımasıyla ortaya çıkan konularda proje ve
faaliyetler yürüttük” diye konuştu.

TAKİPÇİSİYİZ

MARKA PROJELER HAYATA GEÇTİ

Tarıma özgü sosyal güvenlik modeli ile
tarımsal yatırım / teşvik politikalarında
Antalya lehine düzenlemeleri kapsayan
önerinin ise sonuç alma aşamasında olduğunu bildiren Ali Çandır, “Geçici vergi
mevzuatının kaldırılması ile tarımda gerçekçi veri derleme konularındaki öneri ve
taleplerimizin kararlılıkla takipçisi olaca-

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek ve uluslararası alana taşımayı hedefledikleri YÖREX
ile Antalya’nın yeni bir marka kazandığını
belirten Çandır, “YÖREX’le yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret zırhıyla korunması ve bu ürünlerin ticari birer değere
dönüşmesine öncülük eden bir kurum
olduk” dedi. Antalya kent merkezinin

en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ı projelendirerek halkın hizmetine sunduklarını, Türkiye’de ilk olan ve kent tarımının
sorunları, çözüm önerileri ve taleplerinin
görüşüldüğü Antalya Tarım Konseyi’ni
etkin ve kurumsal hale getirdiklerini anlatan Çandır, canlı hayvan borsasını hayata
geçireceklerini bildirdi. Çandır, “Uzun bir
süredir gündemimizde olan, bölgemiz
canlı hayvan ve et ticaretine katkı verecek canlı hayvan borsası konusunda
Antalya Büyükşehir Belediyemiz’le ortak
çalışıyoruz. Canlı Hayvan Borsası’yla ilgili
şirket kurma ve alan projelendirme faaliyetlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ilk proje olarak
hazır hale getirdik” diye konuştu.
DESTEK GÖRDÜK
Rusya krizi gibi olayların tarıma yansımalarını gündeme getirip, çözüm üretmek
amacıyla çok sayıda toplantı düzenlediklerini, rapor hazırladıklarını anımsatan
Çandır, “Böylece Borsamız sadece kendi
içine kapalı bir gündem yaşamak yerine
sektörleri ilgilendiren olaylarla gündem
yaratan bir kurum oldu” dedi.
Çandır, çalışmalarını kamuoyuna duyuran, ticaret borsaları arasında görüşlerine basında en fazla yer verilen borsa
olmasını sağlayan, yerel ve ulusal basına
teşekkür etti.
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Beş yıllık görev süresi içerisinde büyük bir disiplin ve özveriyle çalışan
meslek komiteleri, meclis ve yönetim
kurulu sayesi ve desteğiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Çandır,
şunları kaydetti: “Bu faaliyetlerimiz
için kurullarımıza ne kadar teşekkür
etsek az. Hepimiz bu dönemdeki faaliyetlerimizin etkili unsuru ve paydaşı
olduk. Çalışmalarımızda desteklerini
esirgemeyen ve bizleri her zaman en
iyi biçimde temsil eden kıymetli meclis başkanımıza ve yönetim kurulunda
beraber görev yaptığım arkadaşlarıma,
amatör ruhla profesyonelce çalışan
personelimize, iş geliştirme ve çalışma
gruplarında birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu başkanı olarak bulunduğum
her ortamda bana büyük bir özgüven
ve gurur kaynağı olan katkılarınızdan
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerden gördüğüm bu destek ve
teşvik beni her zaman motive etti, çalışma azmimi güçlendirdi.”
BİRLİKTE HAREKET ETMENİN GÜCÜNE İNANDIK
Göreve geldiği günden itibaren birlikte
hareket etmenin gücüne inandıklarını
söyleyen ATB Başkanı Ali Çandır, “Bu
konuda hassasiyet gösteren üyelerimize, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, dönemimiz boyunca birlikte
görev yaptığımız milletvekillerimize,
valilerimize, belediye başkanlarımıza,
kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, Antalya başta olmaz üzere oda
ve borsalarımızın yönetim kurulları ve
başkanlarına, meslek ve sivil toplum
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
ÜYELERİ OY KULLANMAYA DAVET ETTİ
2 Nisan 2018 tarihinde Borsa seçimlerinin gerçekleşeceğini anımsatan Ali
Çandır, seçimin bir asra yaklaşan kurum birikimi, geleneği ve görgüsüne
yakışır şekilde geçeceğine inandığını
vurguladı. Çandır, “Yeni oluşacak kurul-
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larımızın da aynı duyarlılık ve birikimle
sorumluluk alacağına ve hareket edeceğine olan güvenim tam. Şimdiden
üyelerimizin teveccühü ve güveniyle
göreve seçilecek olan arkadaşlarıma
başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizi
oylarını kullanmaya davet ediyorum”
dedi.
MECLİS BAŞKANI VEDA ETTİ
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
2 Nisan’da yapılacak Borsa seçiminde
yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Kayan, meclis üyelerine yönelik yaptığı
konuşmada, son iki dönemdir üyelerin takdirleriyle Meclis Başkanlığı gibi
onurlu bir göreve seçildiğini belirterek,
“Her iki dönemde de 98 yıllık kurumumuzun değerlerine ve geleneklerine

büyük bir özen göstererek görev yapmaya ve sizleri temsil etmeye çalıştım.
Geride bıraktığım 9 yılda birlikte görev
yaptığım tüm meclis üyelerimize, destekleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
KENTTEN ALDIĞIMIZI VERMEK İSTEDİK
5 Şubat 1985 yılında üye olarak girdiği
Borsada, meslek komitesi üyesi, meclis
üyesi ve yönetim kurulu muhasip üyesi
gibi kademelerde aynı heyecan, duygu
ve sorumlulukla çalıştığını kaydeden
Kayan, “Bizler bu görevlere, kurumsal
faaliyetlerimizin yanı sıra tarımsal ticaretle uğraşan üyelerimiz ile iş insanlarımızın ticari sorunlarını çözme ve
çözüm arama sorumluluğu içerisinde
talip oluyoruz. Önümüzdeki hafta ya-
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getirmeden tamamlamak ve temsil etmek ve bizden öncekilerden
aldığımız görevleri onurlu bir şekilde üzerine koyarak devir etmek en
büyük amacımdı. Ne mutlu bana ki
bu onurlu görevi, gönül rahatlığıyla önümüzdeki hafta gerçekleşecek
olan seçim sonrası meclisimizin onayı
ve takdiriyle yeni bir arkadaşıma teslim edeceğim” diye konuştu.
BORSA ALAN DEĞİL VEREN KURUM OLDU

pılacak olan seçimlerde kendi istek
ve arzum doğrultusunda aday olmayacak ve görev almayacağım” diye
konuştu. Görevde bulunduğu süre
içerisinde üyelere daha iyi koşullarda
hizmet verme amacıyla Borsa’nın fiziksel koşullarını iyileştirdiklerini kaydeden Kayan, Antalya Ticaret Borsası
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni
eğitim camiasının hizmetine sunduklarını, Antalya Ticaret Borsası Semt
Polikliniği başta olmak üzere çok sayıda eseri Antalya’ya kazandırdıklarını
belirtti. Kayan, “Tüm bunları faaliyete geçirirken kentimizden aldığımızı,
kentimize verme duygularımızla hareket ettik” dedi.
Son iki dönemdir faaliyetlerine projelerle devam eden ve bunu bir ka-

rakter haline dönüştüren Borsa’nın,
özellikle YÖREX ve Zeytinpark projeleriyle şehre önemli katkı sağladığını
belirten Kayan, “Bundan sonra göreve gelecek yeni yönetimlerin de
hem mevcut hem de yeni projelerle
yoluna başarılarla devam edeceğine
yürekten inanıyorum. Bu konuda yoğun emek harcayan yönetim kurulumuza, meclisimize ve tüm üyelerimize başarılar diliyorum” dedi.
Borsada görev aldığı ilk günden beri
tek amacının üyelere ve kente olan
manevi borcu az da olsa ödemek
olduğunu ifade eden Kayan, “Kentimizin tarımsal ticaretinin daha fazla
değere ulaşmasını sağlamak, görev
sürelerimi başta kurumumuz olmak
üzere; üyelerimize ve şahsıma halel

Konuşmasında Antalya Ticaret Borsası’nın kurumlardan ya da kişilerden alan değil daima veren kurum
olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı
Kayan, “Bu ulu çınarın gölgesinde
birlikte ve keyifle çalıştığım günler en
güzel anılarım arasında yer alacaktır” dedi. Kayan, Borsa’nın çalışmalarında emeği geçen geçmiş dönem
meclis ve yönetim kurulu başkanlarına, üyelere, personele teşekkür
ederken, ebediyete intikal edenleri
saygıyla andı. Kayan, meclis üyelerine hakkını helal ederken, helallik de
istedi. Kayan, “Birlikte 37 yılı geride
bıraktığımız can yoldaşım, kıymetli
eşim başta olmak üzere; çocuklarıma
ve torunlarıma, dost ve arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, sizlere
ve borsamızın emektar çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Emeği geçen
ve eserlerimizin kentimize kazandırılmasında naçizane bir katkısı bulunan arkadaşınız olarak, başta geçmiş
dönem meclis ve yönetim kurulu
başkanlarımız olmak üzere personelimize ve tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını
tamamladı.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, emekleri nedeniyle Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan’a teşekkür ederken, yönetimin çalışmalarını
yürütürken en büyük destekçilerinden olduğunu kaydetti. Çandır, “Bu
kapı size hep açık” dedi.
Meclisin sonunda, üyeler toplu hatıra
fotoğrafı çektirdi.
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KORKUTELİ KARYAĞDI ARMUDUNA

COĞRAFİ İŞARET
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Korkuteli Karyağdı Armudu için
coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB’nin başvurusu Türk
Patent ve Marka Kurumu’nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
Bülteni’nde yer aldı.

18
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öresel Ürünler Projesi ve Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’le
coğrafi işaret konusunda
farkındalık yaratan Antalya
Ticaret Borsası, Antalya’nın yöresel
zenginliklerini tescillemek için çalışmalarını sürdürüyor. Tavşan Yüreği
Zeytin için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunan Antalya
Ticaret Borsası, Korkuteli Karyağdı
Armudu için de Kuruma coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB’nin
başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer aldı.
TİCARİ DEĞERİ ARTACAK

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası’nın menşe adı talebiyle
Türk Patent ve Marka Kurumu’na
yaptığı başvuru inceleme aşamasına
geldiğini belirtti. Korkuteli sınırları
içerisindeki Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık,
Tatköy, Kargın ve merkez mahallelerinde yetişen Korkuteli karyağı armudunun, 1950’li yıllardan bu yana
bölgede üretildiğini kaydetti. Borsa’nın uzun süredir Korkuteli Karyağdı Armudu’nun tescili için çalıştığını
vurgulayan Çandır, “Bölgenin flora ve
klimasında yetişen Karyağdı Armudu, saydığımız merkezlerin dışında
bile aynı tat ve aromayla yetişmiyor.
Korkuteli Karyağdı Armudu piyasada
değişik isimlerle tüketiciye ulaştırılıyor. Biz bölgemizin değerlerini koruma altına almak, ürettiğimiz ürünün ticari değerini artırmak için Türk
Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi
işaret başvurusunda bulunduk. Ürünü inceleyen Türk Patent ve Marka
Kurumu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yer verdi.
Umuyoruz kısa sürede bölgemizin
bir değeri daha coğrafi işaret zırhına
bürünecek” diye konuştu.
KURUMLARA TEŞEKKÜR
Korkuteli Karyağdı Armudu’yla ilgili

çalışmanın kooperatifler ve yöresel
ürünlerle ilgili çalışmanın bir parçası
olacağını vurgulayan Çandır, “Gerek
üretimin, gerekse paketleme ve pazarlamasının gelişmesi konusunda
üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve
üyelerimizle birlikte çalışmayı planlıyoruz” dedi. Çandır, başvuru sürecin-

de ATB’ye destek olan Antalya İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası Başkanlığı, Korkuteli
Kaymakamlığı, Korkuteli Ziraat Odası
Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Korkuteli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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ZEYTİNPARK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN ARGE MERKEZİ OLACAK

Zeytinpark ile Akdeniz Üniversitesi arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Protokolle, üniversite öğrencileri sosyal, kültürel, sportif
faaliyetlerini Zeytinpark’ta yapabilecek, akademisyenler bilimsel
çalışmalarını Zeytinpark’ta yürütebilecek.
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kdeniz Üniversitesi ile Zeytinpark
A.Ş. arasında işbirliğini öngörün
protokolün imza töreni Üniversite ev sahipliğinde yapıldı. Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin ile
üniversite öğretim üyelerinin de bulunduğu törende, protokolü ATB ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Ünal imzaladı.

verildiğini, yürüyüş parkuru ile doğaseverlerin alanla buluştuğunu, kişisel gelişim programları düzenlediğini kaydetti.
Çandır, Zeytinpark’ın akademik olarak da
her türlü etkinliğe hazır olduğunu belirterek, akademik camianın birikimden
faydalanmak istediklerini vurguladı. Çandır, Zeytinpark’ın üniversite öğrencileri ile
daha da canlanacağını belirterek, “Onların
enerjisi alana güç verecektir” dedi.

AKADEMİSYENLER İÇİN LABORATUVAR GİBİ

REKTÖR’DEN DESTEK

Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya kent merkezinin en büyük yeşil
alanını kente kazandırmak için yıllardır
çalıştıklarını belirterek, “Antalya’nın nazar
boncuğunu Antalya’ya kazandıralım diye
yola çıktık. Yeşilin kente kazandırılması konusunda elimizi taşın altına koyduk. Kurduğumuz şirkete belediyeler, sivil toplum
örgütleri, özel sektörü ortak ettik. Alanın
doğallığını, peyzajını bozmadan başta
çocuklar olmak üzere halkımıza kazandıralım diye yıllardır uğraşıyoruz. Üniversitenin akademik birikimi de Zeytinpark’a
güç verecektir. Alandaki endemik varlık
akademisyenler için laboratuvar niteliğinde. Ayrıca alanı üniversite gençliğiyle de
buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Ünal, göreve geldiğinden beri
şehrin dinamikleriyle daha fazla çalışma
hedefinde olduklarını söyledi. Zeytinpark’ın şehrin merkezinde eşsiz bir yer
olduğunu, kente kazandırılması gerektiğini vurgulayan Ünal, “Kurumsallığın
dışında sizin de şahsi olarak Zeytinpark
için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Bunun
için size ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuda sizlere destek olmak isteriz” dedi.
Yapılan protokolle Zeytinpark’ta sosyal,
kültürel, sportif, eğitim, araştırma geliştirme gibi çalışmalar yapmak istediklerini
bildiren Ünal, “Bu protokol Üniversite ve
Zeytinpark için iyi bir işbirliğine vesile olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Zeytinpark’ta yürütülen çalışmaları Rektör Ünal’a anlatan Ali Çandır, çocuklara
doğa eğitimi başta olmak üzere eğitimler

Ali Çandır, Rektör Ünal ve öğretim üyelerine Zeytinpark ürünlerinden oluşan
hediye paketi takdim ederken, Rektör
Mustafa Ünal Çandır’a plaket verdi.
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COĞRAFİ İŞARET
YEREL EKONOMİYE BÜYÜK DESTEK

Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO)
Coğrafi İşaret (Cİ) etiketi
ile tescil edilen gıda
ürünlerinin dünya çapında
50 milyar doların üzerinde
yıllık ticaret değerine
sahip olduğunu bildirdi.
FAO, coğrafi işaretin
gıdada yeril ekonomi ve
sürdürülebilir kalkınmaya
büyük destek olduğunu
kaydetti.
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Kona kahvesi (ABD), Manchego peyniri (İspanya), Penja biberi (Kamerun), Taliouine
safranı (Fas), Tête de Moine peyniri (İsviçre) ve Vale dos Vinhedos şarabı (Brezilya)
örneklerden bazıları…

Coğrafi işaretler yoluyla sürdürülebilir
gıda sistemlerinin güçlendirilmesi başlıklı
çalışma, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından Coğrafi İşaret tescilinin ekonomik etkilerini dokuz örnek olayda analiz
ediyor. Kolombiya kahvesi, Darjeeling çayı
(Hindistan), Futog lahanası (Sırbistan),

Bu dokuz örnekte kökene bağlı kayıt,
nihai ürünün fiyatını yüzde 20 ila 50 arasında bir katma değer ile büyük ölçüde
artırdı. Bunun bir nedeni tüketicilerin
Coğrafi İşaret statüsündeki ürünlerde tat,
renk, doku ve kalite gibi onlara has özellikleri tanımlamaları ve dolayısıyla daha
yüksek fiyatlar ödemeye istekli olmaları.
FAO Yatırım Merkezi Kıdemli Ekonomisti
Emmanuel Hidier, “Coğrafi İşaretler değer zincirinin kalbinde sosyal, kültürel ve
çevresel hususlara yer veren gıda üretimi
ve pazarlama sistemlerine bir yaklaşımdır.
Kaliteli ürünleri teşvik ederek, değer zin-

eni bir araştırma menşe yerlerine
bağlı gıda ürünlerinin kırsal alanlara ekonomik ve sosyal açıdan
faydalı olduğunu ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini ortaya koydu.
Coğrafi İşaret (Cİ) etiketi ile tescil edilen
gıda ürünleri dünya çapında 50 milyar
doların üzerinde bir yıllık ticaret değerine
sahip. Bu ürünlerin coğrafi kökenlerinden
kaynaklanan belirli özellikleri, nitelikleri
veya şöhretleri bulunuyor.
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cirlerini güçlendirerek ve daha çok kazandıran pazarlara erişimi iyileştirerek kırsal
topluluklar için sürdürülebilir kalkınmanın
bir yolu olabilirler” dedi.
Penja biberi örneğinde, Kamerun’daki Penja Vadisi’nin volkanik toprağında
yetişen beyaz biber Afrika’da ilk Coğrafi
İşaret alan ürün olarak yerel çiftçilerin
gelirlerinde altı kat artış sağladı. Penja
Biber Üreticileri Birliği’nden Emmanuel
Nzenowo “Standartların tescil ve teşvike
kadar tüm süreç sadece yerel çiftçilere
değil; gelirler, verimlilik, diğer bağlı endüstrilerin büyümesi ve daha da önemlisi
tüm paydaşların dahil edilmesi açısından
tüm yerel bölgeye fayda sağladı.” dedi.
Sırbistan’ın kuzeyindeki Tuna nehri yanındaki verimli ovalarda yetişen Futog lahanası için Cİ etiketi bazı çiftçilerin satış fiyatlarında yüzde 70’lik bir artışa ulaştı ve son
yıllarda gelirlerde önemli bir artışla birlikte
küçük bir üretici topluluğu oluşturdu.

Coğrafi İşaret etiketinin kaydı her ülke
tarafından belirlenen yasa ve yönetmeliklere göre gerçekleşir. Uluslararası olarak
ise bu etiketler Dünya Ticaret Örgütü’nün
tüm üyeleri tarafından tanınan fikri mülkiyet hakları konusunda çok taraflı bir anlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) uyarınca düzenlenir
ve korunur.

Futog Lahana Birliği’nden Mitojub Jankovic “Ürünün kayıt edilmesinden bu yana
yerel üreticiler daha yakından birlikte
çalışmaya başladılar ve bu Futog lahanasının ve tarım geleneğinin eşsiz kalitesini
korumaya yardımcı oldu. Aynı zamanda
geçmişte sıkça kötüye kullanılmış olan
adını ve itibarını korumaya da yardımcı
oldu.” diye konuştu.
Menşe yerlerine bağlı ürünlerin tescili,
tek başına ekonomik kazanımlardan çok
daha derinlere uzanan etkilere sahiptir.
Kayıt sürecinin merkezinde yer alan yerel üreticiler ve işleyiciler gıda sistemlerini
daha kapsayıcı ve daha verimli hale getirmektedir. Üreticiler hep birlikte ürün
özelliklerini geliştirir; menşe etiketini teşvik eder ve korur. Bu tür etiketlerin oluşturulması, kamu yetkililerinin genellikle
kayıt ve belgelendirme süreci ile yakından ilişkili olduğu için kamu-özel sektör
diyaloğunu da teşvik etmektedir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Tarımsal
Ticaret Direktörü Natalya Zhukova, “AB’ye
komşu olan bölgelerimizde hükümetlerden coğrafi işarete güçlü bir ilgi var. Çünkü

Çalışma, üreticilerin bir başlangıç etiketi için
başvurmadan önce dikkate almaları gereken bazı engelleri kabul ediyor. Örneğin,
ürün şartnameleri aşırı derecede sanayileşmişse veya ambalaj gibi bazı alanlarda zahmetliyse bazı küçük ölçekli veya geleneksel
üreticiler bundan hariç tutulabilir.

bu hükümetler Fransa ve İtalya gibi ülkelerde coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmayı
nasıl olumlu tetiklediklerini gördüler. Şimdi, perakende ve işleme sektörlerindeki
tarımsal ticaret müşterilerimiz de Coğrafi
İşaret süreçlerini ve pazarlarını desteklemekle ilgileniyor çünkü yerel ve AB pazarlarındaki tüketicilerin gıda menşe ve kalitesine ilgi duyduğunu gördüler.” dedi.

Rapor ayrıca çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ve şartnamelerin doğal kaynakların aşırı tüketilmesine karşı korunma şartlarını da içermesi
gerektiğini vurguluyor.
FAO Beslenme ve Gıda Sistemleri Bölümü’nden Kıdemli Yetkili Florence Tartanac,
“Bu ürünlerin yerel alanlardaki doğal ve
kültür kaynakları ile eşsiz bağlantısı, özellikle
de sağlıklı beslenme düzenlerine katkı ve
gıda mirasını koruyarak onları Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin ilerlemesinde yararlı
bir araç haline getiriyor” dedi.
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BORSA
SEÇİMİNİ YAPTI

Antalya Ticaret Borsası’nın iki dönem başkanlığını yürüten
Ali Çandır, üçüncü dönemde girdiği seçimde güven
tazeleyerek, başkanlık koltuğuna oturdu. Çandır, “Seçimleri
asırlık tarihe sahip Borsamıza yakışır şekilde tamamladık.
Şimdi daha fazla çalışıp daha fazla üretme zamanı” dedi.
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ntalya Ticaret Borsası, organ seçimlerinin birinci aşaması olan
meslek komite üyeliği ve meclis
üyeliği seçimi için sandık başına
gitti. Antalya Ticaret Borsası Toplantı
Salonu’nda yapılan seçimde, Muratpaşa
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından
4 sandık kurulu oluşturuldu. 1. Meslek
Komitesi, 2. Meslek Komitesi, 3. Meslek
Komitesi, 4. Meslek Komitesi, 5. Meslek
Komitesi, 6. Meslek Komitesi, 7. Meslek Komitesi için ayrı sandıklar kuruldu.
Borsaya gelen üyeler hayırlı olsun dileğinde bulunarak oyunu kullandı. 707
üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, 45 meslek komitesi üyesi
belirlendi, bunlardan 19’u ise meclis
üyesi olarak seçildi. Seçimde, Ali Çandır, Erdoğan Ekinci, Halil Bülbül, Tuncay
Özden, Abdullah İnan, Murat Köseoğlu,
Yusuf Karasu, Süleyman Ersan, Hüseyin
Simav, Cüneyt Doğan, Süleyman Kaçaroğlu, Sedat Ekici, Selçuk Çelebi, Ata
Sönmez, Adnan İngeç, Hakkı Ergin Civan, Ragıp Gök, Nuri Büyükselçuk, Muzaffer Aydoğan meclis üyeliğine seçildi.

Köseoğlu, Selçuk Çelebi, Abdullah İnan,
Sedat Ekici seçildi. Yönetim kurulunun
ilk toplantısında ise Halil Bülbül başkan
yardımcısı, Cüneyt Doğan ise sayman
üye olarak belirlendi.
MECLİS DİVANI SEÇİLDİ
ATB’nin seçimden sonraki ilk meclis
toplantısında ise Erdoğan Ekinci meclis
başkanı seçilirken, Murat Köseoğlu ile
Abdullah İnan meclis başkan yardımcılığına, Tuncay Özden ise katip üyeliğe
seçildi.

Bir komitede iki liste ile gidilen organ seçiminin ilk aşamasından sonra başkanlık ve yönetim tek aday olarak seçime
gitti. Ali Çandır, 7 meslek komitesinin
6’sını alarak seçimi kazanan isim oldu.
Seçimin hayırlı olması temennisinde
bulunan Çandır, “Antalya Ticaret Borsası
bir asra yaklaşan birikimi, geleneğiyle
Antalya’nın en köklü kurumları arasında
yer alıyor. Seçimleri Borsamıza yakışır
şekilde tamamladık. Yeni oluşacak kurullarımız duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle çalışıp taş üstüne taş koyacaktır.
Birlikte hareket etme kültürüyle yeni
dönemde hep beraber kent için çalışacağız. Üyelerimize teveccühleri nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çandır, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

BAŞKAN YENİDEN ÇANDIR

YÖNETİM KURULU

Antalya Ticaret Borsası, organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği
seçimi için sandık başına gitti. ATB’nin
iki dönemdir başkanlığını yürüten Ali

Ali Çandır ATB Yönetim Kurulu Başkanı
seçilirken, Halil Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan
yönetim kurulu asil üyesi olarak seçildi.
Yönetim kurulu yedek üyeliğine Murat

TOBB DELEGELERİ

Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan seçimde, Muratpaşa
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve
TOBB delegeliği için 3 sandık kuruldu.
İlk turda Meclise seçilen 19 üye oyunu
kullandı.

Sandıktan Hüseyin Simav, Ragıp Gök,
Hakkı Ergin Civan, Nuri Büyükselçuk
TOBB genel kurul delegesi olarak çıkarken, TOBB genel kurul yedek delegeliğine Selçuk Çelebi, Sedat Ekici, Muzaffer
Aydoğan, Tuncay Özden seçildi.
DİSİPLİN KURULU
Antalya Ticaret Borsası Disiplin Kurulu
asil üyeliğine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Hasan Turul Gençer, Nuri Cengiz, Mehmet Ali Can, Mehmetcan Çalık
seçilirken, disiplin kurulu yedek üyeliklerine sandıktan Rasim bülbül, Mustafa
Çetin, Erhan Büyükkasap, Ömer Gündeşlioğlu, Halil Emrah Doğan, Mehmet
Ali Ersan çıktı.
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YÖNETİM KURULU
DAHA ÇOK ÇALIŞIP DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
organ seçimlerinin ikinci etabını tamamladıklarını belirterek, “Üyelerimizin seçtiği meclis üyelerimiz bugünkü
seçimde yönetim kurulu ve meclisimize 4 yıllığına görev
verdi, ayrıca disiplin kurulu ve TOBB delegelerimiz belirlendi. Ben üyelerimize, meclis üyelerimize bize destek veren
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bundan sonra daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Borsa Başkanı Ali Çandır, “Fark yaratıcı çalışmalarımızla gerek ülkemiz, gerek kentimiz, gerek tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü
bizim daha fazla çalışmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız
var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde iş dünyamız için çalışmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Ali ÇANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Halil BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cüneyt DOĞAN
Sayman Üye

Süleyman ERSAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin SİMAV
Yönetim Kurulu Üyesi

MECLİS DİVANI

Erdoğan EKİNCİ
Meclis Başkanı

DİSİPLİN KURULU

Abdullah İNAN
Meclis Başkan Yardımcısı

Murat KÖSEOĞLU
Meclis Başkan Yardımcısı

Tuncay ÖZDEN
Meclis Katip Üyesi
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Burak GÖNEN

Nurettin
BABAOĞLU

Hasan Turul
GENCER

Nuri CENGİZ

Mehmet Ali
CAN

Mehmetcan ÇALIK
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Nuri
BÜYÜKSELÇUK

Ali GÖK

Mehmet ÖZMEN

Yusuf KARASU

Hakan Tayfun
AYDIN

Ramazan ÇETİN

Süleyman ERSAN

Muzaffer AYDOĞAN

Fevzi ATŞAN

Fatih EKİNCİ

Erdoğan EKİNCİ

Cüneyt DOĞAN

Sedat EKİCİ

Erhan
BÜYÜKKASAP

Mustafa ÇETİN

Yaşar KOCAOĞLU

İrfan AKBAŞ

Cengiz TÜLÜBEN

Halil BÜLBÜL

Hüseyin SİMAV
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ATB’DEN
TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU’NA
ZİYARET

S

eçimin ardından ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci,
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül,
Sayman Üye Cüneyt Doğan, Yönetim Üyesi Süleyman Ersan’la birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
ATB yönetimine yeni dönem çalışmaları için başarılar dilerken,
hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret
Borsası’nın güçlü yönetimle yoluna devam etmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Antalya
Ticaret Borsası’nın projeleriyle
anılan bir Borsa olduğunu, Yöresel Ürünler Fuarı’nın ise ATB’nin
en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Coğrafi işaret YÖREX sayesinde
anlam kazandı. Bu konuda desteğimiz tamdır. Bu fuar mutlaka
yurtdışına taşınmalı” dedi.
TOBB BAŞKANI’NA DESTEK
ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB’dan
aldıkları terbiye ve ufuk ile çalışmaya gayret ettiklerini söylerken,
“Özellikle 365 oda ve borsamızı
motive eden sizin desteğinizle
proje bazlı çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Çandır, Türk
iş dünyasının çıtasını yükselten,
oda borsalarla sürekli diyaloğu
olan ve sorunları özveri ile çözme-
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ye çalışan Hisarcıkoğlu’na teşekkür ederken, “Türk iş dünyasının
çıtasını çok yükseklere taşıyan, özveriyle çalışan sizlere desteğimiz
sonsuz” diye konuştu.
YÖREX’E DAVET
Bu yıl 24 -28 Ekim’de düzenlenecek YÖREX’e TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu davet eden Çandır, “Sizin desteğiniz YÖREX’e
güç veriyor. Hedefimiz YÖREX’i

yurtdışına taşımak. Umuyoruz
seçim dönemi bittikten sonra da
sizin desteğiyle bunu uluslararası alana çıkartırız. Türkiye’nin
müthiş zenginliğini dünya insanıyla tanıştırma fırsatı buluruz”
diye konuştu. Ziyarette ATB Başkanı Ali Çandır ve Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Hisarcıklıoğlu’na fotoğraflarının bulunduğu
YÖREX albümü ile cam vazo hediye etti.
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BAGEV KARİYER İŞ’TE UMUT OLDU

A

İş arayanlarla iş verenleri
bir araya getiren ANİF 2018
Antalya İş Fırsatları Fuarı’na
katılan Türkiye’nin ilk
bölgesel özel istihdam ofisi
BAGEV Kariyer, işsizlere umut
oldu.

ntalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası, Akdeniz Üniversitesi, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği’nin desteğiyle hazırlanan
ANİF 2018 Antalya İş Fırsatları Fuarı,
Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarda turizmden, tarıma, sanayiden sağlık kuruluşlarına, havacılıktan perakende ticarete,
özel istihdam bürolarından güvenlik
firmalarına birçok sektörden işletme
katılım sağlayarak stand açtı.
Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel istihdam

ofisine sahip Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı da fuarda stant açarak,
işverenle iş arayanları bir araya getirdi.
Kurum, kuruluş, firma temsilcileri ve iş
arayanlar fuarda BAGEV’in standını ziyaret etti. Katılımcılara, BAGEV’in çalışmaları ve istihdam olanakları hakkında
bilgiler verildi.
BAGEV standında 341 iş arayan formu dolduruldu, 369 iş arayan portala yeni kayıt yaptı. 13 işverenin yeni
kaydı gerçekleştirildi. İşverenler personel ilanlarını ücretsiz yayınlayabilecekleri, aday veri tabanını da ücretsiz
filtreleyebilecekleri www.bagevkariyer.com ile tanıştı.

TARIM MÜDÜRÜ’NDEN

BAŞARI DİLEĞİ

ASMO BAŞKANI ÇAVDAR’DAN

A

ntalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
müdürü Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret
etti. Antalya tarımını için önemli çalışmalara imza atan Çandır ve ekibinin yeniden
yönetime seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, yeni dönemde başarılar diledi. ATB Başkanı Ali Çandır, ziyareti için
Tarım İl Müdürü Özen’e teşekkür ederken,
iyi bir tarım kenti olan Antalya’yı el birliğiyle
daha iyi noktalara taşımak istediklerini dile
getirdi.

A

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ntalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (ASMO) Başkanı
Emrullah Tayfun Çavdar yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti.
Oda’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi
veren Çavdar, Borsa’nın tarım
sektörü ve ekonomiye ilişkin
projelerini yakından takip ettiklerini söyledi. Çavdar, Çandır
ve ekibine yeni döneminde
başarılar diledi. ATB Başkanı Ali

Çandır, Başkan Emrullah Tayfur
Çavdar’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Çandır, kurumların
işbirliğiyle Antalya için güzel
işleri yapmak istediklerini dile
getirdi.
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TARIMDAN KAÇAN

SiGORTALI
iŞÇi OLUYOR

Antalya Ticaret Borsası
(ATB), Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Türkiye genelinde 1 yılda
tarımdan 3 bin çiftçinin
uzaklaştığını bildirirken,
bin çiftçisini kaybeden
Antalya’nın çiftçi sayısı en
fazla azalan il olduğuna
dikkat çekti

A

ATB, BAGEV Başkanı Ali Çandır,
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’ni
rakamlarını değerlendirdi. 2018
ocak ayında Türkiye genelinde
çiftçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin azaldığını belirten Çandır, 1 yılda çiftçi sayısının 37 ilde azaldığını
kaydetti. Antalya’nın toprağı en çok terk
eden çiftçi sayısında birinci sırada olduğunu belirten Çandır, “Geçen sürede Antalya’da 1214 çiftçi üretimden vazgeçmiştir.
Antalya’yı Manisa, Hatay izlemiştir” dedi.

bük, İzmir, Erzincan illerinin kamu çalışan
sayısı en fazla artan iller arasında yer aldığını söyledi.

ISPARTA’DA KAMU ÇALIŞANI SAYISI ARTTI

Ocak 2018 verilerine göre Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısının 1 yılda 155 bin artarak 1 milyon 848 bin olduğunu belirten Çandır, Ocak ayında geçen
yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan
il 34 bin ile İstanbul olmuştur. İstanbul’u
12 bin işletme ile İzmir, 11 bin işletme ile
Ankara, 7 bin işletme ile Bursa ve 6 bin işletme ile Antalya’nın takip ettiğini söyledi.

Geçen bir yıllık sürede kamu çalışanları
sayısının ülke genelinde 19 bin arttığını kaydeden Çandır, başkent Ankara’nın
kamu çalışanı sayısı en fazla artan il olduğuna dikkat çekti. Batı Akdeniz bölgesinde Isparta’nın kamu çalışan sayısı en fazla
artan 4. İl olduğunu belirten Çandır, Kara-

30

ESNAFIMIZI DA ARTTI
Verilere göre, Türkiye genelinde esnaf
sayısı ocak 2017’ye göre 246 bin artarak
2 milyon 52 bine ulaştığını belirten Ali
Çandır, 46 bin esnaf ile İstanbul’un ilk sırada geldiğini, 18 bin esnafla İzmir, 17 bin
esnafla Ankara, 10 bin 300 esnafla Antalya’nın İstanbul’u takip ettiğini kaydetti.

Ocak 2018’de, Ocak 2017’ye göre tüm illerde işyeri sayısının arttığını belirten Çandır, “Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı
155 bin (yüzde 9,1) artmıştır. Son bir yılda
işyeri sayısını en çok artıran il İstanbul (34
bin) olmuştur. İstanbul’u; İzmir, Ankara,
Bursa ve Antalya takip etmiştir. Oransal
değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı
artan il yüzde 21,1 artışla Şırnak olmuştur.
Şırnak’ı; Bingöl, Batman, Mardin, Siirt ve
Iğdır takip etmiştir” dedi.
Küçük ve orta boy işletmelerde sigortalı
çalışan sayısında artış olduğuna dikkat
çeken Çandır, Ocak 2017’ye göre KOBİ sigortalı sayısının 903 bin arttığını bildirdi.
Ocak 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan
sayısı en fazla artış gösteren ilin 166 bin
istihdam ile İstanbul olduğunu, İstanbul’u
55 bin ile İzmir, 54 bin ile Ankara, 38 bin ile
Antalya ve 37 bin ile Bursa’nın izlediğini
kaydetti.
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Çiftçi
Sayısında
Değişim
(Ocak
2018 Ocak
2017)

Çiftçi
Sayısındaki
Fark (Ocak
2018 - Ocak
2017)

Artışta
İlin
Payı (%)
(Ocak
2018)

Çiftçi
Sayısındaki
Fark (Ocak
2018 - Aralık
2017)

İLLER

Oca.17

Ara.17

Oca.18

İlin Payı
(Ocak
2018)

ANTALYA

37.860

36.448

36.646

5,2%

-3,2%

-1.214

44,6%

198

BURDUR

6.990

6.886

7.010

1,0%

0,3%

20

-0,7%

124

ISPARTA

5.888

5.748

5.851

0,8%

-0,6%

-37

1,4%

103

TÜRKİYE

713.465

705.592

710.746

100,0%

-0,4%

-2.719

100,0%

5.154

Antalya, çiftçi sayısı en fazla azalan 1. İl, en hızlı azalan 12. İl oldu.

İLLER

Çalışan
Çalışan Artışta
İlin
Sayısında
Sayısındaki
İlin
Payı
Değişim
Fark (Ocak Payı (%)
(Ocak (Ocak 2018
2018 - Ocak
(Ocak
2018)
- Ocak
2017)
2018)
2017)

Çalışan
Sayısındaki
Fark (Ocak
2018 - Aralık
2017)

Oca.17

Ara.17

Oca.18

ANTALYA

415.078

464.007

460.087

3,2%

10,8%

45.009

4,1%

-3.920

BURDUR

31.775

37.602

35.679

0,3%

12,3%

3.904

0,4%

-1.923

ISPARTA

53.240

61.501

58.918

0,4%

10,7%

5.678

0,5%

-2.583

13.115.945

14.477.817

14.218.231

100,0%

8,4%

1.102.286

100,0%

-259.586

TÜRKİYE

Antalya, sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan 5. İl oldu.

Çalışan
Sayısında
Değişim
(Ocak
2018 Ocak
2017)

Çalışan
Sayısındaki
Fark (Ocak
2018 - Ocak
2017)

Artışta
Çalışan
İlin Sayısındaki
Payı (%)
Fark (Ocak
(Ocak
2018 2018) Aralık 2017)

İLLER

Oca.17

Ara.17

Oca.18

İlin
Payı
(Ocak
2018)

ANTALYA

72.606

72.972

73.304

2,5%

1,0%

698

3,6%

332

BURDUR

12.446

12.335

12.440

0,4%

0,0%

-6

0,0%

105

ISPARTA

23.135

25.979

26.730

0,9%

15,5%

3.595

18,5%

751

2.970.210

2.986.088

2.989.631

100,0%

0,7%

19.421

100,0%

3.543

TÜRKİYE

Isparta, kamu çalışanı sayısı en fazla artan 4. İl, en hızlı artan 2. İl oldu.

31

GÜNCEL
MART / NİSAN 2018

BORSA’DAN
JAPONYA VE GÜNEY KORE’YE
AROMATİK ÇIKARMA

Antalya Ticaret Borsası
üyelerinin yurtdışı ticaretini
geliştirmek, ihracat hacmini
artırmak için çalışmalarını
sürdürüyor.
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A

ntalya Ticaret Borsası, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen “Antalya İli Geleneksel
ve Yöresel Tarım Ürünleri Tıbbi
Aromatik Bitkiler, Uçucu Yağlar, Reçel,
Pekmez, Baharat ve Zeytin-Zeytinyağı
İhracatının Geliştirilmesi” isimli URGE
Projesi kapsamında üyelerini pazar
araştırması için Japonya ve Güney Kore’ye götürdü. Yapılan ikili görüşmeler
ve temaslarda Japonya ve Güney Kore

ile ticareti artıracak girişimlerde bulunuldu.
JAPONYA’DA PAZAR ARAŞTIRMASI
ATB, URGE projesine katılan tıbbi aromatik bitki, reçel, pekmez, baharat
ve zeytinyağ üretimi ve ticareti yapan
firmaları pazar araştırması için Japonya ve Güney Kore’ye götürdü. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ise Cüneyt Doğan’ın

GÜNCEL
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önderlik ettiği heyet, ilk olarak Japonya’da tıbbi aromatik bitki kullanılarak
kozmetik ve doğal ilaç üreten firmalara incelemelerde bulundu, Uzakdoğu’nun en büyük doğal ilaç ve kozmetik markalarının üretim ve çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Heyet, Japonya’ya
doğal ürün ihracatı konusunda görüşmelerde bulundu. ATB heyeti, Uluslararası Foodex Japan 2018 Fuarı’na da
katılarak, dünyanın pek çok ülkesinden
fuara katılan firmalarla ikili görüşmeler
gerçekleştirdi.
KARDEŞ GÜNEY KORE İLE İŞBİRLİĞİ HEDEFİ
URGE Heyeti, Japonya’nın ardından
Güney Kore’nin Seul şehrinde Ekonomi Bakanlığı desteği ile Antalya Ticaret
Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen eşleştirme toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Güney Kore
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında eskiye
dayanan sıcak ilişkilerin Antalyalı firmalar ile Güney Koreli firmalar arasında da
başlamasını diledi. Antalya’nın Güney
Koreli turistlerce en faza tercih edilen
Türk şehri olduğu ve Jeonju şehri ile
kardeş şehir olduğuna dikkat çeken
Doğan, Antalya Ticaret Borsası olarak
Güney Kore ile geleneksel ve yöresel
tarım ürünleri konusunda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. ATB URGE
heyeti, Asya’nın en büyük kozmetik
ürün toptancısı ve dünya markaları için
üretim yapan firmalara da inceleme
ziyaretleri gerçekleştirdi. ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan, Japonya ve Güney Kore
ziyaretlerde Zeytinpark’ın zeytinyağı
ve tıbbi aromatik bitkilerinden oluşan
hediye paketi takdim etti.
ULUSLARARASI TİCARETİ GELİŞTİRELİM
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, 7. Meslek Komitesi’nin talebi üzerine Ekonomi Bakanlığı
destekli URGE Projesi’ni başlattıklarını
belirterek, ATB üyelerinin yurt dışı bağlantılarını sağlayarak ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Japonya ve Güney Kore’nin özellikle
tıbbi aromatik bitki alanında iyi bir ihracat pazarı olduğuna dikkat çeken
Çandır, “Antalya, tıbbi aromatik bitki,
reçel, baharat, zeytinyağ konusunda
son derece zengin bir şehir. Üyelerimiz
bu ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor, iç pazara sunuyor. Amacımız yerel
zenginliğimizi URGE projesi aracılığıyla
yurtdışına taşımak. Hem ülke ekonomisi hem şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak. Ana hedefimiz uluslararası ticareti geliştirerek, ülkemize daha
çok döviz kazandırmak” diye konuştu.
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İLK YERLİ KARANFİLİMİZ

TESCİLLENDİ
Yaptığı araştırmalarla tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlayan
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), çiçek sektörünü
rahatlatacak bir çalışmaya imza attı. BATEM’in geliştirdiği Türkiye’nin
ilk yerli karanfil türü, “Likya Kaya” ismiyle tescillendi. TÜBİTAK
destekli çalışma çiçek sektörünün ihtiyacı olan çelik, fide ihtiyacını
karşılayacak.
34
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B

atı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr.
Abdullah Ünlü, BORSANOMİ Dergisi’ne yaptığı açıklamada tescil
sürecini değerlendirdi. Kesme çiçek sektöründe karşılaşılan en önemli sorunların başında fide, çelik ve anaç gibi üretim
materyalinde dışa bağımlılığın geldiğini
belirten Ünlü, “Ülkemiz karanfilin anavatanı içerisinde yer almasına rağmen, ne
yazık ki tescil edilmiş ticari hiçbir karanfil
çeşidimiz bulunmamaktadır” dedi.
DIŞA BAĞIMLIYIZ
Yerli üretim olmaması nedenle her yıl
milyonlarca çelik, fide ve anaç ithal edildiğini kaydeden Ünlü, bu materyallere
yüksek ıslahçı hakları ödendiğini dikkat
çekti. Sektörde yaşanan bu olumsuzlukların bitkisel materyal üretimine yönelik yeni tekniklerin benimsenmesi ve
çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları yapılmasını zorunlu hale getirdiğini
söyleyen BATEM Müdürü Ünlü, “Verimli,
kaliteli, tüketici isteklerini karşılayabilecek ve piyasada tercih edilebilecek yerli
çeşitlerin geliştirilmesi, gerek kesme çiçek sektörü gerekse ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

lendiğini de söyledi. Ünlü, “Çalışmada
materyal olarak kültür çeşitlerinin yanı
sıra doğal karanfil türlerimizin değerlendirilmesi ile bitki gen kaynaklarımızın
sektörde kullanılması dolayısıyla ülke
ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır” diye konuştu.

TÜBİTAK DESTEKLİ ÇALIŞMA
Abdullah Ünlü, Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli Karanfil Çeşit
Geliştirme Projesi ile ıslah çalışmaları ile
yerli karanfil çeşitlerinin geliştirilmesi ve
geliştirilen çeşitlerin kesme çiçek sektörüne kazandırılmasını hedeflediklerini
anlattı. Yapılan araştırmanın, kesme çiçek sektöründe gerek üretim gerekse
ihracatta en önemli paya sahip olan
kesme çiçek karanfil türünde klon seleksiyonu ıslahı yöntemi ile pazar isteklerini karşılayabileceğini bildiren Ünlü,
“Çalışma, kalite özellikleri yüksek çeşitler elde edilmesi ve kesme çiçek sektörüne kazandırılması amacıyla 20122015 yıllarında BATEM’de yürütüldü.
Halen de ıslah çalışmalarına hastalıklara
dayanıklılık kriterleri ilave edilerek devam edilmektedir” dedi.

LİKYA KAYA TESCİL EDİLDİ

Çalışmada yeni çeşitlerin geliştirilmesi
ile üretimde dışa bağımlılığın ortadan
kaldırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesini hedeflediklerini anlatan
Ünlü, yurt dışına her yıl önemli miktarda döviz kaybının önlenmesinin hedef-

Proje kapsamında yürütülen ıslah çalışmalarının sonucunda ülkenin ilk yerli
karanfil çeşidinin geliştirildiğine dikkat
çeken Abdullah Ünlü, “Çalışma süresince sağlanan ve diğer türlerde yürütülecek çalışmalara da aktarılması düşünülen deneyim ve bilgi projenin önemli
bir çıktısı olarak görülmektedir. Çalışma
sonucunda, incelenen kriterler ve sektör temsilcilerinin görüşleri ile genotipler arasından 50 adet ümitvar birey
çeşit adayları olarak seçilmiştir. Aday çeşitlerden bir tanesi ‘Likya Kaya’ ismi ile
Enstitümüz adına tescil edilmiştir” dedi.
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ATB YENİ DÖNEMİN

İLK MECLİSİNİ TOPLADI

Nisan ayı Meclisinde üyelere seslenen ATB Başkanı Ali Çandır,
yeni dönemde de birlikte hareket etme kültürüyle çalışacaklarını
bildirirken, “Üyelerimizden aldığımız güçle sektörümüz, kentimiz
ve ülkemiz için birlikte daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz. Fark
yaratıcı projelerimizle Antalya ekonomisi için, ülkemiz ekonomisi için
çalışacağız” dedi.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB), organ seçimlerinin ardından yeni
dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. ATB Meclisi, Meclisin en yaşlı üyesi Yusuf Karasu’nun başkanlığında toplandı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan
Meclis’te Yusuf Karasu, ATB meclisinin
hayırlı olmasını dilerken, Antalya ekonomisi için güzel yapacağına inandığını
söyledi. Meclis başkanı ve başkanlık divanı seçiminin yapıldığı mecliste, Erdoğan Ekinci ATB meclis başkanı olarak
seçildi. Meclis başkan yardımcılıklarına
Abdullah İnan ile Murat Köseoğlu seçilirken, Tuncay Özden katip üye oldu.
Mecliste, hesapları inceleme komisyonuna Hakkı Ergin Civan, Ragıp Gök, Sedat Ekici seçildi.

seçilen Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek
Komiteleri ve Disiplin Kurulu görevlerimizde hepimize başarılar diliyorum.
Yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını
temenni ediyorum” dedi.

MECLİS BAŞKANI ERDOĞAN EKİNCİ
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Meclis üyelerine teşekkür ederek
konuşmasına başladı. 98 yıldır başarılı bir biçimde yönetilen Borsa’nın
önümüzdeki 4 yıl boyunca yoğun bir
çalışma içine gireceğini kaydeden Erdoğan Ekinci, “Sektörümüz, ticaretimiz ve kentimizin gelişimine katkıda
bulunacak olan yönetim kurulumuz,
meclisimiz, meslek komitelerimiz ve
disiplin kurulumuzun belirlenmesi için
oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür
ediyorum. Yeni dönemimizin başlangıcında, hepimize görevlerimizde üstün
başarılar dilerim. Bu vesileyle, Borsamız Meclisinde bugüne kadar görev
yapmış üyelerimizi saygıyla anıyor, vefat etmiş olanlara rahmet diliyorum”
diye konuştu.
Birlik ve beraberlik mesajı veren Meclis
Başkanı Ekinci, “Görevde olduğumuz
dönem boyunca Borsamıza halel getirmeden çalışacağımıza olan inancım
ve güvenim tamdır. Meclisimizin divanına seçilmiş olan başkan yardımcılarım ve katip üyemizle birlikte toplantılarımızın zamanında ve düzenli
yapılması için çalışacağız. Arkadaşlarımıza görevlerinde şahsım ve sizler adı-

Erdoğan EKİNCİ

Geçici olarak meclise başkanlık eden
Yusuf Karasu’ya teşekkür eden Çandır,
yeni meclis başkanı ve başkanlık divanı
üyelerine başarılar diledi. Çandır, “Başkanlık görevine şahsımı üçüncü kez
seçen sizlere, yönetim kurulu üyelerine, Borsa organlarında görev alan tüm
üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.
Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Borsa personelimize de ayrıca
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ANTALYA İÇİN KAFA YORUYORUZ

na ayrıca başarılar diliyorum. Borsamız
Meclisinin ve yönetiminin bu dönemde yapacağı hizmetlerin, birlik ve beraberlik içerisinde yapılmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.
ÜYELERE TEŞEKKÜR
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, seçimlerin, Antalya
Ticaret Borsası’nın bir asra yaklaşan kurum birikimi, köklü geleneği ve görgüsüne yakışır bir şekilde tamamlandığını
belirtti. Seçim sürecinde demokratik
hakkını kullanarak, sandık başına giden, oy kullanan tüm üyelere teşekkür
eden Çandır, “Üyelerimizin teveccühü
ve güveniyle 2018-2022 dönemi için

Görevde oldukları dönemde Antalya’nın tarımsal üretimi ve tarımsal ticaretinin gelişmesine katkı sağladıklarını
vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:
“Memleketimizin taşına, toprağına,
suyuna, havasına ve nihayet tarımına
sahip çıkmaya ve geliştirmeye odaklandık. Kentin geleceği üzerine kafa
yorduk, üzerimize vazife edindiğimiz
tüm işlerde yönetim kurulumuzla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda Borsamız kurumsal kimliğini hep ön planda
tuttuk. Birlikte hareket etmenin gücüne inandık, ortak akılla çalıştık. Kurumsal görüşlerimizi paylaşırken yapıcı
olmaya özen gösterdik. İnandığımız
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doğruları kurum kimliğine yakışır bir
şekilde ifade ettik, eleştirdiğimiz konulara çözüm önerisi getirdik. Ne mutlu
bizlere ki sözlerimiz karşılık buldu.”
FARK YARATICI PROJELERLE DEVAM
Yeni dönemde de birlikte hareket
etme kültürüyle çalışacaklarını bildiren
ATB Başkanı Çandır, “Üyelerimizden aldığımız güçle sektörümüz, kentimiz
ve ülkemiz için birlikte daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz. Kentimizin
gelişmesine katkı verecek ekonomik
faaliyetlerimizin yanı sıra; eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanların geliştirilmesi için de çalışacağız. Fark yaratıcı
projelerimizle Antalya ekonomisi için,
ülkemiz ekonomisi için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
liderliğinde birlikte çalışacağız” diye
konuştu.
VEDA EDENLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Yeni dönemde meclise veda eden
üyelere özverili çalışmaları nedeniyle
teşekkür eden Çandır, iki dönem Meclis Başkanlığını yürüten Hüseyin Cahit
Kayan’a ayrıca teşekkürlerini sundu.
Meclis’te yeni görev alan üyelere “hoş
geldiniz” diye seslenen Çandır, “Birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza
inanıyorum. Geçmiş dönemlerde Borsamızda görev alan tüm üyelerimize
teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları
saygıyla anıyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Mecliste geçen dönem görev alan
Mustafa Çetin, Fatih Ekinci, İbrahim
Köseoğlu, Osman Yardımcı, Necmi
Alpagot, Veli Karasu, İbrahim Yılmaz’a
plaket takdim eden Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci ve Ali Çandır, hepsine
ayrı ayrı teşekkür etti. Çandır, 2 dönem
meclis başkanlığını görevini yürüten
Hüseyin Cahit Kayan’a da teşekkür
plaketi sunarken, fotoğraf albümü armağan etti. Kayan, ATB Meclisi’ne yeni
dönemde başarılar dilerken, Çandır’a
nezaketi nedeniyle teşekkür etti. Kayan, ATB’nin kent için iyi çalışmalara
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imza attığını belirterek, çalışmalarda
her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Meclis öncesinde toplanan 7 meslek
komitesi ve disiplin kurulu görev dağılımı yaptı.

BÜLBÜL BAŞKAN YARDIMCISI
Seçimin ardından Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Ali Çandır’ın başkanlığında ilk defa toplandı. Toplantıda, başkan yardımcılığına Halil Bülbül,
Sayman Üyeliğe Cüneyt Doğan seçildi.
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HORMON İDDİALARINA

ANİMASYONLU YANIT

A

ntalya Ticaret Borsası, sera domatesinin güvenli olduğunu vurgulayan kısa
animasyon filmi hazırladı. Sosyal medya
üzerinden yayınlanmaya başlanan animasyon filmi büyük ilgi çekiyor. Son günlerde
sera ürünlerine yönelik olumsuz haberlerin çıkmasının ardından yayınlanan kısa filmde, bir domates ve soğan arasında geçten diyalogda sera
ürünlerinin sağlıklı olduğu vurgulanıyor.
KORKTUN MU?
“Kontrollü üretim sağlıklı tüketim” sloganıyla hazırlanan 18 saniyelik filmde, domates ve soğan
arasında geçen konuşma şöyle;
– Aaaaa kışın domates

Antalya Ticaret Borsası,
#güvenletüketin etiketiyle sera
domatesinin güvenli olduğunu
vurgulayan kısa animasyon filmi
hazırladı.

– Korktun mu?
– Bi de kıpkırmızı, hem de seradan
– Korttun mu? Korkma korkma, diyarında her şey
yolunda.
Film “Kontrollü üretim sağlıklı tüketim” sloganıyla
sona eriyor. Başta youtube, facebook ve twitter
olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarında
paylaşılan film kısa sürede binlerce kişinin izlediği
belirtiliyor.
GÜVENLE TÜKETİN
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, verimli
toprakları, doğası, florasıyla dünyanın en kaliteli
yaş meyve sebzesini Antalya’nın ürettiğini belirtti. Üreticinin kendi tüketmediği ürünü başkasının
sofrasına sunmadığını vurgulayan Çandır, “Son
dönemle özellikle sera üretimiyle ilgili tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi üzerine Taze Meyve
ve Sebzeciler Meslek Komitesi üyelerimizin talebi
doğrusunda kamuoyunu aydınlatıcı yayınlar hazırlamayla karar verdik. 18 saniyelik #güvenletüketin etiketiyle hazırladığımız animasyon filmini
kısa sürede binlerce kişiye ulaştırdık. Antalya Ticaret Borsası her zaman üretici, aracı ve tüketicinin
yanında olacaktır” diye konuştu.
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TARIMDA
DEVRİM ZAMANI

Hürriyet Gazetesi ve Denizbank’ın Antalya’da düzenlediği
‘Tarım Zirvesi’nde, sektörün sorunları ve çözümleri, konunun
uzmanları tarafından ele alındı.

H

ürriyet Gazetesi ve Denizbank
işbirliğinde, Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen tarım üreticilerinin
sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ‘Tarım Zirvesi’, Büyükşehir Belediyesi
Kongre Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen zirve kapsamındaki panele, Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali Çandır, Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet
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yazarları Vahap Munyar ve Noyan Doğan,
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı ve Denizbank Akdeniz
Bölge Müdürü Adnan Aykın konuşmacı
olarak katıldı.
ÇİFTÇİNİN SULAMADA KULLANDIĞI ELEKTRİK BEDAVA
Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, zirvenin doğru bir adres ve zamanda
yapıldığına dikkati çekti. Antalya’nın tarım
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haberlerine de sert çıktı. Türel, “Bizim
çiftçimiz kendi yemediğini başkasına yedirmez. Sera üretiminin daha kontrollü
ve daha sağlıklı yetiştiğini anlatmamız
gerekirken olmadık haberlerle üreticimize zarar veriliyor” dedi.

TÜRKİYE TARIMDA AVRUPA BİRİNCİSİ

ve turizm sezonunun başladığını dile
getiren Türel, belediyenin 2014 yılından
beri kırsal kesimin en büyük ortaklarından biri haline geldiğini söyledi.
HORMON HABERLERİ ÜRETİME ZARAR VERİYOR
Antalya’da birçok tarım ürününde üretimin önemli derecede arttığına işaret
eden Türel, Antalya’nın tarımından son
derece ümitli olduğunu söyledi. Antalya’nın tohum üreticilerinin dünyaya
tohum sattığını anlatan Türel, hormon

Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Antalya’nın kendileri için çok öncelikli bir şehir olduğunu söyledi. Tarım
sektörünün sorunlarının daha ulusal
çapta tartışılması için zirve planladıklarını
dile getiren Göğüş, stratejik sektör olan
tarımda Türkiye’nin dünyada 5’inci, Avrupa’da birinci sırada yer aldığını söyledi.
Tarımın ayaklarından biri olan seracılıkta
3 milyar dolarlık hasılat elde edildiğini belirten Göğüş, bunun 500 milyon dolarının
ihracat olarak öne çıktığını aktardı.
‘CİDDİ TARIM HABERLERİ YAPIYORUZ’
Çağlar Göğüş, “İhracat rakamının kolaylıkla 2 milyar dolara çıkabileceğini, sektör
temsilcileri ile görüştüğümüzde öğrendik. Tarım ülkenin ihracatı açısından çok
kritik. Hürriyet olarak tarım ile ilgili ciddi

haberlere imza atıyoruz. Meyve ve sebzedeki sıkıntılar, et fiyatları, vatandaşın
cebine dokunan haberleri ciddi bir kapsamda vermeye çalışıyoruz. Bu proje ile
ortağımız Denizbank ile sizin yanınızda
olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince

çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Bölge
gazeteciliğine önem veriyoruz. Bölgeyi
ulusala, ulusalı da bölgeye taşımayı planlıyoruz” diye konuştu.
‘ANTALYA BAŞA GÜREŞİYOR’
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş,
tarımı çok önemli bir stratejik sektör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Bankaların özerk yönetimi gibi tarımın da özel
kurumlarla uzun bakışlı yönetime ihtiyacı
olduğunu belirten Ateş, nüfusun yüzde
25’inin tarımda yaşadığını belirtti. Türkiye’nin 6-7 üründe dünya birincisi olduğunu anlatan Ateş, “Tarımda önemli bir
ülkeyiz. Antalya bu alanda da çok önemli
bir öğe. Türkiye’de 7 büyükşehir ekonominin yüzde 90’ını içeriyor. Antalya burada başa güreşiyor. İstanbul’un ardından
ikinci sıraya yerleşmek üzere. Fenomene
şahit oluyor Antalya. Dünya ile kıyasla-
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nabilir metropoller arasında yer alıyor”
dedi.
‘HAYALİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR’
Antalya’nın 455 milyon dolar değerinde gıda ihracatı olduğunu dile getiren
Hakan Ateş, Türkiye’deki seranın yüzde
43’ünün Antalya’da olduğunu söyledi.
Katma değeri en yüksek ürünlerin burada elde edildiğine dikkati çeken Ateş,
“Türkiye’de neredeyse her ürün yetişiyor, bir de bunların katma değerini artırabilirsek neler olacağını hayal etmek
beni heyecanlandırıyor. Denizbank olarak
tarımı milli bir mesele olarak görüyoruz”
diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından panele
geçildi. Panelistlerden Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Müdürü Sefer Levent, hormon
ve ilaç konusunda bölge halkının sesinin
daha çok çıkmasını istedi. Levent, “Bölgede seracılık modern şekilde yapılmaya
çalışılıyor. Bölgeyi sık sık gündeme getirmeye devam edeceğim. En büyük eksikliğimiz tarımda planlama. Planlamaya
yönelik tarım yaptığımız zaman birçok
ürünün ihracatını yapabiliriz” dedi.
‘KOOPERATİFLEŞİN’ TAVSİYESİ
Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 10 yıl önce
Antalya’ya geldiğinde bombus arılarının ithal edildiğini söyledi. Günümüzde
bombus arısının burada üretildiğine
dikkati çeken Munyar, üreticilere kooperatifleşerek örgütlenmeleri tavsiyesinde
bulundu.
‘ÜRETİMİ PLANLAYAMIYORUZ’
BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Türkiye’nin
ciddi üretici olduğunu, ancak ölçek ekonomisi yapamadığını vurguladı. Satıcı,
“Rekabet edemiyoruz, üretimi planlayamıyoruz. Gıda güvenliği konusunda
sistematiği bir türlü oturtamıyoruz. Dış
pazarda bu bize sıkıntı yaratıyor. Sebze
ve meyve özelinde baktığımızda yakın
coğrafyaya ancak satabiliyoruz. Bu açıdan Rusya çok önemli pazar. 66 ülkeye
ihracat yapıyoruz” dedi.
Denizbank Akdeniz Bölge Müdürü Ad-
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nan Aykın ise Denizbank’ın tarımda milli
bir misyon üstlendiğini belirterek, çiftçiyi sadece kredi verdikleri insanlar olarak
görmediklerini kaydetti.
25 MİLYAR DOLARLIK MİLLİ GELİR ÜRETİYORUZ
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, katılımcılara Antalya’nın tarımdaki yerini rakamlarla anlattı.
Antalya’nın yaklaşık 25 milyar dolarlık milli gelir ürettiğini bildiren Çandır, “Bunun
yüzde 10’unu tarımsal üretim ve yüzde
20’sini de tarımsal ticaretle başarmaktadır. Yine kentimizdeki toplam ticaretin
yarısından fazlası tarımla ilgilidir” dedi.
Antalya’nın bitkisel üretimde yüzde 7.5
ile Türkiye birincisi olduğuna dikkat çeken Çandır, bunun neredeyse tamamının
örtü altı sebze ve meyveden oluştuğunu
kaydetti.
KILCAL DAMARLARA ETKİ EDİYORUZ
Tarımsal istihdamın kırsal nüfusu destekleyen, yöresel ürün üretimini motive
eden bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Çandır, “Kentimizin hem istihdam,
hem üretim, hem de ticaretinin 3’te
1’ini tarım oluşturmaktadır. Tarımın bu
3’te 1’lik payı işlevselliği ve etkinliği bakımından Antalya’nın diğer 3’te 2’sinden
daha yaygın ve kapsayıcı niteliktedir. Adeta kentin tüm kılcal damarlarına nüfuz
etmektedir. Yani kentimizin kırsalından

merkezine yaşayan tüm insanlarına doğrudan dokunan ve etkileyen bir yapıdadır” diye konuştu.
TARIMIN İSTİHDAM PAYI BİZDE FAZLA
Antalya’nın tarımsal yapısının, Türkiye’ye
örnek bir model oluşturmak bakımından
elverişli bir konumda olduğunu vurgulayan Ali Çandır, “Çünkü gittikçe 12 aya
yayılan bir üretime, ticarete ve ihracata
sahipken; tarımsal istihdamda da Türkiye
ortalamasının üzerinde bir yoğunluğa
ve kayıtlılığa sahiptir. Örneğin Türkiye’de
5’te 1 olan tarımsal istihdam payı Antalya’da 3’te 1’dir ve kayıtlı istihdam oranında da ülkemiz ortalamasının iki kat
üzerinde bir orana sahip bulunmaktayız.
Sigortasız çalışmanın en yaygın olduğu
tarım sektöründe kentimiz yetersiz ama
iyi bir örnek oluşturmaktadır. Diğer taraftan tarımsal istihdamımızdaki teknik
emek düzeyi de bizde oldukça yüksektir”
diye konuştu.
ÜRETİCİ MOTİVE EDİLMELİ
Üreticinin motive edilmesi gerektiğini
vurgulayan ATB Başkanı Çandır, destekler üretici örgütlenmesi temel alınarak
yapılırsa daha faydalı olacağını söyledi.
Çandır, üreticinin örgütlenmesinden
yana olduklarını vurguladı. Çandır, “Ortak dikim yapsın, girdi tedarik ederken
kazansın. Bugün gıda fiyatlarındaki fiyat
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farkının en büyük nedeni finansman
ve vade farkından kaynaklanıyor. Üretici hasat sonrasına aldığı girdiyi yüzde
30 minimum pahalıya mal ediyor. Yardımlaşarak üretim yaptığımızda, devletin desteğiyle kurulan depolarda bu
ürünler paketlenip dijital ortamda satışı
yapıldığında maliyetler inanılmaz düşer.
Tüketici de fazla pahalıya yemez. Gıda
fiyatlarının yüksekliğinde tarımın günah keçisi ilan edilmesi bizim itibarımızı
zedeliyor. Gençlerin tarımda yol almasının önüne engel oluyor. Mesele yan
bahçedeki Ahmet amcaya göre ürünü
satmamız değil diğer il ve ülkelere göre
değerinde satmamızda. Bunun için birlikte hareket etmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
TARIMSAL VERİLER SIKINTILI
Tarımsal verilerin sağlıklı olmadığından
yakınan Ali Çandır, “Tarım konuşuyoruz
da hangi tarımı konuşuyoruz. Tarımsal
veriler sağlıklı değil. Eğer biz planlama
yapacaksak verilere göre yapmalıyız
ama hayvan varlığıyla, bitkisel üretimle
ilgili kuşkularımız var. Bizim sağlıklı bir
tarım envanterine ihtiyacımız var” dedi.
TOBB olarak bazı konularda hassas olduklarını belirten Çandır, bankaların oda
ve borsa üyelerine nefes kredisini 365

oda borsanın desteğiyle sağladığına
dikkat çekti.
ŞİMDİ TARIMDA DEVRİM ZAMANI
Destek ve teşviklerin iyi kurgulanmasından yana olduklarını belirten çandır,
“Güçlü olduğumuz alanlara teşvik sağlamalıyız. Tarımda devrim zamanı. Tarımda köklü bir devrim yapılmalı ki tarımın
itibarı yeniden yukarılara çıksın. Sosyal
medyadan “Şimdi Antalya zamanı” diye
kampanya yürütüyoruz, belki tarımda

şimdi devrim zamanı demeliyiz.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş,
ATB Başkanı Ali Çandır’a panele katılımından dolayı teşekkür plaketi sundu.
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası Başkanlığı, Korkuteli
Kaymakamlığı, Korkuteli Ziraat Odası
Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Korkuteli
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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TEK HANELİ ENFLASYON

ZORLAŞIYOR
ATB, BAGEV Başkanı Ali Çandır, dövizin enflasyon üzerindeki
etkisine dikkat çekerken, yıl sonunda tek haneli enflasyon
hedefinin giderek zorlaştığını bildirdi.

A

ntalya Ticaret
Borsası
(ATB)
ve Batı Akdeniz
Ekonomisini
Geliştirme Vakfı (BAGEV)
Ali
Yönetim Kurulu BaşÇANDIR
kanı Ali Çandır, Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı
Nisan ayı rakamlarını değerlendirdi. Nisan ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE)
beklentilerin çok üzerinde aylık yüzde
1,87 ilan edildiğini belirten Çandır, bu
gerçekleşmeyle yıllık TÜFE’nin yüzde
10,85 olduğuna dikkat çekti. 2018 yılını
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tek haneli enflasyon ile bitirebilmek için
Mart, Nisan ve Ekim, Kasım aylarının fırsat ayları olduğunu belirtitini anımsatan
Çandır, bu aylarda yüzde 1’in altında ve
0,80’lik enflasyon rakamlarının yakalanması halinde yılsonunda tek haneli
enflasyonun yaşayabileceğini söylediğini kaydetti. Çandır, “Mart ve Nisan
aylarında gerçekleşen enflasyonlar, bu
fırsatı değerlendirmekte ciddi zorlukla
karşılaşacağımızı göstermektedir” dedi.
Dövizdeki yükselişin TÜFE’nin kontrol
altında tutulabilirliğini zayıflattığını kaydeden Çandır, uzun süredir TÜFE’nin
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üzerinde seyreden üretici enflasyonu
(ÜFE) ve çekirdek enflasyonun da bu
zayıflığı tetiklediğini bildirdi.
ÜFE 14 YILIN ZİRVESİNDE
Yurtiçi üretici enflasyonu Nisan ayında
yüzde 2,60, yıllık üretici enflasyonunun
ise yüzde 16,37 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, “Bu gerçekleşmeler Nisan
ayları için son 11 yılın, yıllık olarak ise
son 14 yılın en yüksek enflasyonu olmuştur. Geleceğe ait TÜFE beklentimizin önemli belirleyicilerinden biri olan
ÜFE’deki bu rekor ilerleyiş, enflasyonu
kontrol altına almadaki ve aşağıya doğru indirmedeki en büyük engellerden
birini oluşturmaktadır. Nisan ayında
ÜFE’yi rekorlara taşıyan en önemli ana
gruplar ise aylıkta yüzde 2,92 ile enerji,
yıllıkta ise yüzde 19,80 ile ara malı olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

kontrol dışı seyretmektedir. Nitekim
çekirdek enflasyonu son 15 yılın ortalamasıyla değerlendirdiğimizde de bu
tespitimiz doğrulanmaktadır. Çünkü
yüzde 7,72 düzeyinde bulunan 15 yıl
ortalamasının yüzde 63 üzerinde bir
çekirdek enflasyon ile karşı karşıyayız”
değerlendirmesinde bulundu. Doğrudan döviz fiyatlarına bağlı yurt dışı üretici fiyatlarındaki yüksekliğin de enflasyonu tetikleyici rolüne dikkat çeken
Çandır, Mart ayında yüzde 17,08 olarak
ilan edilen yıllık yurt dışı üretici enflasyonunun Nisan ayında tüm enflasyonların üzerinde seyrettiğini belirtti.
BATI AKDENİZ EN YÜKSEK 3. BÖLGE
Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsa-

yan Batı Akdeniz enflasyonunun aylık
yüzde 2,36, yıllık yüzde 12,04 ile ülke
ortalamasının oldukça üzerinde açıklandığını belirten Ali Çandır, aylık ve yıllık enflasyonda 26 bölge içerisinde en
yüksek 3. sırada yer aldığımızı bildirdi.
Çandır, yılın başından bu yana yaşanan enflasyonda ise Batı Akdeniz’in
ilk sırada yer aldığına dikkat çekerken,
“İlerleyen aylarda bu yüksekliğimizin devam edeceğini beklemekteyiz”
dedi. Çandır, Batı Akdeniz enflasyonunu ülke ortalamasının üzerine çıkaran
en önemli kalemlerin yüzde 18,57 ile
su ve konutla ilgili hizmetler, yüzde
4,1 ile konaklama ve yüzde 3,64 ile
sosyal hizmet harcamaları olduğunu
kaydetti.

CANAVAR UYARISI
Enflasyon canavarının ağzı olarak ifade
edilen TÜFE ve ÜFE makasının da Nisan
ayında yüzde 50’yi bulan aşırı açıklıkla devam ettiğini belirten BAGEV Başkanı Ali
Çandır, üreticinin yaşadığı enflasyonu tüketiciye yansıtması durumunda açığın giderek büyüyeceğine dikkat çekti. Çandır,
şunları söyledi:“TÜFE ve ÜFE’nin birbirine
yaklaşması ÜFE’deki nispi düşüşle mi,
yoksa TÜFE’deki nispi yükselişle mi olacağı büyük ölçüde döviz fiyatlarındaki eğilime bağlı olacaktır. Üretici kesim, üzerinde birikmiş olan maliyet odaklı enflasyon
yükünü gecikmeli de olsa tüketici kesime
yansıtmak zorunda kalacaktır. Aksi halde
büyük risk, üretimden vazgeçme durumu olacaktır.”
ENFLASYON KONTROL DIŞI
Çekirdek enflasyonun yıllık yüzde
12,24 ilan edildiğini belirten Ali Çandır, Nisan ayı itibariyle yüzde 2,63 olan
çekirdek enflasyonun ise ÜFE’nin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. İlan
edilen rakamlara bakıldığında enflasyonu yönetme performansının yapısal olarak düşük olduğunu kaydeden
Çandır, “Enflasyonumuz büyük ölçüde
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ŞİMDİ
ZEYTİNPARK ZAMANI
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A

ntalya kent merkezinin en büyük
yeşil alanı Zeytinpark, çocuklardan gençlere, büyüklere kadar
her yaş grubundan insana ve
değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Doğada iletişim eğitiminin verildiği Zeytinpark’ta, Hoşgörü için Futbol Turnuvası
düzenlenirken, 23 Nisan’da da çocuklara
fotoğraf eğitimi verildi.
DOĞA İLE BULUŞMANIN ADRESİ OLDU
Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark’ın kentin yaşam merkezi haline
geldiğini söyledi. Kent merkezinde olmasına karşın doğa ile buluşmak isteyenlerin
adresi haline gelen Zeytinpark’ın özellikle
çocuklar için müthiş fırsatlar sunduğunu
kaydeden Çandır, “Zeytinpark’ı Antalya ile
buluşturacağız diye yola çıktık. Bu yolda önemli yol kat ettik. Çocuklarımız bu
alanı çok sevdi. Yediden yetmişe herkesi
Zeytinpark’ta doğa ile kaynaşmaya davet
ediyoruz” diye konuştu.

23 NİSAN FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ
Zeytinpark’ta bir araya gelen çocuklar bahar
çiçekleri arasında 23 Nisan’ı kutladı. Fujifilm
Antalya eğitmenleri ile düzenlenen 23 Nisan Fotoğraf Eğitimi etkinliğine katılan çocuklar, Zeytinpark’ın muhteşem doğasını
fotoğrafladı. Doğa fotoğrafçılığı ve makine
kullanımı hakkında eğitim alan çocuklar, kır
çiçekleri, tavşanların yanı sıra zeytin ağaçları
ile çok sayıda çiçek ve böceğin fotoğrafını
çekti. Temel fotoğrafçılık eğitimi alan çocuklar, böyle bir etkinliği sağladığı için Zeytinpark yönetimine teşekkür etti.
DOĞADA İLETİŞİM DOĞA İLE İLETİŞİM
Zeytinpark gençlere de kapılarını açıyor.
Zeytinpark, Akdeniz Üniversitesi ile yapılan protokol sonrasında üniversiteli gençlere de ev sahipliği yaptı. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü son sınıf öğrencilerine İletişim
Uzmanı Seher Özen Karadeniz tarafından
doğada iletişim doğa ile iletişim eğitimi
verildi. Nefes çalışmalarının yanı sıra do-
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ğada yürüyüş de gerçekleştiren gençler,
iletişim eğitimini doğa ile iç içe aldı. İş
hayatına atılırken neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirilen gençler, özgeçmiş hazırlamadan görgü kurallarına
kadar çok sayıda bilgiyi edinme fırsatı
buldu. Eğitime Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Öğretim Üyesi Doç Dr. Reyhan Erdoğan
da katıldı. Etkinliğin sonunda katılımcı
öğrencilere üzerinde hayata dair sözlerin
paylaşıldığı kozalaklar hediye eden Seher
Özen Karadeniz, “Ne yaparsanız yapın işinizi en iyi yapın” telkininde bulundu.
HOŞGÖRÜ İÇİN FUTBOL TURNUVASI
Öte yandan çocuklara futbolda hoşgörüyü kazandırmak amacıyla, fair play kuralları ile oynanan Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası’nın ilk finali gerçekleşti.
Zeytinpark, Antalya Valiliği Antalya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği
(LİDOSK) işbirliğinde düzenlenen Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Turnuvası’nda
çocuklar, futbol aracılığıyla hoşgörü,
yardımlaşma, paylaşım, mütevazi ve
anlayışlı olmayı öğreniyor.
Turnuvanın Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde yarışan çocuklar için
turnuva finali gerçekleşti. 130 takımın
yarıştığı finalde derece giren takımlar,
Zeytinpark’ta düzenlenen törende kupasını aldı. Turnuvanın, Gençler kategorisi maçları ise devam ediyor. Gençler kategorisi maçları 14 Mayıs Pazartesi gününe
kadar devam edecek. Gençler kategorisinin final maçı ise 20 Mayıs 2018 Pazar
günü yapılacak.
İZCİLER İLK KAMP DENEYİMİNİ ZEYTİNPARK’TA YAŞADI
Zeytinpark’ta ilk kamp etkinliğini gerçekleştiren TED Antalya Koleji Böğürtlen
İzcileri, kamp alanının kurulması, malzeme teknik bilgisi ve mıntıka temizliği gibi
konularda deneyim kazandı. Liderlerinin
eşliğinde bahar çiçekleri arasında sabah
yürüyüşü yapan izciler, bayrak töreni sırasında doğayla ilgili görüşlerini paylaştı.
Akşam kamp ateşi etrafında şarkılar söy-
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leyerek eğlenen izciler, yıldızların altında
ve çadırda uyuma deneyimini ilk defa yaşamış oldu. İki gün boyunca, izcilik bilgilerini deneyimleyip spor yapan ve sağlıklı
yiyeceklerle beslenen çocuklar, bir sonraki kampta tekrar Zeytinpark’ta buluşma
dileğiyle alandan ayrıldı.
ZEYTİNPARK’TA KADIN SESLERİ
Has Okulları, Dünya Kadınlar Günü’nü
Zeytinpark’ta kutladı. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci ve veliler doğa içinde
özel bir gün geçirdi. Kahvaltının ardından zeytin ağaçlarının arasında yürüyüş
yapan kadınlar, Zumba ve Latin müziği
eşliğinde çocuklarıyla dans etti. Özel
günlerinde unutamayacakları bir gün
geçiren kadınlar, doğa ile iç içe olmanın
mutluluğunu yaşadı. 250 kadının katıldığı
etkinliğe Türk Kadınlar Konseyi Antalya

Şube yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Etkinliğe katılan kadınlar, Zeytinpark’ın
doğal ürünlerinden almayı ihmal etmedi.

KONUK YAZAR
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Geç kalmış bir proje
Mustafa KOÇ

(Körfez Gazetesi)
Antalya ve ilçelerindeki belediyeler çok
önemli altyapı projeleri ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Ticaret – Sanayi -esnaf – meslek odalarımız,
bazı derneklerimiz de öyle. Büyükşehir
Belediyesi’nin çöpten elektrik üreten
Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri
Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Manavgat
Belediyesi’nin Antik Side Kentsel Tasarım
ve Çevre Düzenleme Projesi, Sarıhacılar
ve Ormanalı işadamlarının yöreye özgü
düğmeli evler restorasyonu, Akseki ve
İbradı Belediyelerinin kültür turizmine
sunduğu katkılar, Myra – Andriake kazıları, Kepez Belediyesi’nin Dokuma alanını AVM olmaktan kurtaran projesi, bu
faaliyetler içinde özel bir yere konulması
gereken projeler.

kente giren etin ne tür bir et olduğu; Antalya’da ne kadar et tüketildiği bilinecek.
Vatandaşın etini yiyeceği hayvanı görme
şansı olacak; etin kalitesini dikkate alarak
alışveriş yapması mümkün olacak. Turizmin başkenti Antalya, bu özelliği nedeniyle et tüketiminin en yoğun olduğu
illerden biri. Antalya artık canlı hayvan
ve et alışverişini Burdur, Afyon, Konya
gibi komşu ve yakın illerin canlı hayvan
borsaları yerine kendi borsasından yapabilecek. Müstakil satıcılar aracılığı ile kontrolden uzak bir şekilde yapılan alışverişin
yerini denetimli alışveriş alacak. Her yerde kesim olmayacağı için özellikle Kurban
Bayramları öncesinde tanık olduğumuz
çirkin görüntü ve sağlıksız koşullar ortadan kalkacak.

BÜYÜKŞEHİR İŞBİRLİĞİYLE

ATB GÜVEN VERİYOR

Ali Çandır başkanlığındaki Antalya Ticaret
Borsası’nın (ATB) Zeytinpark ve Yöresel
Ürünler Fuarı’nı da (YÖREKS) bunların
yanında çok özel bir yere koymamız gerekir. Ticaret Borsamız, Zeytinpark ve YÖREKS’in yanına en az onlar kadar önemli,
en az onlar kadar özgün, yeni bir proje
daha koyuyor: Canlı Hayvan Borsası. Projeye Büyükşehir Belediyesi de sahip çıktı,
ATB’nin Canlı Hayvan Borsası için kurduğu Antalya Hayvancılık Ticaret AŞ’nin
yüzde 70 hissesini devralarak projenin
birlikte yürütülmesine karar verdi. 7 milyon TL’lik projenin 5 milyonunu Büyükşehir, 2 milyonunu ATB üstleniyor. Döşemealtı Kömürcüler’de 35 bin metrekarelik
alanda inşa edilecek proje, 288 büyükbaş
ve 864 küçükbaş olmak üzere toplam
1152 hayvan kapasiteli olacak.

Zeytinpark ve YÖREKS projeleriyle Türkiy’ede iki önemli “ilk”e imza atan Antalya
Ticaret Borsası, Canlı Hayvan Borsası ile,
Antalya için bunlar kadar önemli bir başka projeye daha imza atmış olacak. Bu
noktada bir anekdota da yer vermemiz
gerekiyor. Geçenlerde bir arkadaşımla
sohbet ederken söz döndü dolaştı Narenciye’ye geldi. O noktada da aklımıza
Zeytinpark ve Borsa geldi. Narenciye,
etrafı telörgüler ve duvarlarla çevrili,
halka kapalı bir yer olmaktan çıkarılıp,
Zeytinpark gibi sosyal projelerin gerçekleştirilebileceği bir yer haline getirilebilir;
bunu da ancak Ticaret Borsası gibi vizyon
sahibi kurumlarımız başarabilir sonucuna vardık. Bir Antalya markası olmaktan giderek uzaklaşan Narenciye’nin bu
özelliğini koruması için, ona ATB gibi bir
kurumun sıcak ellerinin değmesi gerekebilir dedik. Antalya Canlı Hayvan Borsası
düşüncesinden övgüyle söz etmemiz,
Antalya Ticaret Borsası’na duyduğumuz
bu güvenle de ilgili.

DENETİM GELECEK
Canlı Hayvan Borsası, Çandır’ın da vurguladığı gibi Antalya için “gecikmiş bir proje”. Canlı Hayvan Borsası’nın kurulmasıyla
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FAİR PLAY RUHU
ZEYTİNPARK’TA YAŞIYOR

Çocuklara futbolda hoşgörüyü
kazandırmak amacıyla, fair play
kuralları ile oynanan Hoşgörü
için Sokak Futbolu Turnuvası,
Zeytinpark’ta başladı.
130 takımın yarıştığı
Turnuvada, kazanan
“hoşgörü” oldu.

Z

eytinpark, Antalya Valiliği
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (LİDOSK) işbirliğinde düzenlenen Hoşgörü İçin
Sokak Futbolu Turnuvası Zeytinpark’ta başladı. Müsabakalar, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler
kategorisinde düzenleniyor. İlk
gün, 130 takımın yarıştığı turnuvada yüzlerce öğrenci, futbol
aracılığıyla hoşgörü, yardımlaşma, paylaşım, mütevazi ve anlayışlı olmayı öğrendi.
Zeytinpark’ta kurulan 10x15
metrelik alanında 3’er kişilik
takımların oynadığı Sokak Futbolunda her maç 3 dakika sürdü. Maça 6’şar fair play puanına
sahip olarak başlayan takımlar,
oyuna el sıkışarak başladı, oyun
biterken de el sıkışarak ayrıldı.
Oyunculardan birisi el sıkışmayan takımın fair play puanı düştü. Oyunda hata yapan oyuncuya
hakem düdük çalarak uyarınca
takımın 2 puanı silinirken, ha-
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tayı kendisi fark edip hakem düdük
çalmadan rakipten özür dileyen takıma 1 fair play puanı verildi. Turnuvaya
katılan Antalya Sanayici ve İşadamları
Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan,
başlangıç vuruşunu yaparken, “Barış ve
hoşgörü temel değerler. Çocuklarımızın bu değerlerle yetişmesini temenni
ediyorum. Turnuvanın hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. Kan, turnuvaya katılan
çocuklarla sohbet etti.
TÜRKİYE’DE İLK
Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Zeytinpark’ta düzenlenen Hoşgörü için
Sokak Futbolu Turnuvası’na yoğun katılım olduğunu belirterek, “Avrupa’da 26
ülkede tamamı fair play oyun kuralları
ile oynanan futbol turnuvasını Türkiye’de ilk kez Antalya’da gerçekleştirdik.
Futbol aracılığıyla toplumsal barışa katkı
sunma hedefindeyiz. Hoşgörü gibi kavramlar çocukluk döneminde benimsenirse daha kalıcı oluyor. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
KAZANAN HOŞGÖRÜ
Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği etkinlik sorumlusu Osman Pişirici,
130 takımın Zeytinpark ev sahipliğinde
hoşgörü için yarıştığını belirterek, “Bu
turnuvanın kazanını hoşgörü ve barış
olacak” dedi. 20 Mayıs Pazar günü final
maçı ile turnuvanın tamamlanacağını
bildiren Pişirici, futbol aracılığıyla gençler arasında hoşgörüyü artırmayı hedeflediklerini anlattı.
CENTİLMEN OLAN KAZANIYOR
Sokak futbolu 10x15 metrelik özel bir
oyun alanında 3’er kişilik takımlarla
oynanıyor. Her maç 3 dakika sürüyor.
Her takım birbiriyle karşılaşıyor. Takımlar maça 6’şar fair play puanına sahip
olarak başlıyor. Oyunda başlangıçta ve
bitişte el sıkışmak zorunlu. Eğer oyunculardan birisi el sıkışmaz ise takımının fair play puanları bir azalıyor. Oyun
içerisinde hakemin herhangi bir takım
aleyhine düdük çalması halinde o ta-

kımın 2 puanı siliniyor. Ancak oyuncu
yaptığı hatayı kendisi fark edip hakem
düdük çalmadan rakipten özür dilerse o zaman 1 fair play puanı düşüyor.
Böylelikle oyunda esas olan centilmenlik, rakibe saygı ve hoşgörü davranışları ön plana çıkıyor. Kazanan fair play

davranışlarını en çok gösteren takım
olduğu için oyun esnasında güzel davranışlar pekişiyor ve dostluklar artıyor.
Müsabaka skoru fair play puanlarının
eşitliği durumunda devreye giriyor ve
sportif başarısı daha iyi olan takım o
zaman kazanıyor.
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Tarımda

DEVRİM ZORUNLULUĞU
Yusuf KATRAĞ

(Antalya Sonhaber Gazetesi)
Hava ve su, bunlar olmadan yaşayabilir miyiz?
Hayır.
Peki, toprak ve tarım olmasa?
Yine hayır.
Çünkü, toprak ve tarım en az hava ile su kadar önemli.
Toprak olmazsa tarım ve hayvancılık, tarım ve hayvancılık olmazsa da gıda olmaz.
Gıda olmazsa da malum.
Gerek direkt, gerek işlenmiş, gerekse dolaylı yoldan gıdaya
ulaşmanın tek yolu tarımdan geçiyor.
Tarım sayesinde dalından kopardığımız meyve ve sebzeleri,
işlenerek ekmek vs. gibi ürünleri yiyebiliyoruz.
Tarımı yapılan ürünlerden beslenen hayvanlarla da et gıdasına ulaşıyoruz.
Tarım olmazsa yeterli gıdaya ulaşamayız.
Yeterli gıdaya ulaşamazsak karnımızı doyuramayız.
Karnımız doymazsa beynimiz randımanlı çalışmaz.
Beynimiz çalışmazsa da bilgi üretimi olmaz.
Bilgi üretilmezse ne icat ne de teknoloji olur.
Hani bazen ‘Bir TIR tarım ürünü satıyoruz ama küçücük bir
çipe denk geliyor kazancı’ deniyor ya aslında o çipin üretimi
tarıma bağlı biliyor musunuz?
Bugün petrolsüz yaşamak bir şekilde mümkündür ama ya
tarımsız.
Aç yaşayabilir misiniz?
Aç kalan veya yetersiz beslenen insanlar ne kadar sağlıklı gelecekler meydana getirebilir?

Kelimeler yetmez, bir yerde tıkanırız.
Ülkemizin elinde tarım gibi öyle bir maden, altın yumurtlayan tavuk var ki teknolojiden, petrolden daha değerli.
Öylesine verimli topraklara sahibiz ki dünyadaki bir çok insanın tatmadığı lezzetler bizim her gün elimizin altında.
Topraklarımızla hangi tohumu buluştursak çıkmayacağım,
ürün vermeyeceğim demiyor.

Aç kalan bir annenin çocuğu ne kadar sağlıklı büyüyebilir?

Peki, dünyaya hükmedebilecek bir tarımı yapabilecek doğal
kaynaklarımız varken biz bunu değerlendirebiliyor muyuz?

Aç bir çocuk yeterince sağlıklı büyüyebilir, bedensel ve fikirsel
üretim gerçekleştirebilir mi?

Kocaman bir hayır.

Daha bir çok yolu var tarımın önemini anlatmanın ama hangi
yolla anlatmaya çalışırsak çalışalım anlatamayız.
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oluyor ve buda çoğu zaman tarım zincirinde zarar meydana getiriyor.
Bir köylü çocuğu olarak benim görebildiğim bunlar ama asıl sorunları ve çözüm
önerisini de yine konunun uzmanı olan
ATB Başkanı Ali Çandır veriyor aslında.
Tedarikçi üreticiye tedariği sağlayabilmek için bankalara koşuyor ve dolayısıyla tedarik fiyatına bankaya ödeyeceği
finansman giderini de ekliyor.
Çiftçi fidanını, ilacını, gübresini vs. gibi
birçok girdisini sezon sonu vadeli aldığı
için vade farkı ödemek zorunda kalıyor.
Üzerine tüccar nakliye gibi maliyetlerini
ve kârını ekliyor.
Tüketici de elini yakan fiyatlara isyan
ediyor.
Çandır’ın çözüm yolu ve önerisi çok basit aslında.
‘Tarımda baştan sona yenilik sağlayacak bir devrim ve maliyetleri düşürecek
olan örgütlenmeyi sağlamak’
Bizim elbette küçük ölçek üretimi gibi
büyük bir sorunumuz olabilir ama örgütlenmeyi sağlayarak aile çiftçisini
koruyacak şekilde ‘Tarım devrimi’ gerçekleştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızın
dahi şikayetine konu olan aracı sorununa, tarımın büyük şirketlerin eline geçerek tekelleşmeye doğru gitmesine,
fırsatçılara engel olmuş oluruz.
alan ‘tedarikçi, çiftçi, tüccar, aracı, tüketici’ şikayetçi olur muydu?
‘Tarlada 1 lira pazarda 5 lira’ diye bir
söylem ortaya çıkar, böyle bir duruma
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bile tepki gösterir miydi?
Hayır.
O zaman bir yerlerde eksikliğimiz, yanlış
yaptığımız şeyler var.
Bu eksiklikler ve yanlışlıklar da plansızlık
kavramında buluyor kendisini.
Plansız üretim arz talep dengesizliğine,
bu dengesizlik de belirsizliğe neden

Tarımdaki bir devrimle daha ucuza,
verimli ve kaliteli üretimi sağlayabilir,
ürünlerimizi dünyaya teknolojiden ve
petrolden daha pahalıya satabiliriz.
Elimizdeki bu altın yumurtlayan tavuğu
doğru şekilde destekleyebilir, teşvik edebilir ve planlayabilirsek dünyaya hükmetmememiz için hiçbir sebep yok.
Realitemizi görebilmek için de ortaya
koyduğu analizlerle sürekli olarak sektöre dikkat çeken, ‘örgütlenme ve devrim zamanı’ olduğunu söyleyen Çandır’a kulak vermeliyiz.
Tarımdan ve tarıma bağlı diğer sektör-

lerden daha fazla şikayetçi olmamak
için, Çandır gibi konuya hakim sektör
temsilcilerini dinlemeliyiz.
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Girişimcilik
EN İYİ PASAPORT

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizliğin çaresinin ve
zenginliğin reçetesinin ‘girişimcilik’te olduğunu belirtirken,
gençlere girişimci olmaları çağrısında bulundu.
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A

nTOBB Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Ali Sabancı, G 3 Platform
Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler
Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden
Yılmaz, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, TOBB
Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı
Göktekin Dinçerler, Cenk Bayrakdar ve
Hasan Aslanoba’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı da gün boyunca
süren toplantılarda tecrübelerini genç
girişimci ve girişimci adaylarına aktardılar.
“ŞİMDİ ÜLKELER GİRİŞİMCİ İTHAL EDİYOR”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Forum’da yaptığı konuşmada Sovyetler
Birliği’nin girişimci eksikliğinden dolayı
dağıldığını, savaş sonrası yerle bir olan
Almanya ve Japonya’nın yine girişimcileri sayesinde bugün dünyanın en güçlü
ekonomileri arasında bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Şu anda dünyanın en
zengin 20 ülkesi, aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi. Şimdi ülkeler girişimci ithal ediyor. Slikon vadisindeki girişimcilerin
%52’si ABD dışında doğmuş. Girişmicilik
artık dünyada en değerli pasaport. Kırmızı, yeşil pasaporttan değerli. Bakın Çin,
Almanya ülkesine gelecek girişimciye özel
vize, oturma izni veriyor” dedi.
İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ DE GİRİŞİMCİLİKTE
İşsizliğin çözümünün girişimcilikte olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu her yıl istihdam piyasasına 1 milyon
yeni insan katıldığını hatırlattı. “10 yıldır
her yerde ‘girişimci olun’ diyorum. Bu
iş tuttu. Girişimcilik moda oldu. Sadece bana her gün onlarca girişimcilik fikri
geliyor. Girişimci kimdir, tek cümle ile anlat derseniz, benim için girişimci sınırları
aşan kişidir. Eskiden uzay kelimesi, sadece
Rusya ve ABD ile anılırdı. Şimdiyse akla girişimciler geliyor. Ticari uzay yolculukları
başlıyor. ABD’li yeni girşimciler, uzay madenciliği nasıl yaparız diye çalışıyor. Böye
bir dünyada yaşıyoruz. Sınırları aşanlar,
başarılı girişimci oluyor” diye konuştu.
HİSARCIKLIOĞLU’NDAN ‘GİRİŞİMCİLİK’ TAVSİYELERİ
Girişimcilere ve girişimci adaylarına tav-

siyelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, öncelikle hayal kurmak gerektiğinin altını çizdi. Girişimci olmak için
korkmadan hayallerin peşinden gitmek
gerektiğini bildirdi. Muhammet Ali’nin
“Hayal gücü olmayan insanın kanatları
yoktur” sözünü hatırlatan TOBB Başkanı
“Sınırınızın olmadığı tek alan orası” dedi.
İkinci olarak çok çalışma tavsiyesinde
bulunan Hisarcıklıoğlu, “Harekete geçmezseniz hayallerinizle yaşarsınız! Öne
geçmek için çok çalışacaksınız” dedi.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u örnek gösteren TOBB Başkanı şunları söyledi: “Bezos’un hikayesi ilginç. Amazon’u
kurmadan önce New York’ta dünyanın
en önemli yatırım fonlarından birinde
çalışıyor. Bir gün patronuna işten ayrılmak
istediğini söylüyor. Patronu ne yapacaksın
diye soruyor? Bezos, bu internetten kitap satma fikrini anlatıyor. Patronu, ‘fikrini çok beğendim ama sana hafif gelir, bu
sevdadan vazgeç, işinde devam et’ diyor.
Bakın bu Amazon basit bir siteyle, sadece
kitap satarak işe başladı. Ama bu basit gibi

görünen hayalin peşinden koca bir ticari
dev ortaya çıktı. Bezos patronunu dinleseydi bugün Amazon olmayacaktı. Siz de
tutkuyla bağlanacağız bir fikir yakaldığınızda arkasından gidin.”
YENİ ÇÖZÜMLER ÜRETİN
Yenilikçi olmak gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Babannem beni
icat çıkarma diye yetiştirdi ama icat
çıkarmak yenilikçiliktir” dedi. İhtiyaçlara göre yeni çözümler üretmek
gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
yapılmayanın yapılması önerisinde bulunurken, Uber, Airbnb ve, Whatsapp
örneklerini verdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu girişimci olmak isteyenlere ayrıca; “Risk alın,
cesur olun. Pes etmeyin. Yeniden deneyin. Değişen küresel dengeleri takip edin. Ortaklıklar kurun. Zenginliğin
yolu güçleri birleştirmekten geçiyor.
Dürüstlükten vazgeçmeyin. Çünkü işin
hilesi dürüstlüktür. Teknolojiyi ve interneti iyi kullanın” tavsiyesinde bulundu.
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Çilek
YETİŞTİRİCİLİĞİ
Göknur ŞENEL / Ziraat Mühendisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

56

MAKALE
MART/ NİSAN 2018

Ü

zümsü meyveler içerisinde
önemli yer tutan çilek (Fragaria sp.) dünyanın birçok yerinde
yetiştirilmektedir. Çilek çok yıllık,
otsu, herdem yeşil yüzeysel kök yapısına
hakim sevilerek tüketilen aynı zamanda
meyvesi gerçek bir meyve olmayıp yenen kısmı 40-60 kadar pistilin birleştiği
çiçek tablasından oluşmaktadır. Kökler
iyi drene edilmiş topraklarda 70 cm’ye
kadar inebilmektedir. Fakat ağır topraklarda kökler yatay uzanarak büyüme
gösterirler. Toprak pH’sı 7.0-7.5 olan topraklarda çilek yetiştiriciliği idealdir. Çilek
meyvelerinin taze olarak sofralık tüketiminin yanı sıra, güzel kokusuyla reçel,
marmelat, meyve suyu, komposto,
dondurma, pasta malzemesi, şekerleme, kozmetik sanayi, alkollü
içecekler sanayi ve buna benzer farklı alanlarda kullanılan
bir meyvedir. Ayrıca derin
dondurucu ortamında çilek uzun zaman tazeliğini koruyarak yılın her ayı
bulunabilecek bir meyve
haline gelmiştir. Çilek meyvesi içerisinde bol miktarda Potasyum (K), Fosfor
(P), Demir (Fe) ve Kalsiyum
(Ca) barındırır. Ayrıca A, B ve
C vitamini açısından zengin
olmasıyla birlikte diğer meyvelerde rastlanılmayan salisilik asitte
bulundurmaktadır. Gıda, kozmetik
ve içecek sanayisinde geniş yelpazede
kendine yer bulan çilek içinde bulunan
zengin mineral ve besleyici vitaminler
ile çocuk gelişimi ve kemik gelişimi için
faydalı bir besindir. Çilek ülkemizde 2002
yılında 145.000 ton üretilirken, 2017 yılında üretim 400.167 tona yükselmiştir
(TÜİK 2002-2017). Ülkemizde Aydın ve
Bursa’dan sonra Antalya 45.348 ton
çilek üretimiyle 3. sıradadır. Antalya’da
6.994 da alanda 24.129 ton ile Gazipaşa ilk sırada yer almakta ve onu 3.610
da/17.147 ton ile Serik, 1.050 da/ 3.150
ton ile Aksu ilçesi izlemektedir. Ayrıca örtüaltı üreticiliğinde, alçak tünelde 3.714
da alanda 15.584 ton, cam serada 165 da

alanda 675 ton, plastik serada 811 da
alanda 3.444 ton çilek üretimi yapılmıştır (TÜİK 2017).
AVANTAJLI BÖLGEYİZ
Ülkemiz yıl içerisinde 4 mevsimi
yaşayan şanslı coğrafik konumu
ile özellikle Akdeniz Bölgesi’nde
hakim olan ılıman iklim sebebiyle yetiştiricilikte erkencilik gibi bir
avantaja sahiptir. Akdeniz Bölgesi
içerisinde yer alan ilimiz Antalya’da
örtüaltı yetiştiriciliği yapılarak taze
çilek üretimi yıl içerisine yayılmaktadır.
Çilek toprak kökenli fungal (mantar)
hastalıklara karşı duyarlı olduğu
için dikim yapılacağı toprağın hastalık ve nematod
yönünden temiz olması
gerekir. Çilek yetiştiriciliğinde ilkbahar, kış, yaz,
sonbahar ve tüplü
fide dikimi olmak
üzere 5 dikim zamanı vardır.
HER MEVSİM ÜRÜN
İlkbahar Dikimi:
Kış aylarında soğuk
geçen bölgelerde
genellikle Nisan ayı
içerisinde yapılan bir
dikim aralığıdır. Bu dikim
aşamasında frigo fideler
veya fidelikte Ocak-Şubat
aylarında sökülmeyip bekletilen
fideler kullanılır. Bu fideler Mayıs ve
Haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve verirler. Esas ürünü ise 1 yıl
sonraki Haziran ayında verirler.
Kış Dikimi: Kışları ılık geçen yerlerde yapılır. Dekara yaklaşık 8.000
adet bitki dikilir. Dikimler fidelikten sökülen yavru bitkilerle yapılır.
Akdeniz Bölgesinde kış dikimi için
en uygun zaman 15 Ekim -15 Kasım aralığındadır. Mart ortasından
itibaren ürün alınmaya başlanır. Kış
dikiminde fidelerin tutma yüzdeleri
yüksektir. Kış dikimi ikinci yılında, tek-
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nik ve kültürel önlemlerin alınması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele
edilmesi halinde verim yaz dikimi kadar
yüksek olabilir. Dikimler sıra üzeri 25 x 30
cm olmak üzere yapılır.
Yaz Dikimi: Frigo fidelerle yapılır. Bu dikim sisteminde verim kış dikimine oranla
2-3 kat daha fazladır. Akdeniz Bölgesi için
uygun tarihler 15 Temmuz- 15 Ağustos
arasıdır. -20ͦ C’ den çıkartılan frigo fideler
bir gece suda bırakılır ve ertesi gün dikim
yapılır. Fideler sıra üzeri ve sıra arası 30-32
cm olarak dikilir. Dekara 6200 adet bitki
dikilmektedir. Bütün yaz büyümeye devam eden bitkiler kışa kuvvetli bir şekilde
girer ve 5-10 gövdeli olurlar. Bu bitkiler
Şubat- Mart aylarında bol çiçek açar ve
verime yatarlar. Akdeniz kıyı kesiminde
bu dikim ile verim Haziran- Temmuz ayına kadar devam eder.
Sonbahar Dikimi: Bu dikimde fideler
Eylül- Ekim aylarında fidelikten sökülerek
asıl yerlerine dikilmektedir. Bu dikim metodunda verim ve kaliteyi artırmak için
ısıtılan sera ve yüksek tünellere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Tüplü Taze Fide Dikimi: Bu yöntemle fidelikte Mayıs-Haziran aylarında oluşan
yavru bitkiler steril yetiştirme ortamlarında küçük plastik torbalarda mistleme
altında köklendirilir ve Temmuz-Ağustos
aylarında esas yerlerine dikilir. Erkencilikte
birinci sırayı alır, verim yönünden de yaz
dikimi kadar verimlidir. Bu dikim sisteminde kış ayları boyunca meyve alındığı
için üretim ısıtılan seralarda yapılmalıdır.
İklim ve Toprak İsteği: Çileğin büyümesine etki eden ekolojik faktörlerin başında iklim, coğrafya ve toprak gelmektedir. Bu faktörler çilek yetiştiriciliğinin
yapılabilme sınırlarını belirleyeceği gibi
değişik coğrafyalarda hangi yüksekliğe
kadar çilek yetiştiriciliği yapılacağını belirlemektedir. Çilek -10ͦ C ye kadar özel
bir önlem almadan yetiştirilebilir. Daha
soğuk bölgelerde bitkiler saman, kuru
yaprak gibi materyallerle örtülerek don
zararından korunabilir. Zira Akdeniz Bölgesi’nin geç donları zararlı olabilmekte-
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dir. Fakat çilekte çiçeklenme evresi uzun
bir döneme yayıldığı için don, ürünün
tamamına zarar veremez. Bu nedenle
çilek yetiştiriciliği doğal afet olan don
açısından oldukça risksiz bir ürünüdür.
Çilek saçak köklü olması itibariyle süzek,
verimli, nem tutma kapasitesi yüksek, iyi
drene edilmiş, kumlu-tınlı topraklarda
iyi gelişme göstermektedir. Kireç oranı
yüksek olan topraklarda çilek yetiştiriciliği
tavsiye edilmemektedir. Bu alanlarda ya-

pılan denemelerde fazla kireç sebebiyle
topraktaki demir alımı engellendiği için
çilekte kloroz görülmektedir.
Üretim: Çilek yetiştiriciliği genel olarak
fide üretimi ile sağlanır. Açık alanda ya da
serada çilek üreticiliği için ilk olarak fide
üretimi gereklidir. Fide üretimi sırasıyla;
Doku kültürü yoluyla fide üretmek; Yapay
bir besin ortamında hücre, doku veya
organ gibi bitki kısımlarından kontrollü
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çevre koşullarında yeni doku, bitki veya
bitkisel ürünlerin üretilmesidir. Amaç yeni
çeşit geliştirmek, var olan çeşitlerin genetik değişimini oluşturmak, kaybolmakta
olan türlerin korunmasını sağlamak, çoğaltılması zor olan türlerin üretimini sağlamaktır. Bu üretim şekli, üretim koşulları
dolayısıyla maliyeti yüksektir.
Tohumdan fide üretmek; Generatif üretim şeklidir. Daha çok çilek ıslahı yapılırken
uygulanan bir metottur. Islah çalışmalarının ana hedefi bilindiği üzere kalite ve
kantite değerleri en yüksek olan ürünü
hedefler. Pratikte çok fazla kullanılmaz.
Yaprak çeliklerinden fide üretmek;
Fide üretiminin çok sayıda olması hedefleniyorsa bu metot kullanılır. Bu
yöntemde yaprak çeliklerinin köklenmesinin sağlanması için çeliklerin sislenmesi gerekmektedir.
Kollardan fide üretmek; Çilek bitki boğazında bulunan koltuklardan çıkan kolların
(stolon) alınıp çoğaltılması ile uygulanan
bir metottur. Çilek yetiştiriciliğinde en
çok kullanılan yöntemdir.
Toprakaltı gövdesini ayırarak fide üretmek; birden fazla gövdeden oluşan
çileğin ana gövdesinden bu gövdeleri
ayırmak suretiyle yapılır. Bu yöntemle
ana bitkiden 4-5 fide elde etmek mümkündür.
Çeşitler: Çilek yetiştiriciliğinde çeşit seçimi hayati önem taşımaktadır. Çilek yetiştiriciliği yapılması kararı verilmişse üretim
yapılacak bölgeye adapte olmuş çeşitlerin
tercih edilmesi gerekmektedir. Bunun
yanı sıra çeşitlerinde sofralık üretim, sanayi odaklı veya örtüaltı, açık alan yetiştiriciliği gibi hedeflenen birim kriterlerinede
uygun olması büyük önem taşır. Yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik değeri olan
çeşitlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
Annapolis, Aromas, Allstar, Albion, Benton, Brio, Benicia, Camarosa, Camino
Real, Chandler, Cavendish, Del marvel,
Diamante, Dana, Dorit earliglow, El santa,
Fern, Florida radiance, Firecracker, Glooscap, Gaviota, Hood, Jewel, Honeove,

Kent Kabarla, Lester mesabi, San andreas, Selva, Mojave, Monterey, Oso grande,
Palomar, Portola, Pajaro, Rubygem, Muir,
Shuksan, Strawberry Festival, Sweet
Charlie, Tudla, Ventana Yalova 15, Yalova
104.,
Çilek yetiştiriciliğinde;
•Sağlıklı üretim materyali kullanılmalı,
•Hastalıklı bitkiler üretim alanından uzak-

laştırılmalı,
•Taban suyu yüksek olan yerlerde yetiştiricilik yapılmamalı,
•Damla sulama tercih edilmelidir.
•Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları
toplanarak imha edilmelidir. Bunun yanı
sıra üretim alanı ve çevresindeki yabancı
otlarla mücadelede büyük önem taşımaktadır.
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ŞEKER OTUNA

ÜRETİM İZNİ

Prof. Dr. Kenan TURGUT
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya
E-Posta: kturgut@akdeniz.edu.tr

Ç

ok yıllık, otsu ve çalımsı formdaki şeker
otu (Stevia rebaudiana) bitkisi, Paraguay’ın (Güney Amerika) subtropik iklim
koşullarında doğal olarak yetişmekte
ve bölgenin yerlileri tarafından binlerce yıldır
tüketilmektedir. Japonya ise başta diyabetik
gıdalar olmak üzere kırk yıldır bu bitkinin tatlandırıcı özelliğinden yararlanmaktadır. Şeker
olmayan ve tatlı olan maddelere “tatlandırıcı”
adı verilmekte ve bunlar da yapay veya doğal
olabilmektedir. Yapay tatlandırıcılar, uzun yıllardır gıda sanayinde ve diyet ürünlerinde kullanılmaktadır. Ancak, yapay tatlandırıcıların insanlar
üzerinde yan etkilerinin olabileceği her zaman
tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle son yıl-
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larda doğal tatlandırıcıların kullanım alanları giderek artmaktadır.
SIFIR KALORİ
Doğal tatlandırıcılardan beklenen en önemli
özellikler; kalorisinin düşük olması, herhangi bir
yan etkisinin olmaması, gıda sanayinde kullanıma elverişli olması, tadının tüketiciler tarafından
beğenilmesi ve üretim maliyetinin düşük olmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, şeker otu bitkisi
ön plana çıkmaktadır. Stevia, yapraklarında bulunan steviol glikozitler (SG) sayesinde halen birçok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Steviol glikozitlerin en önemli özellikleri
ise yüksek yoğunlukta bir tatlandırıcı olması ve
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kalorisinin sıfır olmasıdır. Yüksek sıcaklık
ve farklı pH derecelerinde kararlı olmaları da gıda sanayinde önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Bu bitkinin kuru yaprakları şekerden 20-30 kat, sıvı ekstraktı ise
200-300 kat daha tatlıdır. Şeker otunun
en önemli özellikleri; sıfır kalorili güçlü
bir doğal tatlandırıcı olması, kan şekerini artırmaması (glisemik indeksi sıfır)
ve diş çürümelerine neden olmamasıdır. Kandaki şeker oranını yükseltmediği
için şeker hastaları tarafından güvenle
kullanılmaktadır. Sıfır kalori özelliğinden
dolayı da diyet ürünlerinde tercih edilmektedir. Stevia ürünleri; meyve suları,
gazlı içecekler, dondurma, her türlü tatlılar, reçel ve marmelat, çikolata, bisküvi,
pasta ve kekler, tatlandırılan konserve
ürünleri gibi daha birçok gıda ürünlerinde kullanılmaktadır veya kullanılma
potansiyeli bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi ile
Grow Fide A.Ş. ortaklığında
TÜBİTAK-SANTEZ
Projesi Kapsamında
Islah Edilen Şeker Otu
(Stevia rebaudiana) Çeşit
Adaylarına Üretim İzni
Verildi

İLK DEFA ÜRETİM İZNİ VERİLDİ

JAPONYA YILDA 3000 TON STEVİA TÜKETİYOR
ABD, 2008 yılından itibaren steviol glikozitlerin tatlandırıcı olarak kullanımına
izin vermiştir. Halen, 150’nin üzerinde
gıdada stevia tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 2011 yılından itibaren steviol glikozitlerin gıda
katkı maddesi olarak kullanımına izin
vermiştir ve E-960 olarak kodlamıştır.
AB standartlarına göre stevia ekstresi en az %95 oranında SG içermelidir.
AB Gıda Güvenliği Komisyonu, steviol glikozitlerin günlük kabul edilebilir
miktarını 4 mg/kg vücut ağırlığı olarak
belirlemiştir. Dünya Stevia üretiminin
(yaprak ve SG) %80’den fazlası Çin’de
yapılmaktadır. Japonya yılda 3000 Ton
Stevia tüketmektedir ve bunun ancak
1/3’ünü kendisi karşılayabilmektedir.
Dünyada en fazla Stevia üretimi yapan
ülkeler; Çin, Paraguay, Brezilya, Hindistan ve Mısır’dır. Dünya’da en fazla Stevia
tüketen ülkeler ise ABD, Japonya, Çin
ve Fransa’dır. Şeker otu, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı pozitif bitkiler listesinde yer almaktadır ve Resmi Gazete’de 30.06.2013 tarihinde yayınlanan
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri
Yönetmeliği’ne göre Steviol Glikozitle-

en önemli sorunlardan birisi, Akdeniz
iklimi koşullarına adapte olmuş yüksek
kalitede steviol glikozit içeren çeşitlerin
bulunmamasıdır. Stevia tarımında diğer önemli bir sorun da, sürdürülebilir
vejetatif (klonal) çoğaltma yönteminin
bulunmaması nedeniyle tohumla üretimin yaygın olarak kullanılmasıdır. Tohumla üretimde ise genetik açılmalar
nedeniyle homojenlik kaybolmakta ve
kalite düşmektedir.

rin (E 960) Türkiye’de tatlandırıcı olarak
kullanımına izin verildi.
2011’DEN BERİ ÇALIŞILIYOR
Türkiye’de ilk şeker otu üretim çalışmaları 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde Prof. Dr. Kenan Turgut ve araştırma
ekibi tarafından başlatıldı. Antalya koşullarında yürütülen adaptasyon çalışmaları şeker otu bitkisinin çok yıllık
olarak başarıyla tarımının yapılabileceğini göstermiştir. Ancak, üretimdeki

Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne yönelik olarak, Akdeniz Üniversitesi
ile Grow Fide A.Ş. ortaklığında “Şeker
otu (Stevia rebaudiana) bitkisinde yüksek kalitede yaprak üretimi için çeşit ıslahı ve sürdürülebilir bir in vitro çoğaltma yönteminin optimizasyonu” konulu
TÜBİTAK SANTEZ projesi yürütülerek başarıyla sonuçlanmıştır. Üniversite – Sektör işbirliği açısından önem arz eden bu
projeden çıktı olarak; bir doktora tezi, 5
adet çeşit adayı, 3 adet üretim izni ve
sürdürülebilir bir mikro-çoğaltma yöntemi çıkmıştır. Yabancı döllenen ve kendine uyuşmazlık özelliği gösteren şeker
otu bitkilerinde genetik çeşitliliğin çok
yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, projede klon seleksiyon yöntemi
uygulanarak genetik ilerleme sağlanmış
ve bunun sonucunda da rebaudioside
A miktarı ve rebaudioside A / stevioside oranı yüksek olan çeşit adayları ıslah
edilmiştir. Islah edilen çeşit adaylarının
gelecek nesillerde homojenliğini korumak için ise sürdürülebilir bir in vitro
çoğaltma yöntemi geliştirilerek hızlı,
sağlıklı, kitlesel ve adına doğru fidelerin üretilmesi sağlanmıştır. Islah edilen
çeşit adaylarından üç adedine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk
Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa üretim izni
verilmiştir. Böylece, Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nde 2011 yılından beri
yürütülen araştırmalar sonucu Türkiye
tarımına kazandırılan Şeker otu bitkisinin tarımının yaygınlaşması açısından
önemli bir adım atılmıştır.
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ANTALYA TİCARET BORSASI NİSAN AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ
1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

Y

apılan oylama sonucu Ahmet YILMAZ 1.Meslek Komitesi Başkanı ve
Yusuf SARICALAR 1.Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004
tarihli 5174 sayılı Odalar ve Borsalar
Birliği Kanunun 96. Maddesi’nde yer
alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve kabul edil-

miştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı
Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 37.

Maddesi’nde yer alan “Borsa Meslek
Komitelerinin Görevleri” hükümleri
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

Y

apılan oylama sonucu Ahmet YILMAZ
1.Meslek Komitesi Başkanı ve Yusuf
SARICALAR 1.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar ve
Borsalar Birliği Kanunun 96. Maddesi’nde
yer alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004
tarihli 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan “Borsa
Meslek Komitelerinin Görevleri” hükümleri
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
3.MESLEK KOMİTESİ (Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

Y

apılan oylama sonucu Fevzi ATŞAN 3.Meslek Komitesi Başkanı
ve Fatih EKİNCİ 3.Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir.
Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar
ve Borsalar Birliği Kanunun 96. Maddesi’nde yer alan “Toplantı ve Yeter
Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve
kabul edilmiştir. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar ve Borsalar
Birliği Kanunun 37. Maddesi’nde
yer alan “Borsa Meslek Komiteleri-
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nin Görevleri” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir..

ANTALYA TİCARET BORSASI NİSAN AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ
4. MESLEK KOMİTESİ
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş
Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek
Komitesi)

MART/ NİSAN 2018

6. MESLEK KOMİTESİ
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Y

Y

apılan oylama sonucu Yaşar KOCAOĞLU 4.Meslek
Komitesi Başkanı ve İrfan AKBAŞ 4.Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004
tarihli 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 96.
Maddesi’nde yer alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar
ve Borsalar Birliği Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan
“Borsa Meslek Komitelerinin Görevleri” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

apılan oylama sonucu Ertan ALTUNDAĞ 6.Meslek Komitesi Başkanı ve Mehmet BULGAN 6.Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli
5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 96. Maddesi’nde yer alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli
5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan “Borsa Meslek Komitelerinin Görevleri” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
7. MESLEK KOMİTESİ
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Meslek Komitesi)

5. MESLEK KOMİTESİ
(Canlı Hayvan ve Et Ticareti
Meslek Komitesi)

Y

apılan oylama sonucu İbrahim UYSAL 5.Meslek Komitesi Başkanı ve Ufuk İNGEÇ 5.Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004
tarihli 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 96.
Maddesi’nde yer alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar
ve Borsalar Birliği Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan
“Borsa Meslek Komitelerinin Görevleri” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Y

apılan oylama sonucu Necmi ALPAGOT 7.Meslek Komitesi Başkanı ve Arif İZMİR 7.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı seçilmişlerdir. Meslek Komitesi Üyeleri;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli
5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 96. Maddesi’nde yer alan “Toplantı ve Yeter Sayısı” hükümleri
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Odalar ve
Borsalar Birliği Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan “Borsa Meslek Komitelerinin Görevleri” hükümleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
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