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A
nayasal haklarımız kapsamında güvence altında bu-

lunan sağlık hakkı önemini her geçen gün artırmak-

tadır. Bu hak her ne kadar sağlık problemleriyle kar-

şılaştığımız anda bizler için önemini artırsa da, asıl 

olan hastalık öncesi düzenleyici ve önleyici uygulamalarla bu 

hakkın işlerliğini sağlamaktır. Bu işlerliğin birinci adımı ise gıda 

güvenilirliğinden geçmektedir.

Az gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler sınıfında görülen gıdaya eri-

şim problemlerinin yanı sıra gelişmekte olan ve gelişmiş ül-

keler sınıfında; güvenilir, insan sağlığına faydalı, kaliteli, çevre 

dostu, ulaşılabilir ve tüketildiğinde herhangi bir sağlık riskine 

neden olmayan gıda üretimi öne çıkmaktadır. 

Gıdalar içerisinde bulunmaması gereken her türlü yabancı 

madde fiziksel risk, zirai ilaçlar ve hayvanlara uygulanan an-

tibiyotikler kimyasal risk ve küf, mantar ile bakteriler ise biyo-

lojik risk oluşturmaktadır. Bu olası riskleri gidermek için alınan 

önlemler bütününeyse gıda güvenilirliği denilmektedir. Top-

lumumuzun tüm kesimlerinde son dönemde kimyasal risk-

ler kaynaklı gıda güvenilirliği konusunda bilgi düzeyi artmıştır. 

Artan bilgi düzeyi ile üretici, üretimde ağırlıklı olarak biyolojik 

yöntemlerle üretme, tüketici ise doğal ürünler tüketme iste-

ği içerisine girmiştir. Bu talep üreticiyi kullanımı kaçınılmaz bir 

hale gelen zararlılarla mücadele ile hastalık durumlarında; en 

az doz ve en az çeşitte zirai ilaç kullanımına sevk etmektedir. 

Ancak üreticiler ilaçlama ile hasat arasındaki süre başlığı altında 

yazan gün kadar beklemekte ve hasadı ilacın canlıda yarattığı 

etkinin en az seviyeye geldiği günde yapmaktadır.

Tüm bu olumlu hassasiyete karşı, bu hassasiyetin özellikle tü-

keticiyi yanıltıcı yönde kötüye kullanımıysa üretici başta olmak 

üzere tarımsal ticaretle uğraşan ticaret erbabının itibarını ze-

delemekte, başta manevi olmak üzere maddi kayıplara sebep 

olmaktadır. Son dönemde artarak yaratılmaya çalışılan, örtü 

altında yapılan sebze üretimde gereğinden daha fazla zirai ilaç 

ve bitki gelişimini düzenleyiciler kullanıldığı algısıysa gerçeği 

yansıtmamaktadır. Aksine üreticiler kimyasal mücadeleyi son 

tercih olarak uygulamaktadır.

Örtü altı üretimin yüzde 40’a yakınını gerçekleştiren Antalya, 

yaş sebze üretiminde lokomotif il konumundadır. Antalyamız 

ürettiği ürünleri 70’in üzerinde ülkeye ihraç etmektedir. Gü-

venle üretiyoruz, sağlıkla sofralara sunuyoruz…

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat 
Özdemir, Meclis Başkan Yardımcısı 
Serkan Erdem, yönetim kurulu ve 

meslek komiteleri üyeleriyle birlikte An-
talya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antal-
ya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır ile Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan’ın ağırladığı Sakarya heyeti, yürüt-
tükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Sakar-
ya’da süs bitkileri sektörünü geliştirmek 
istediklerini belirterek, bunun için bir pa-
zar kurma hedefinde olduklarını bildir-
di. Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi ve-
ren Nihat Özdemir, Antalya’da kurulma-
sı planlanan canlı hayvan borsasıyla ilgili 

görüşlerini paylaştı. Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX’e katıldıklarını anımsatan Nihat 
Özdemir, süpürgenin fuarda çok ilgi gör-
düğünü kaydetti. Bu yıl da Sakarya’nın sü-
pürgesiyle, yöresel ürünleriyle YÖREX’te 
olacağını belirten Özdemir, “Antalya Borsa 
yöresel ürünlere öncülük etti, Başkan Ali 
Çandır’a yönetimine ve ATB meclisine bu 
konuda teşekkür ediyoruz” dedi.

YÖREX DAVETİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, Sakarya Ticaret Borsası’nın üretimi 
artırmaya yönelik çalışmalarını takdirle 
karşılarken, çiçek ve süs bitkilerinde ya-
şadıkları deneyimleri paylaştı. Antalya’da 
Büyükşehir Belediyesi ile canlı hayvan 
borsası kurma çalışmalarını anlatan Çan-
dır, bölgenin canlı hayvan ve et ihtiyacı-
nı Antalya olarak karşılamak istediklerini 
söyledi. Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX’e desteklerinden dolayı Sakarya 
Ticaret Borsası’na teşekkür ederken, “Bu 
yıl 24-28 Ekim tarihlerinde düzenleyece-
ğimiz YÖREX’te Sakarya’nın süpürgesini 
görmek istiyoruz” dedi. Çandır, Sakarya 
Borsa heyetine ziyaretleri nedeniyle te-
şekkür etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası yöresel 
ürünlerin bulunduğu sepet hediye eder-
ken, ziyaretin anısına plaket takdim etti. 
Çandır da konuk heyete Zeytinpark ürün-
lerinin bulunduğu paket hediye etti.

ANTALYA BORSA’YA ZİYARET
Sakarya Borsa’dan TEMA Saha ve Gönüllülük 

Bölümü Başkan Yar-
dımcısı Selçin Demirağ 
ile Proje Koordinatörü 

Sinem Kovancı, Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı zi-
yaret etti. Ağaç Kardeşliği Pro-
jesi ve Runatolia Maratonu’nun 
gündeme geldiği görüşmede,  
Borsa’nın çalışmaları konuşul-
du. TEMA temsilcileri, 2015 yı-
lında başlatılan Ağaç Kardeşliği 
Projesi’nin çocuklara doğa eği-
timi vermeyi amaçladığını be-
lirterek, projeye dahil olan her 
çocuğun kendi fidanını yetiş-
tirme deneyimi yaşadığını kay-
detti. ATB Başkanı Çandır, ço-
cukların doğayı koruyabilmeleri 
için doğayı sevmesi gerektiğini 
belirtti. Zeytinpark’ta çocuk-
ları doğa ile buluşturduklarını 
söyleyen Çandır, doğa ile ilgili 
farkındalık yaratan çalışmaların 
yanında olduklarını bildirdi.

AĞAÇ KARDEŞLİĞİNİ 

GÖRÜŞTÜLER
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DÜNYA TARIMI 
ANTALYA’DA KONUŞULACAK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Özden Güngör, An-
talya Şube Başkanı Vural Şahin ve 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ertekin’le 
birlikte Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır’ı ziyaret etti. 22-25 Nisan 2018 ta-
rihlerinde Antalya’da yapılacak 19. Dünya 
Ziraat Mühendisliği Kongresi’ne Çandır’a 
davet eden Güngör, 160 ülkenin davet 
edildiği kongre hakkında bilgi verdi. 

4 yılda bir yapılan uluslararası kongrenin 
bu yıl Türkiye’de yapılacağını belirten 
Güngör, kongrenin temasının “Çocuk-
lar için Sürdürülebilir Yaşam” olduğunu 
kaydetti. Dünyanın farklı ülkelerinden 
2 binin üzerinde katılımla sağlanacak 
kongrenin ilk defa Türkiye’de yapılaca-
ğını vurgulayan Güngör, “Bu kongrenin 
bir daha Türkiye’de yapılma ihtimali sıfır” 
dedi. Afrika ülkelerinden Çin’e, Japon-
ya’dan Avrupa ülkelerine dünyanın pek 
çok noktasından gelecek bilim insanla-
rının 4 gün boyunca tarımı konuşacağı-
nı belirten Özden Güngör, gıda, bitkisel 
üretim, hayvansal üretim, enerji, sula-
ma, makinalaşma, tohumculuk gibi çok 

sayıda konunun gündeme geleceğini 
söyledi. Güngör, Antalya Ticaret Borsa-
sı’nın kurumsal desteğini önemsedikle-
rini belirterek, Çandır’ı ve Borsa üyelerini 
kongreye davet etti. 

TARIM KONUŞULMALI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
Antalya’nın tarım kenti olduğunu belir-
terek, tarımın konuşulacağı uluslararası 
toplantıya ev sahipliği yapmaktan mut-
luluk duyduklarını kaydetti. Çandır, Tica-
ret Borsası ve Tarım Konseyi olarak sür-
dürülebilir, güvenli tarımın konuşulması 
gerektiğine inandıklarını söyledi. Çandır, 
Ziraat Mühendisleri Odası’na böyle bir 
organizasyona öncülük ettiği için te-
şekkür ederken, “Tarım için kim ne yapı-
yorsa elimizden gelen desteği sağlama 
sorumluluğundayız” dedi.

Antalya Vergi Dairesi Başka-
nı Metin Uzun, 29. Vergi 
Haftası kapsamında Gelir 
İdaresi Grup Müdürü Emre 

Gök ve Vergi Dairesi Müdürü Cemal 
Cengiz ile birlikte Antalya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır ile ATB 
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Ka-
yan’ın ağırladığı Uzun, Antalya’nın 
vergi gelirleriyle ilgili bilgi verirken, 
mükellef takiplerinin sıkı yapıldığını 
söyledi. Verginin vatandaşlık görevi 
olduğunu belirten Uzun, vergisini 
zamanında ödeyenlerin kazançlı 
olduğunu vurguladı. 

KDV DÜZENLEMESİ SEKTÖRÜ RAHATLATACAK

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır, KDV düzenlemesinin çıkma-
sının sektörü rahatlatacağını belir-
terek, “KDV kanununda yapılacak 
değişiklik sektöre nefes aldıracak. 
Tasarı bir an önce yasalaşsın vatan-
daşın Maliye’de biriken KDV alacağı 
belli bir takvimle ödensin. 3 ayda 
bir devletimizle mükellef helalleş-
sin istiyoruz. Devlete borcu olan 
ödesin, alacağı olan tahsil etsin. 
KDV düzenlemesini uzun süredir 
dile getiriyorduk, çıkmasını da bir 
an önce bekliyoruz. Çok iyi bir uy-
gulama olacak” dedi. Çandır, Vergi 
Dairesi Başkanı Metin Uzun’a  ziya-
reti nedeniyle teşekkür ederken, 
Vergi Haftası’nı kutladı.

VERGi DAiRESi BAŞKANI’NDAN 
BORSA’YA ZiYARET
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Özel Antalya Has Okulları Yönetim 
Kurulu Başkanı Derya Halil Kaya, 
Genel Müdür Seçil Çimen ve 
Okul Müdürü Gökhan Karadaş 

ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Başka-
nı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Antalya Ticaret 
Borsası’nın kente değer katan bir kurum 
olduğunu belirten Has Okulları Yönetim 
Kurulu Başkanı Derya Halil Kaya, özellikle 
Zeytinpark projesinin örnek bir çalışma 
olduğunu kaydetti. Çocukların doğa ile 
iç içe olmasının gelişimleri için önemli 
olduğunu vurgulayan Kaya, Zeytinpark’ın 
çocuklar ve halkın kullanımına açılma-
sından mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Has Okulu öğrencilerini de Zeytinpark 
ile buluşturmak istediklerini dile getiren 
Kaya, Zeytinpark’ta birlikte projeler yap-
mak istediklerini kaydetti. Has Okulları’nın 
öğrencilerin kullanımına açık bir çiftlik sa-
hibi olduğunu belirten Kaya, öğrencilerin 

haftanın bir gününü çiftlikte doğa ile iç 
içe geçirdiğini bildirdi.

ÇOCUKLAR ZEYTİNPARK’I GÖRMELİ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, kent merkezinin en 
büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta yapılan 
çalışmalarla ilgili okul yönetimini bilgilen-
dirdi. Çocukların doğa ile buluşturmak-
tan büyük mutluluk duyduklarını ifade 
eden Çandır, Antalya Valiliği ile yaptıkları 
protokolle alanın öğrencilerin etkinlikle-
rine açıldığını anımsattı. Doğada öğren, 
kamp, yürüyüş gibi aktivitelerin yapıldığı 
Zeytinpark’tan öğrencilerin yararlanma-
sını isteyen Çandır, okullarla her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çan-
dır, “Çocuklar Zeytinpark’ı görmeli” dedi. 
Çandır, duyarlılıkları nedeniyle Has Okulları 
yönetimine teşekkür ederken, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

ZEYTİNPARK’A DESTEK
Eğitimcilerden

Ordu Ticaret Borsası Başkanı 
Ziver Kahraman, ATB Başka-

nı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Ordu 
TB’nin yürüttüğü çalışmaları 
anlatan Ziver Kahraman, fındı-
ğın Ordu’nun en önemli üre-
tim ve ihracat kalemlerinden 
olduğunu söyledi. ATB Başkanı 
Ali Çandır, Antalya’da yürüt-
tükleri çalışmaları paylaşırken, 
bu yıl 24-28 Ekim tarihlerinde 
ANFAŞ EXPO Center’da yapıla-
cak Yöresel Ürünler Fuarı’nda 
Ordu’yu yöresel ürünleriyle 
görmek istediklerini söyledi. 

ORDU BORSA 
BAŞKANI’NDAN 
ZİYARET

ATBYönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, ABB Başkanı 

Menderes Türel’i ziyaret etti. 
Kömürcülür’de Büyükşehir Be-
lediyesi ve Borsa’nın işbirliğiyle 
kurulacak Canlı Hayvan Borsası 
çalışmalarının konuşulduğu zi-
yarette, Vakıf Zeytinliği de gün-
deme geldi. Antalya’nın hayvan 
borsasına ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Türel,  bölge hay-
vancılığının gelişimine katkısı 
olacağını kaydetti. ATB Başkanı 
Çandır, Canlı Hayvan Borsası 
projesini hayata geçirmek için 
çalıştıklarını belirtirken, desteği 
nedeniyle Türel’e teşekkür etti. 

ÇANDIR’DAN 
TÜREL’E ZİYARET
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Zeytinpark, Antalya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lykia 
İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü 

Derneği (LİDOSK) tarafından ‘Hoşgörü 
İçin Sokak Futbolu’ adıyla düzenlene-
cek işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
sporun gençlerin gelişimi üzerindeki 
etkisine dikkat çekerken, gençlerin 
yoğun ilgi gösterdiği futbolun hoş-
görü ortamında yapılması gerektiğini 
kaydetti. Antalya kent merkezinin en 
büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta sokak 
futbolu turnuvası planlandığını be-
lirten Çandır, “Zeytinpark çocukların 
etkinlik merkezi haline geliyor. Sokak 
futbolu ile çocuklar hoşgörü ve pay-
laşımı Zeytinpark’ta öğrenecek” dedi. 

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 
sokakta sporu yapmanın sporcuya 
çok fazla katkı sağlayan ve saygıyı da 
öğreten bir altyapı olduğunu kay-
detti. Projeye İçişleri Bakanlığı başta 
olmak üzere Antalya’da bulunan ku-

rum ve kuruluşların destek verdiğini 
anımsatan Hacıcaferoğlu, “Futbol sa-
dece bir oyun değildir. Hoşgörünün 
pekişmesi, ön yargıların ortadan kal-
dırılması amacıyla ‘Hoşgörü İçin So-
kak Futbolu’ projesini destekliyoruz” 
diye konuştu.

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü 
Derneği etkinlik sorumlusu Osman 
Pişirici, dünyanın en çok oynanan 
oyunu futbol aracılığıyla gençler ara-
sında yardımlaşma, paylaşım, hoşgö-
rü, mütevazilik ve anlayışlı olmak gibi 
güzel özellikleri pekiştirmek, önyar-
gıları yıkarak toplumsal barışa ve hu-
zura katkı sağlamayı hedeflediklerini 
kaydetti. Pişirici, bu amaçla ‘Hoşgörü 
İçin Sokak Futbolu’ protokolü imza-
landıklarını söyledi.

Sokak Futbolu Turnuvası

ZEYTİNPARK’TA 

Sokak futbolu turnuvasının Zeytinpark’ta 
düzenlenmesi planlanıyor. Sokak futbolu 
10x15 metrelik özel bir oyun alanında 3’er 
kişilik takımlarla oynanıyor. Her maç 3 da-
kika sürüyor. Her takım birbiriyle karşılaşı-
yor. Takımlar maça 6’şar fair play puanına 
sahip olarak başlıyor. Oyunda başlangıçta 
ve bitişte el sıkışmak zorunlu. Eğer oyun-
culardan birisi el sıkışmaz ise takımının 
fair play puanları bir azalıyor. Oyun içeri-
sinde hakemin herhangi bir takım aleyhi-
ne düdük çalması halinde o takımın 2 pu-
anı 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 dav-
ranışları ön plana çıkıyor. Kazanan fair play 
davranışlarını en çok gösteren takım oldu-
ğu için oyun esnasında güzel davranışlar 
pekişiyor ve dostluklar artıyor. Müsabaka 
skoru fair play puanlarının eşitliği duru-
munda devreye giriyor ve sportif başarısı 
daha iyi olan takım o zaman kazanıyor.

Sokak Futbolu Nedir?
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Antalya’da 3-4 yıldır açık alanda görü-
len pembe sarmaşık olarak bilinen 
İpomoea Triloba L. sarmaşığı, pamuk 
alanlarına büyük zarar veriyor. Pembe 

sarmaşıkla mücadele için kullanılan ilacın ya-
saklandığı ancak yerine başka bir ilaca izin ve-
rilmemesi üreticiyi çaresiz bırakırken, “Pembe 
sarmaşıkla mücadele için bir çözüm bulun-
mazsa Antalya pamuk alanlarının tamamını 
kaybedebilir” uyarısında bulunuluyor.

iLAÇ KULLANMAK YASAK

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Ko-
operatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü 
Hasan Yıldız, Antalya’ da 3-4 yıldır açık alanlarda 
görülen ve turizm bölgesindeki ithal süs bitki-
lerinden taşındığı düşünülen İpomoea Triloba-
L sarmaşığın pamuk ekili alanlarına zarar ver-
diğini bildirdi. Halk arasında pembe sarmaşık 
olarak bilinen zararlı ile mücadelede kullanılan 
ilacın bakanlıkça yasaklandığını bildiren Yıldız, 
“Bu zararlı için kullanılan ilaç insan, hayvan ve 

gıda sağlığına zarar verdiği için yasaklandı. An-
cak yerine yeni bir ilaca da izin verilmedi, ruh-
satlanan başka ilaç yok” dedi. 

ANTALYA TEHDİT ALTINDA

Zararlı sarmaşık ile mücadele edilemeyince 
giderek yayıldığını belirten Yıldız, “Eğer ilaçlı 
mücadele için bir çözüm bulunmazsa Antalya 
pamuk alanlarının tamamını kaybedebilir. İstila-
cı sarmaşık, pamuk tarımı başta olmak üzere 
bölgemizdeki bütün tarımı tehdit ediyor” uya-
rısında bulundu. Daha önce İran’ın pembe sar-
maşık zararlısından kurtulmak için tüm pamuk 
alanlarını karantinaya alarak çözüm bulabildiği-
ni anımsatan Yıldız, zararlıya karşı bir an önce 
önlem alınması gerektiğini vurguladı. Aynı za-
rarlının Aydın ve Söke’de de tespit edildiğini 
bildiren Antbirlik Genel Müdürü Hasan Yıldız,  
“Bu sorun kısa zamanda tüm Ege ve Akde-
niz’i kapsayabilir. Pamuk hasat makinalarıyla 
tohumları giderek yayılıyor. Bu konu ile ilgili 
olarak resmi bir yazımız da var” dedi. 

PAMUKTA

PEMBE 
SARMAŞIK 
ALARMI

Kökeni Amerika olan İpo-
moea Triloba L, tropikal 
iklime sahip toprakları se-
viyor. Son 60 yılda tropik 
ve subtropik iklimlerde 
yayılan İpomoea Triloba 
L, zararlı ot olarak ilk defa 
1965 yılında kayıtlara geç-
ti. Antalya’da ilk kez 1998 
yılında Serik-Çandır böl-
gesinde görülen bu bit-
kinin istilacı özelliği çok 
yüksek.

İPOMOEA 
TRİLOBA L
NEDİR?

GÜNCEL
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BORSADAN

ÇOCUĞUMUZA YEDİRMEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ 

TÜKETİCİYE SUNMUYORUZ
Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır, 
Örtü altında üretilen 
yaş meyve sebzede 
insan sağlığına 
zararlı kimyasallar 
kullanıldığı yönündeki 
asılsız haberlere 
tepki gösterdi. 
Çandır, üreticinin 
sofrasına koymadığı 
ürünü tüketiciye 
ulaştırmadığını 
kaydetti. 

OCAK / ŞUBAT 2018
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Antalya’nın örtü altı üretimin yüzde 
40’a yakınını gerçekleştirdiğini bildi-
ren ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, Antalmya’nın özellikle yaş seb-

ze üretiminde lokomotif il olduğunu belirtti. 
2.5 milyon tona yaklaşan domates üretimiyle 
Türkiye’de üretilen her 10 domatesten 2’sini 
Antalya’nın karşıladığını, kış aylarında tüketilen örtü altı her 10 
domatesten 7’sini Antalyalı üreticinin ürettiğini kaydeden Çan-
dır, biberde 400 bin tonu, hıyarda ise 500 bini tonu aşan üre-
timiyle ülke genelinde 3’üncü sırada Antalya’nın yer aldığına 
dikkat çekti.  

70 ÜLKEYE İHRAÇ

Antalyalı üreticinin dünya standartlarında ürettiği ürünleri, 
başta AB ve Ortadoğu ülkeleri, Rusya Federasyonu olmak 
üzere 70’in üzerinde ülkeye ihraç edildiğini bildiren Ali Çandır, 
“Kentimiz 400 milyon doların üzerinde yaş meyve sebze ihra-
catı gerçekleştirilmektir” dedi. 

MAGAZİNE DEĞİL ALIN TERİNE BAKIN

Antalya’nın tarımda en fazla katma değer üreten, ülkesine 
döviz kazandıran kent olduğunu vurgulayan Başkan Çandır, 
şunları kaydetti: “Verimli toprakları, doğası, florasıyla dün-
yanın en kaliteli yaş meyve sebzesini üretmektedir. Antalya-
lı üreticinin alın terini koyarak ürettiği ürünler; önce kendi 
sofrasında çocuğunun boğazından geçer, sonra tüketicinin 
sofrasına sunulur. Magazinsel yaklaşımla masa başında ya-
pılan birkaç dakikalık haber, üreticinin bir yıllık emeğini, alın 
terini çöpe atmaktadır. Dünya standartlarında ürettiğimiz 
ürünler pek çok denetimden geçerek tüketiciye sunulmak-
tadır. Binlerce üreticinin emeğini ilgilendiren haberin; sahada 
ve tarlada üreticinin çalışma koşullarını da göz önüne alarak 
yapılmasını beklerdik. Halkımız tükettiği ürünler konusunda 
yanlış bilgilendirilmemelidir. Bizlerin gönül rahatlığıyla tüketti-
ği ürünleri, halkımız da sağlıkla tüketebilir.”

HALDE YALAN HABERE ORTAK TEPKİ

Öte yandan Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde bir 
araya gelen ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başka-
nı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı 
Vural Şahin, Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat 
Akçan, komisyoncular ve üreticiler, hormon iddialarına sert 
tepki gösterdi. Tarımda ilacın karne sistemiyle kullanıldığını 
belirten üreticiler, üretimin sürekli kontrolden geçtiğini be-
lirtti. Asılsız haberlerle Türk tarımına darbe vurulduğunu dile 
getiren üreticiler, RTÜK’e bu tür asılsız haberlere ceza uygula-
ması çağırısında bulundu. 

Ali
ÇANDIR

OCAK / ŞUBAT 2018
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çi-
çek mezatına katıldı, kesme çiçek 
seralarını gezdi. Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır, Süs Bit-

kileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman 
Bağdatlıoğlu, Flora Çiçekçilik Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer 
Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Mustafa Özen ve sektör temsilcilerinin 
eşlik ettiği Vali Karaloğlu, Türkiye’nin dört 
tarafından gelen çiçekçilere ürün satışı ya-
pılan mezatta, Vali Karaloğlu da iki demet 
gül satın aldı. Gül, gerbera, papatya, lisyan-
tus, lale ile çok sayıda çiçek türü ve yeşillik 
olarak adlandırılan bitkilerin satışı sırasında 
çiçekçiler, Vali Karaloğlu’ndan hastaneler-
deki çiçek yasağının kaldırılması konusun-
da destek istedi. Çiçekçiler ayrıca belediye, 
vakıf ve derneklerin metal çelenk kullanımı 
ve bağış yönündeki kampanyalarına karşı 
da destek istedi.

100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs bitkileri sektöründe Türkiye’nin 100 
milyon dolarlık bir ihracat potansiyeli oldu-

ğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bunun 
yüzde 60-65’inin Antalya’dan sağlandığı-
nı söyledi. Antalya’nın turizmin yanında 
tarımsal faaliyetleriyle de öne çıkan bir il 
olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle dedi: 
“Fakat tarımsal faaliyetlerde bizim serada 
ürettiğimiz sebzemiz bilinir, Alanya-Ga-
zipaşa’nın muzu, avokadosu bilinir, Fini-
ke’nin portakalı bilinir ama çiçeğimiz çok 
fazla bilinmez. Türkiye’de üretilen kesme 
çiçeğin yüzde 85’i Antalya ve çevresinde 
üretiliyor. Çok önemli bir sektör ve tarım-
sal faaliyet. Antalya’da en kolay büyütebi-
leceğimiz tarımsal faaliyetin kesme çiçeklik 
olduğunu görüyoruz.”

TENEKE ÇELENK YERİNE ÇİÇEK

Sektörün istekleri ile ilgili konuşan Vali 
Karaloğlu, çözüm noktasında sektörle 
birlikte çalışmalar yapılacağını dile getirdi. 
Hastanelere çiçek alım yasağıyla ilgili Sağlık 
Bakanlığı’nın hijyen bakımından yasaklayıcı 
bir hükmü yoksa çözülebileceğini anlatan 
Münir Karaloğlu, şöyle konuştu: “Onun 
ötesinde çiçeği, çiçek kullanımını teşvik 

edici faaliyetlerde yapmamız lazım. Çiçek 
kentinde arkadaşlar diyor ki haklı olarak, 
‘Cenazelere gidiyoruz tenekeden çelenk-
ler olmasın, çiçek kentinde çiçek gibi çe-
lenklerimiz olsun’. Bu gerçekten önemli, 
kentin ürettiğine sahip çıkması açısından 
da önemli. En azından Antalya buna örnek 
olabilir. Belki vakıf ve derneklerimiz tene-
ke çelenkten vazgeçip, kentin ürettiğini 
tüketme noktasında da yardımcı olabilir. 
Belediyelerimiz katkı sağlar, aşıklar biraz 
fazla çiçek tüketirse daha çok çiçek satarız. 
Çiftçimizi de kutluyoruz, emek yoğun bir 
sektör. Bu sektörde 300 bine yakın insanı-
nın emeğinin olduğu söyleniyor.”

SERADA ÇİÇEK TOPLADI

Katıldığı mezatta 100 TL’ye iki demet gül 
satın alan Vali Münir Karaloğlu, daha sonra 
bir çiftçiye ait gerbera serasını gezdi. Ren-
garenk gerberalar arasında üreticiyle de 
sohbet eden Karaloğlu, serada gerberada 
topladı.

Antalya Valisi’nden Çiçeğe Destek

TENEKE ÇELENK YERiNE 
ÇiÇEK KULLANIN

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye kesme çiçek 
üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Antalya’da çiçek 

sektörüne destek vermek amacıyla çiçek mezatına katıldı. 
Vali Karaloğlu, çiçek tüketiminin teşvik edilmesi için 

“Teneke çelenk yerine çiçek kullanın” çağrısında bulundu. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve 
borsa, ortak bir açıklama ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü 

Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev 
sahipliğinde yapılan toplantıya, Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO 
Başkanı Davut Çetin, KUTSO Başkanı Mu-
rat Hüdavendigar Günay, Kumluca Tica-
ret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, MATSO 
Başkanı  Ahmet Boztaş, Alanya TSO Baş-
kanı Mehmet Şahin’in de katıldı. Oda ve 
borsaların Zeytindalı Harekatına ilişkin or-
tak açıklaması şöyle: “Türkiye’de iş alemi-
ni temsil eden Oda ve Borsa camiası ola-
rak bu ortak açıklamayı yapıyoruz. Bizler 
ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla 
devletimizin başlattığı Zeytin Dalı hareka-
tının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor 

ve destekliyoruz. Bu harekatın, ülkemizin 
sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, 
hem de bölge ülkeleri için tehdit oluştu-
ran terör koridorunu ortadan kaldırmak 
için olduğunu görüyoruz.

Masum insanları katleden ve ülkemizin 
güvenliğine de açık tehdit oluşturan 
terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse 
beklemesin. Bölge, terör örgütlerinden 
temizlenerek, huzur, güven ve barış or-
tamı yeniden tesis edilmelidir.

Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı 
Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla 
Türkiye, terör örgütlerine ve destekçileri-
ne gereken cevabı en güçlü şekilde ver-
mektedir. Yurtdışında muhataplarımızı ve 
tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı 
ortak duruş sergileme yönünde niyetle-
rini açık bir şekilde göstererek, ülkemize 

destek vermeye davet ediyoruz.

TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimi-
zin, devletimizin yanındayız. Ülkemizin 
birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma 
niyetinde olanların da karşısındayız. Bizler 
ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir 
azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük he-
deflerine taşıyacağız. Yeter ki birlik ve be-
raberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkar-
mayarak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, gü-
venelim. Türkiye iş dünyası olarak duaları-
mızla ve bütün gönlümüzle devletimizin 
ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar di-
liyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yar-
dımcımız olsun.”

TOBB’DAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir 
açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. 
Açıklamada, “Zeytindalı Harekatının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. 
Bu harekatın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için 
tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz” denildi.

ODA VE BORSALARDAN 
ZEYTİNDALI’NA DESTEK

OCAK / ŞUBAT 2018
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TÜRKİYE’NİN
İLK YERLİ SARDUNYASI

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), dünya ticaret 
hacmi yaklaşık 1.4 milyar dolar olan ve İzmir, Fethiye, Kadıköy, Sarıyer belediyelerinin 

‘sembol çiçek’ ilan ettiği sardunyada ilk yerli türü üretiyor. Üç yöreden toplanan 
doğal türlerle ticari 170 çeşitten bir gen havuzu oluşturularak, melez ilk tohumlar elde 

edilmeye başlandı.
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B
ATEM’in yürütücüsü olduğu ve 
Tarımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) 
desteklediği, 13 özel sektör firma-

sının materyal desteği verdiği ‘Sardunya-
da Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon Se-
leksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi’ projesiyle 
hem iç mekanda hem de dış mekanda 
kullanılabilecek ilk yerli sardunya çeşitleri-
nin geliştirilmesi hedefleniyor. BATEM’de 
görevli Dr. Özgül Karagüzel’in liderliğinde-
ki projede Ayşe Kaya, Dr. Fatma Bayar, Dr. 
Selma Kösa, ziraat yüksek mühendisleri 
Uğur Kahraman, Melike Sülü ve Musa Kı-
rışık ile Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nden Doç. Dr. Soner Kazaz ve 
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. Ramazan Göktürk 
yer alıyor. Geçen yıl başlatılan projeden 
elde edilecek bulgularla süs bitkileri sek-
törünün taleplerine uygun, verimli ve 
kaliteli yerli çeşitler geliştirilerek, hem iç 
pazar taleplerinin karşılanması hem de 
ithalatın azaltılıp, ülke ekonomisine katkı 
sağlanması hedefleniyor. Çalışmanın ilk 
yılında ticari 170 çeşit, Türkiye’de yetişen 
iki doğal türle Denizli, İzmir ve Antalya 
yörelerinden toplanan yerel çeşitlerle bir 
gen havuzu oluşturuldu. Bu yıl melezle-
me çalışmaları sonucu melez tohumlar 
elde edilmeye başlandı.

Bütün bu çalışmalarla projenin araştırma 
süresi 5 yıl öngörülüyor. Sardunya, son 
yıllarda dünyada ve Türkiye’deki tüm çi-
çekli saksı bitkilerinin yanı sıra bahçe bit-
kilerinin içerisinde de en popüler olan ve 
en fazla yetiştiriciliği yapılan türlerden biri 
olarak gösteriliyor. Saksılı sardunyaların 
dünya ticaret hacmi, yaklaşık 1,4 milyar 
Dolar. Avrupa’da yıllık 500 milyon, Kuzey 
Amerika’da ise 200 milyon sardunya üre-
tiliyor. Sardunya, Amerikan süs bitkileri 
endüstrisinde en önemli 3 türden biri.

Hollanda’nın en büyük mezatı olan Aals-
mer’da en çok satışı yapılan saksılı bitkiler 
içerisinde 5’inci, Almanya’nın en büyük 
çiçek mezatı olan Veiling Rhein Mass’da 
ise 1’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de ise 
sardunya üretiminde her yıl giderek, ar-
tan bir talep söz konusu. Son rakamlara 

göre, Türkiye’de, yılda yaklaşık 2 milyon 
250 bin sardunya üretiliyor. Tüm çiçekli 
bitkiler arasında sardunyanın pazar payı, 
yüzde 70-75 civarında. Son 4 yıldır İzmir, 
Fethiye, Kadıköy ve Sarıyer belediyeleri 
tarafından sardunya, ‘sembol çiçek’ ilan 
edilirken, yaklaşık 20 bin ile 100 bin sar-
dunya, park ve bahçelerde kullanılmaya 
başlandı. EXPO 2016 Antalya’da da sar-
dunya, en fazla tercih edilen bitkiler ara-
sında yer aldı.

SARDUNYAYA GEN HAVUZU 

Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de iç 
ve dış mekan süs bitkilerine olan talep 
giderek artmaktadır. Buna karşın ülke-
miz gerek iç mekan gerekse dış mekan 
süs bitkilerinde yıllardır ithalatçı ülke 
konumundadır. Bunun başlıca nedeni 
üretim materyalindeki dışa bağımlılık-
tır. Üretim materyalinde dışa bağımlılık 
ancak ıslah çalışmalarıyla geliştirilecek 
yeni tür/çeşitlerle azaltılabilir ve/veya 
sonlandırılabilir. Son yıllarda ülkemizde 
süs bitkileri sektöründe yeni tür/çeşit-
lerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
ivme kazanmış ve bazı türler (karanfil, 
şakayık, lale, sümbül, süsen, zambak, 
acı çiğdem, kum zambağı ve ağla-
yan gelin) ya tescil edilmiş ya da tescil 
edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemiz 
süs bitkileri sektörünün gelişmesi ve 
dünya piyasalarında rekabet gücünün 
artırılması amacıyla öncelikle piyasada 
ticari açıdan en çok talep gören tür/
çeşitlerin geliştirilmesi oldukça önem 
arz etmektedir. Sardunya (Pelargonium 
zonale L.) da gerek ülkemiz gerekse 
dünyada çiçekli süs bitkileri (iç mekan 
ve dış mekan) içerisinde en popüler 
ve en fazla yetiştirilen türler arasında 
yer almaktadır. Yapılması planlanan Sar-
dunyada Gen Havuzu Oluşturulması ve 
Koln Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilme-
si çalışmasının amacını; sardunya’da 
gen havuzunun oluşturulması ve me-
lezleme yoluyla istenen varyabilitenin 
sağlanarak klon seleksiyon ıslahı yön-
temiyle yerli sardunya çeşitlerimizin 
geliştirilmesi oluşturmaktadır. Kaynak : 

DHA
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ANTALYA TiCARET BORSASI
YILIN İLK MECLiSiNİ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın sahip olduğu eşsiz 
özellikleriyle başarı hikayesi yazdıran bir kent olduğunu belirtirken, tıbbi 
aromatik bitki ve süs bitkilerinde arazi sıkıntısı giderilirse bu alanlarda da 
başarı hikayesi yazılabileceğini söyledi. 

BORSADAN
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Antalya Ticaret Borsası Ocak 
ayı meclisi, Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan baş-
kanlığında toplandı. Yöne-

timin bir aylık çalışmaları hakkında 
bilgilendirildiği Meclis’te, Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Zey-
tin dalı Harekatına katılarak ülkemizi 
koruyan Mehmetçiğe başarı diler-
ken, harekatta şehit olan askerlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa 
dileğinde bulundu. Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır, Meclis’te 
ekonomi ve gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Güney 
sınırlarının güvenliğini sağlamak 
amacıyla başlatılan “Zeytin Dalı” ha-
rekatında görev yapan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne başarı dileyen Çandır,  
“Vatanımız uğruna canlarını feda 
eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize şifa dileriz. Yine, elim bir 
kaza sonucu geçtiğimiz günlerde 
Isparta Yalvaç’ta şehit verdiğimiz 3 
vatan evladımıza Allah’tan rahmet 
milletimize başsağlığı dileriz” dedi.

2017 DİRENÇ KAZANILAN YOL OLDU

Antalya ve tarım sektörü için zor bir 
yıl olan 2016’nın ardından 2017’yi 
direnç kazanılan bir dönem olarak 
değerlendiren Çandır, “2017 yılı, her 
ne kadar yatırım iklimi bakımından 
uygun olmasa da özellikle hüküme-
timizin sağladığı uygun koşullu ve 
ilave finansman olanaklarıyla, istih-
dam ve vergi borçları konusundaki 
destekleriyle, üretimimizi ve ticare-
timizi canlı tuttuğumuz bir yıl oldu. 
Üyelerimiz ve Antalya iş dünyasın-
daki arkadaşlarımızla yılı değerlen-
dirirken hepimizin ortak düşüncesi, 
2017 yılının nispi olarak canlı bir yıl 
olmasına rağmen, kar marjlarının ve 
reel kazançların düştüğü ve maliyet 
düşürücü sıkıyönetim politikalarının 
önemli bir hale geldiğidir” diye ko-
nuştu.

2017 yılını da değerlendiren Çandır, 
2017 yılı ilk 3 çeyreği boyunca ilan 

edilen büyümenin, yaşanan ekono-
mik nispi canlılığın ve yeni uygula-
maya konan büyüme yönteminin 
doğal sonucu olduğunu kaydetti. 
Tarımda 2016 yılı ilk 3 çeyreğinde 
yaşanan küçülmeye rağmen, 2017 
yılında daha hızlı bir büyüme bek-
lediklerini ancak genel ekonomin 
çok altında bir büyüme yaşadıklarını 
anlatan Çandır, “Önceki yıllarda be-
lirli bir dönem küçülme yaşandıktan 
sonra, genellikle takip eden yılın 
aynı dönemlerinde hızlı tarımsal 
büyümeler başarmıştık” dedi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 
üretici ve ticaret erbabının, üretim 
ve yatırım motivasyonunu törpü-
leyen faktörlerin 2017 yılında nispi 
olarak ağırlığını artırdığını kaydeden 
Çandır, şunları söyledi: “Sektörümüz 
aleyhine işleyen enflasyonist baskı, 
bir taraftan satın alma ve üretme 
maliyetlerini artırırken, diğer taraf-
tan bunu nihai tüketiciye yansıta-
mamıştır. Sektörümüzü doğrudan 
ilgilendiren kredi büyümelerini in-
celediğimizde görmekteyiz ki, enf-
lasyonist baskıya direnebilmek ve 
cari işlemleri yürütebilmek amaç-
larıyla ülke ortalamasının üzerinde 
yüzde 22 düzeyinde bir kredi bü-
yümesi yaşadık. Ticari kredi büyü-
mesinde ise son altı yılda Türkiye 
ortalamasının iki kat üzerinde olan 
büyüme hızımız, 2017 yılında ülke 
ortalamasının altına düşmüş du-
rumdadır. Dolayısıyla geçen yıl sağ-
lanan KGF kredileri, özellikle teminat 
sıkıntısı yaşayan ticaret insanlarımız 
için gerçekten iyi bir direnç kaynağı 
yaratmıştır. 2017 yılında sektörü-
müzdeki nispi canlılığa destek olan 
ihracatımız konusunda yüzde 7’lik 
büyüme yaşamış bulunmaktadır. 
Fakat sektörümüz bakımından en 
iyi yıl olarak tabir ettiğimiz 2014 yı-
lına göre tarımda yüzde -11 ve yaş 
meyve sebzede ise yüzde -25’lik 
geride bulunduğumuz gerçeğini 
de gözden ırak tutmamaktayız.” 

BORSADAN
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İHRACAT HAMLESİNE DESTEK BEKLENİYOR

2018 yılında ihracat hamlesini geliştirecek 
bir destek beklediklerini kaydeden Çandır, 
“Sektörümüzün yapısal sorunlarından biri 
de arazi varlığını geliştirememektir. Bu 
sorun bir taraftan üretimde optimal ma-
liyetlerle çalışmamızı engellerken, diğer 
taraftan istihdam yaratma gücümüzü de 
zayıflatmaktadır. Üstelik SGK mevzuatın-
da büyümeyi engelleyici düzenlemeler 
de tarımda yeni yatırım yapma ve mev-
cut kapasiteyi büyütme iştahını törpü-
lenmektedir. Örneğin 10 kişiden fazla işçi 
çalıştıran işletmeler için ilave istihdam ve 
bürokrasi yükü söz konusudur. Tarımla 
uğraşan insanları kayıtlı büyümeye moti-
ve etmek istiyorsak bu türden engelleyici 
bariyerleri gerçekçi bir zemine çekmeniz 
faydalı olur. Aksi halde işini büyütmek 
veya yeni yatırım yapmak diğer risklerin 
ötesinde ilave yükleri de beraberinde ge-
tirecektir. 2018 yılında umuyor ve bekliyo-
ruz ki sektörümüzde işimizi büyütmeyi 
ve yeni yatırım yapmayı motive edecek 
düzenlemeler söz konusu olacaktır” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ BÜTÇE PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR

2017 yılında uygulanan sıkı para politika-
sına karşılık, nispeten gevşetilen maliye 
politikaları sonucunda canlı bir hareket-
lilik yaşadıklarını belirten Çandır, “Bu gev-
şemeye rağmen belirtmeliyim ki, güçlü 
bütçe performansımız 2018 yılında biz-
lere güven vermektedir. Bu güvenle ta-
rımsal faaliyetlerimizi geliştirmek, büyüt-
mek ve rekabetçi yapabilmek açısından 

stratejik öncelikli sektör olarak tanımla-
nıp bu tanımlamaya uygun finansman, 
istihdam, arazi ve lojistik yatırım destek-
leri beklemekteyiz” dedi.

KDV MAHSUPLAŞMASI

2017’de daha önce örneği görülmeyen 
gerçekleşmeyle KDV tahsilatının tahak-
kukun yüzde 50’sini altına düştüğüne 
işaret eden Çandır, 2016 yılından beri 
her fırsatta dile getirdiğim KDV mahsup-
laşması süresini aylık yerine 3’er aylık ya 
da 6 aylık dönemlere taşıma ve alacaklı 
durumdaki işletmelerimiz için nakdi 
ödeme yapılması önerilerimizi burada bir 
kez daha tekrarlamak isterim. Son birkaç 
gündür, medyadan takip ettiğim kada-
rıyla Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın bu 
konudaki açıklamaları uzun süredir dile 
getirdiğimiz bu düşüncemizin uygula-

maya konması için bize umut vermiştir” 
diye konuştu.

EXPO 2016 ANTALYA İÇİN MİRASTIR

ATB Başkanı Çandır, Meclis’te EXPO 2016 
alanıyla ilgili değerlendirmede bulundu.  
Türkiye’de ilk kez yapılan uluslararası A 
kategori bahçecilik sergisi olan EXPO2016 
Antalya’nın Antalya için miras özelliğin-
de olması gerektiğini kaydeden Çandır, 
“Bizler EXPO2016’nın Antalya’ya kazan-
dırmasını hedeflediğimiz katkıları tam 
olarak sağlayamamış olsa bile bu alanın 
bir kent mirası olarak korunması ve geliş-
tirilmesine her türlü desteği vereceğimi-
zi öteden beri dile getirmekteyiz” dedi.

Antalya Ticaret Borsası’nın EXPO2016 
fikrinin doğuşundan, Antalya’ya kazan-
dırılmasına kadar olan bütün öncü ve 
belirleyici faaliyetlerinde tüm varlığıyla 
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bulunduğunu vurgulayan Başkan Çandır, 
“Bundan muradımız hiçbir şekilde kişisel 
ya da sektörel bir beklentimiz olmamıştır. 
EXPO2016 döneminde de Antalya’mıza 
ve EXPO’muza herhangi bir halel gelme-
sin diye son derece duyarlı ve taham-
müllü bir tavır içinde bulunduk. Çünkü 
eninde sonunda ortaya konulacak proje-
nin bir Antalya mirası olması gerektiğini 
kabullendik. Bu düşüncelerimiz aynen 
geçerliliğini korumaktadır. Ancak bu kez 
post EXPO dönemi için daha proaktif ve 
Antalya mirasına yakışır bir yaklaşım için-
de bulunma sorumluluğumuz vardır” 
diye konuştu.

Antalya’nın kaynaklarını kullanırken ya 
da tüketirken Antalya’ya kalıcı faydalar 
yaratma sorumluluğu taşıdıklarını kay-
deden Ali Çandır, şunları söyledi: “EXPO 
alanının sadece varlığını sürdürebilmesi 
ve ticari kaygı odaklı bir post EXPO giri-
şiminin, Antalya’ya ciddi zararlar verece-
ğini düşünmekteyiz. Çünkü artık o alan 
bir kuruma ya da bir projeye mal olmuş 
bir alan değildir. O alan artık tüm Antal-
ya’ya bir mirastır. Bu temel noktayı göz-
den kaçırmamalıyız. Antalya’nın geleceği 
bakımından duyarlılık sahibi herkesin 
EXPO2016 alanını, Antalya için mali ya da 
kurumsal bir yük olarak görmesi yerine, 
Antalya’nın geleceği için değerli bir mi-
ras olarak görmesi ve değerlendirmesi 
gerekmektedir. Bu düşünce ve öncelikle, 
EXPO2016 Antalya alanında yeni bir üç 
aylık B EXPO hareketliliği kazandırarak 
Antalya ile alanı bütünleştirme çabasına 
girilmesini ve bu çabayla birlikte alanın 
Antalya’nın tarımsal geleceği bakımın-
dan öncü ve örnek olacak projelerle zen-
ginleştirilmesini önermekteyiz.”

YENİ BAŞARI HİKAYESİ YAZABİLİRİZ

Antalya’nın sahip olduğu eşsiz özellik-
leriyle başarı hikayesi yazdıran bir kent 
olduğunu belirten Ali Çandır, dünyanın 
gözdesi Toros Dağları’nın, sahip olduğu 
endemik bitki ve doğal tıbbi ve aroma-
tik bitkileriyle sektöre yeni ufuklar sağla-
dığını belirten Çandır, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin Antalya için ciddi bir potansiyel 

yarattığını vurguladı. Uluslararası ticarete 
konu olan süs bitkilerinin de Antalya eko-
nomisi için önemine dikkat çeken Çandır, 
süs bitkilerinin büyüme potansiyeline 
vurgu yaptı. 

2017 mayıs ve kasım aylarında uygula-
maya konan yönetmeliklerle tıbbi aro-
matik ve süs bitkileri sektörünün en 
büyük sorunu arazi sıkıntısının çözümü 
için Hazine’den kiralama düzenlemesi 
yürürlüğe konulduğunu anımsatan Ali 
Çandır, şunları söyledi: “Bizler, sektörle-
rimizin deneyimli ve çalışkan üyelerinin 
yatırım ve büyüme isteklerini gerçekleş-
tirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Şimdi üyelerimizden topladığımız 
10 bin dekarın üzerinde, 40 milyon TL’lik, 
1000’in üzerinde ilave istihdam yaratacak 
ve 40 milyon dolarlık ihracat hedeflenen 
yatırım taleplerimizin pratikte uygulana-
bilmesi için yerel ve merkezi yönetimler 
düzeyinde çalışmalarımızı sürdürmekte-
yiz. Çünkü biliyoruz ki sahip olduğumuz 
iklim, endemik türlerimiz, genç nüfusu-

muz, örtüaltı tarıma olan yatkınlığımız ve 
süs bitkileri tüketim pazarlarına olan ya-
kınlığımız nedeniyle kısa sürede çok yol 
alabiliriz. Hatta turizm ve örtü altı tarımla 
yarattığımız başarı hikayelerine yenilerini 
ekleyebiliriz. Bu başarı hikayesini yaza-
bilmemiz içinse öncelikle yaklaşık 6000 
dekar düzeyinde olan ekili alanımızı mak-
simum verim ve kalitede ürün alabilece-
ğimiz; soğuk hava depolarının, paketle-
me tesislerinin ve lojistik merkezlerinin 
yer alacağı biçimde genişletmeliyiz. Böy-
lece 100 milyon dolar seviyesine ulaşmış 
olan ihracatımızı tıbbi ve aromatik bitki-
lerle birlikte kısa sürede 500 milyon dolar 
seviyesine ulaştırabiliriz.”

Çandır, üretim konusunda kendilerini moti-
ve eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu baş-
ta olmak üzere yerel ve merkezi konumda 
görev yapan tüm Antalyalıların ortak hare-
ket etmesiyle kısa sürede başarı elde ede-
bileceklerini kaydetti. Çandır, “Vazonuzdan 
çiçeğin, kalbinizden sevginin eksik olmadığı 
bir yıl geçirmenizi dilerim” dedi.

BORSADAN
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Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) ‘To-
humculuk Sektörünün Üniversi-
temizden Beklentileri ve İşbirliği 
Olanakları’ konulu panel düzen-

lendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Ünal, Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Erol Gürpınar, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Davut Karayel, Ziraat Mühendisle-
ri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, 
tarımsal kuruluşların temsilcileri ile çok 
sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı.

YERLİ TOHUM ÖNEMLİ

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, tarım 
alanlarının daralmasıyla tohumculuk sek-
törünün daha da önemli hale geldiğini, 
güçlü ve istikrarlı bir tohum politikasına 
sahip ülkelerin tarımda dönüşüm yapabil-
diğini ifade etti. Türkiye’nin tohum ihtiya-
cının karşılanması ve küresel piyasalarda 
rekabet edebilir hale gelmesi için üniver-
siteler, kamu kurumları ve özel sektörün 
güçlü bir iş birliği yapması gerektiğini be-
lirten Ünal, yerli tohumu artırmak adına 

yapılan çalışmaların önemine işaret etti. 
Türkiye tarımına yeni projelerin kazan-
dırılması ve uygulamaya dönük projeler 
üretilmesi için öğretim üyelerine her tür-
lü desteği sağladıklarını ifade eden Ünal, 
Ar-Ge altyapılarını sektörle paylaşmaya 
hazır olduklarını da kaydetti.

TOHUM GÜVENLİ GIDANIN TEMELİ

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut 
Karayel ise sanayileşmenin gelişmesi ve 
çarpık yapılaşma ile birçok alanın tarımsal 
kullanımdan çıktığını, tarımsal üretimi ar-
tırmanın tek yolunun verimlilik olduğuna 
değindi. Tarımsal faaliyette ilaçlama, gübre-
leme ve sulama gibi girdilerin yanında to-
humculuğun da üretimi artıran önemli bir 

girdi olduğuna işaret eden Karayel, eskiden 
sadece bitkisel üretim materyali olarak bili-
nen tohumun artık gıda güvenliğinin temel 
noktası haline geldiğini vurguladı.

2004 yılında 145 bin ton olan tohum üre-
timinin 1 milyon tona yaklaştığını, 100 
civarında olan firma sayısı, 700’ü aştığı-
nı belirten Karayel, tohumculukta Ar-Ge 
yatırımlarının önemine dikkat çekti. 2016 
yılında tohum ithalatı 240 milyon dolar 
civarında olduğunu kaydeden Karayel, 
bunun yüzde 57’sini sebze tohumunun 
oluşturduğunu söyledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. 
Davut Karayel moderatörlüğünde AÜ 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
A. Naci Onus, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. 
Dr. Nedim Mutlu, Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
İkten ile ulusal ve uluslararası alanda fa-
aliyet gösteren tohumculuk şirketlerinin 
temsilcileri bir araya gelerek tohumculuk 
sektörünün başta ar-ge olmak üzere, 
üniversitelerden eğitim ve diğer beklen-
tileri, iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

ARTIRMALIYIZ
YERLİ TOHUMU 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye’nin tohum ihtiyacının 
karşılanması ve küresel piyasalarda rekabet edebilir hale gelmesi için üniversiteler, kamu 
kurumları ve özel sektörün güçlü bir iş birliği yapması gerektiğini belirtti. 
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BAKANLIK
TARIM SEKTÖRÜNÜ DİNLEDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Volkan Mutlu Coşkun, Antalya tarımının sorunlarını sektör 
temsilcilerinden dinledi. ATB, Tarım Konseyi Başkanı Ali 
Çandır, tarıma itibar kazandırılması gerektiğini söylerken, 
tarımın arazi sıkıntısının giderilmesi, tarıma özel sosyal 
güvenlik sisteminin kurulmasını beklediklerini bildirdi. 

A
ntalya Tarım Sektörü Değerlendirme 
Toplantısı, Antalya Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde Borsa toplantı salonun-
da yapıldı. Tarım Sektörü Değerlen-

dirme Toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu 
Coşkun, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Kon-
seyi Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hü-
seyin Cahit Kayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Antalya İl Müdürü Mustafa Özen, Bakanlık üst 
düzey yöneticileri, Borsa üyeleri, Tarım Konse-
yi paydaşları ve sektör temsilcileri katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-

ba’nın talimatıyla illerde tarım değerlendirme 
toplantısı yaptıklarını belirterek, “Sayın Bakanı-
mız yaşanan sorunların ilk ağızdan tespit edi-
lerek çözüm bulunması için bizleri görevlen-
dirdi. Bizler de bu talimat doğrultusunda tüm 
illerimizde kurum müdürlerimizle ve sektörle 
bir araya geliyoruz. Bizler sizlerin sorunlarını 
ve taleplerini ilk ağızdan dinlemek için bura-
dayız” dedi.

TARIMA İTİBAR KAZANDIRALIM

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Baş-
kanı Ali Çandır, son dönemde tarımda üretim-
den tüketime, aracıdan pazara kadar yaşanan 
sorunlara dikkat çekerken, tarım sektörü 
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paydaşlarının sürekli itham altında bırakıldığını söyledi. Tarıma itibar kazan-
dırılması gerektiğini vurgulayan Çandır, “İtibar kazandırılması, bizim strate-
jik sektörümüz tarımın güçlenmesini sağlayacaktır. İnsanlar artık tarımdan 
kaçma eğiliminde, bunu tersine çevirecek, tarımda kalmayı motive edecek 
çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu. 

TARIMA ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Tarımda kurumsallaşma hedefleniyorsa tarım sektörüne özel sosyal gü-
venlik sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan 
Ali Çandır, böyle bir düzenlemenin tarım yatırımını artıracağını kaydetti. Ta-
rımda destek teşvik sisteminin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Çandır, 
özellikle süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilerde yaşanan arazi sıkıntısına dik-
kat çekti. Çandır, “Devletimizin elinde azımsanmayacak kadar Hazine arazisi 
var. Bunların üretime, ekonomiye kazandırılmasını talep ediyoruz” dedi. 

Başkan Çandır, Antalya Tarım Konseyi’nin çalışmalarıyla ilgili de Müsteşar Yar-
dımcısı Coşkun’u bilgilendirdi. Antalya Tarım Konseyi’nin Türkiye’de ilk ve tek 
olduğu belirten Çandır, Konsey’in ülkeye model olabilecek bir yapıda oldu-
ğunu kaydetti. Çandır, Antalya Tarım Konseyi Yönergesi’ni Müsteşar Yardım-
cısı Coşkun’a sundu.

Toplantıya katılanların yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Müsteşar Yardımcısı 
Volkan Mutlu Coşkun, tek tek not alarak sorunların giderilmesi için çalışa-
caklarını söyledi. Coşkun, “Bizler sorunlarınıza çözüm noktasında iyi niyetle 
çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.  

Toplantının sonunda Ali Çandır, Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun’a 
Tarım Konseyi’nin Antalya tarımının durumunu özetleyen analiz dosyası su-
narken, günün anısına seramik kaftan hediye etti.
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Toplantıya katılanlar sektörleriyle ilgili so-
runları dile getirdi, çözüm istedi. DNA 
Barkod uygulamasının herkesi zor du-
rumda bırakan bir uygulama olduğunu 
belirten gübre üreticileri ve ithalatçıları, 
karardan dönülmesini istedi. Balıkçılık 
mevzuatıyla ilgili sıkıntıları olduğunu dile 
getiren su ürünleri yetiştiricileri, birliklerin 
mali denetim yetkisinin yeminli mali mü-
şavirlerden alınarak, bağımsız denetçile-
re verilmesinin yarattığı sıkıntılara dikkat 
çekti. Kırmızı et üreticileri, ülkedeki kırmı-
zı et sıkıntısına dikkat çekerken,  etçil ırkla-
rın üretiminin artırılmasını istedi. Et ve süt 
kurumundan hayvan almak için 4-5 ay 
beklediklerini bildiren üreticiler, sektöre 
verilen teşviklerin önemine dikkat çekti. 

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Damızlık 
Koç ve Teke Bankası kurulması konu-
sunda mevzuat engeline takıldıklarını 
bildirirken, Bütünşehir Yasası nedeniyle 
meralarda yaşadıkları sıkıntıları dile getir-
di. Küçükbaş et üretiminin destek kap-
samına alınmasını isteyen yetiştiriciler, 
ülkemizde et açığının küçükbaş hayvanla 
kapatılabileceğini kaydetti. 

Rusya ile domates krizinin devam ettiğini 
belirten yaş meyve sebze sektörü temsil-
cileri, Rusya’nın domates ithalatını 5 firma 
ile kısıtlamasını eleştirdi. Sektör temsilcileri 
ayrıca ihracat için laboratuvara giden nu-
munelerin analiz ücretlerinin 500 TL’ den 
1.226 TL’ ye çıkarılmasını da eleştirdi. 

Süs bitkileri üreticileri, Hollanda, İspanya, 
İtalya’nın üretim potansiyelinin aynısının 
Antalya’da bulunduğunu ancak  bunun 
kullanılamadığını kaydetti. Süs bitkileri 
ve tıbbi aromatik bitkilerde arazi sıkıntısı 
yaşadıklarını bildiren sektör temsilcileri, 
arazi sıkıntısının giderilmesini istedi. Süs 
bitkilerinde kamu arazilerinin kiralanma-
sı süresinin 5 yıl olduğunu belirten üre-
ticiler, bir fidanın 10 yılda büyüdüğünü, 
5 yıllık kiralama süresinin 20-25 çıkarıl-
masını istedi. Süs bitkileri üreticilerinin 
üretimde dalbaşı sistemini uyguladığını 
belirten sektör temsilcileri, tarıma uygun 
SGK sisteminin kurulmasını istedi. 

Tarım sektörü temsilcileri, tarım danış-

manlığı desteğinin yetersizliğine işa-
ret etti. Sulama suyu analizi, standart 
toprak analizi gibi resmi analiz fiyat-
larının bu yıl çok yükseldiğini belirten 
temsilciler, yükselen fiyatların çiftçiyi 
zorladığını kaydetti.  Girdi fiyatlarının 
yüksekliğinden yakınan üreticiler, ta-
rıma verilen desteğin artırılması, girdi 
fiyatlarının düşürülmesini istedi. Antal-
ya’nın coğrafi yapısı itibarıyla afete açık 

bir havza olduğunu belirten üreticiler, 
buna göre de TARSİM sigorta sistemi-
nin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Seraların yüzde 75’inin şu anki sigor-
ta sisteminin dışında kaldığına işaret 
eden üreticiler, 100.000 TL olan sera 
modernizasyonu desteği üst limitinin 
500.000 TL’ye çıkarılmasını, bu deste-
ğin de sıfıra yakın bir faizle verilmesini 
talep etti. 

GÜNCEL
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Antalya Ticaret Borsası’nın Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden kiraladığı Zeytinpark, 
Antalyalıları doğa ile buluşturuyor. Zey-
tinpark’ta yarıyıl tatilinde ilkokul ve or-

taokul grupları için ekoloji kampı düzenlendi. 
Orman Mühendisi ve Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Tuncay Neyişçi’nin katılımıyla gerçekleşen ekolo-
ji kampında çocuklara ağaç yaşı nasıl hesaplanır, 
portakal neden turuncudur, zeytin yaprağı hangi 
alanlarda kullanılabilir gibi konular anlatıldı. Elle-
rinde büyüteçlerle bitki ve canlıları inceleyen ço-
cuklar doğayı farklı bir gözle tanıma fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA KAMP EĞİTİMİ

Kamp eğitimi de alan çocuklar, doğa yürüyüşlerin-
de beslenme ve kıyafet seçimi konuları hakkında 
bilgi aldı. Zeytin ağaçları arasında yürüyüş yapan, 
çadır kuran çocuklar, unutamayacakları deneyim-
ler elde etti. Bir gününü sağlıklı yiyecekler tüke-

terek, dijital dünyadan tamamen uzakta doğayla 
iç içe geçiren çocuklar, hayatlarında ilk defa çadır 
kurmanın ve doğayı farklı bir gözle incelemenin 
mutluluğunu yaşadı. Çocuklar için hazırlanan eko-
loji kampı sömestr tatili boyunca devam edecek. 

KENT MERKEZİNDE DOĞA İLE İÇ İÇE 

Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çandır, kent merkezindeki alanın 
çocukların doğa ile buluşması için mükemmel bir 
ortam olduğunu söyledi. Zeytini, çiçeği, böceği, 
ağacı, toprağı tüm güzellikleriyle çocuklarla, kent 
yaşayanlarıyla buluşturmak istediklerini kaydeden 
Çandır, “Çocukların doğayla buluşması için kilo-
metrelerce yol gidilmesine gerek yok. Kent mer-
kezindeki Zeytinpark tüm güzellikleriyle anneleri, 
babaları, çocukları alana bekliyor. Zeytinpark bize 
nefes oluyor, bizler de Zeytinpark’a nefes oluyo-
ruz” diye konuştu.

Antalya kent 
merkezinin 

en büyük 
yeşil alanı 

Zeytinpark, 
yarıyıl tatilinde 

çocuklara 
ev sahipliği 

yapıyor. 
Çocuklar, 

ekoloji 
kampında hem 

teorik hem 
pratik eğitimle 

doğayı 
öğreniyor. 

ZEYTİNPARK SÖMESTRDE 
ÇOCUKLARA İYİ GELDİ

GÜNCEL
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HEYECANI BAŞLIYOR
YÖREX

Hayata geçirdiği Yöresel Ürünler Projesi ile kıyıda 
köşede kalmış yöresel ürünleri ekonomiye kazandıran 

Antalya Ticaret Borsası, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ile 
Anadolu’nun eşsiz mirası ürünleri Antalya’da buluşturuyor. 

YÖREX, bu yıl 9’uncu kez 24 Ekim’de kapılarını açacak.
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BORSADAN

Antalya Ticaret Borsası öncü-
lüğünde TOBB’un desteğiyle 
bu yıl 9’uncusu düzenlenecek 
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 

fuarlar takvimine girdi. YÖREX, bu yıl 
24-28 Ekim 2018 tarihlerinde ANFAŞ 
EXPO Center’da düzenlenecek. “Sizin 
oraların nesi meşhur” sloganıyla düzen-
lenen YÖREX, Anadolu’nun binlerce yıl-
lık birikimi yöresel ürünleri gün yüzüne 
çıkarıyor. 

KÜRESEL DAYATMAYA KARŞI YÖRESEL ÜRÜNLER

Yöresel Ürünler Projesi ve YÖREX’in fi-
kir babası Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2008 
yılında yaşanan ekonomik krizinin ar-
dından ekonomik canlanmayı sağlamak 
için Yöresel Ürünler Projesi’ni hayata 
geçirdiklerini anımsattı. Yöresel Ürün-
ler Projesi kapsamında 2010 yılından 
bu yana Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 
düzenlediklerini belirten Çandır, proje 
ve fuar sayesinde Anadolu’nun kıyıda 
köşede kalmış ürünlerini ekonomiye 
kazandırdığı, yerel ve ulusal ekonomiye 
hareketlilik kazandırdığı, kırsaldan ken-
te göçü önlediği ve istihdam yarattığı-
nı kaydetti. Çandır, “YÖREX, 12 bin yıllık 
Anadolu kültürünün bıraktığı lezzeti, 
hoşgörüyü, el emeğini, göz nurunu, 
küresel dayatma karşısında yaşatmayı 
hedefliyor. Yöresel Ürünler Projesi ve 
YÖREX her yıl ivme kazanarak yoluna 
devam ediyor” dedi. 

COĞRAFİ İŞARET ARTMALI

ATB Başkanı Ali Çandır, Anadolu’da yak-
laşık 3 bin coğrafi işaret alabilecek yöre-
sel ürün bulunduğuna dikkat çekerken, 
“YÖREX’ten sonra coğrafi işaret konu-
sunda ciddi bir farkındalık yaratıldı. Son 
dönemde yapılan girişimlere rağmen 
yöresel ürünlerimizin çok azı coğrafi 
işaretli. Dünyada organik üretime eği-
lim var. Yöresel ürünlerin de çoğu or-
ganik ya da organiğe çok yakın. Avrupa 
örneğini incelediğimiz de birçok ürü-
nün coğrafi işaret aldığını görüyoruz. 
Avrupa genelinde 676 ürün coğrafi işa-
retli” diye konuştu. 

Yöresel Ürünler Fuarı’na başladıkla-
rı 2010 yılında 113 coğrafi işaret almış 
ürün bulunurken, sayının 319’a çıktığını 
bildiren Çandır, 407 ürünün de başvuru-
su aşamasında olduğunu belirtti. Çan-
dır, “Coğrafi işaretle ilgili yasal eksiklikle-
rimiz var. Hükümet bu konuda önemli 
çalışmalara imza atıyor. Ama bizim 
Coğrafi İşaretler Enstitüsü kurulması 
yönündeki talebimiz devam ediyor. Bu 
enstitü kurulursa yöresel değerlerimize 
daha fazla sahip çıkma olanağı buluruz” 
diye konuştu. Yurt dışında yaklaşık 100 
milyar dolarlık coğrafi işaretli ürün pi-
yasası olduğunu belirten Ali Çandır, bu 
pazardan bizim de payımızı almamız 
gerektiğini vurguladı.

ANTALYA’DA SAYI ARTIYOR

Antalya’da Finike portakalı, Döşemealtı 
halısı, Antalya piyazının coğrafi işaretli 
olduğunu belirten Çandır, Antalya Ti-
caret Borsası’nın tavşan yüreği zeytin 
için yaptığı başvurunun kabul edildiğini, 
itiraz sürecinin tamamlanmasının ar-
dından coğrafi işaret alacağını bildirdi. 
Çandır, “Ayrıca Korkuteli kar yağdı armu-
du için de bir çalışmamız var. Manavgat 
Ticaret ve Sanayi Odası da susam için 
çalışma yapıyor” dedi. 

Antalya Ticaret Borsası’nın 9’un-
cusunu düzenleyeceği Yöresel 
Ürünler Fuarı’nda Anadolu’nun 
12 bin yıllık kültürel birikimin 
mirası olarak günümüze ula-
şan yöresel ürünleri tanıtılacak, 
ekonomiye kazandırılacak. YÖ-
REX’te, Erzincan tulum peyni-
rinden, Kayseri mantısına, Af-
yonkarahisar pastırmasından, 
Amasya elmasına, Aydın incirin-
den, Adana kebabına, Erzurum 
oltu taşından Sivas köftesine, 
Döşemealtı halısından Eskişehir 
lüle taşına kadar çok sayıda ürü-
nün tanıtımı yapılacak.

12 BiN YILLIK 

KÜLTÜREL MİRAS
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2017 işgücü ista-
tistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye’de işsizlik 
oranı yüzde 10,3. Türkiye genelinde 15 ve daha yuka-
rı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 mil-
yon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 
10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsiz-
lik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. 
15-24 yaş grubu genç nüfusta işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış 
ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 
1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 18,6’SI TARIMDA

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı 
ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu. Bu dönemde, ta-
rım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 
yüzde 18,6’sı tarım, yüzde 19,2’si sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, 
yüzde 54,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istih-

dam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 
0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet 
sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,8 

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla 
yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 ola-
rak gerçekleşti.

3 ÇALIŞANDAN BİRİ KAYIT DIŞI 

Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu-
şuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 22 oldu.

KAMUDA İSTİHDAM ARTTI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı 

İŞSİZLİĞİN REÇETESİ 

TARIMDA 



OCAK / ŞUBAT 2018

31

Antalya Ti-
caret Borsası 
Yönetim Ku-
rulu Üyesi 
Süleyman Er-
san, tarımın 
işsizliğin ilacı 
olduğunu söyledi. Tarımın 
istihdam üzerindeki ağırlı-
ğını devam ettirdiğini kay-

deden Ersan, resmi verilerin 
de bu görüşü desteklediğine 
dikkat çekti. Tarımın genel 
işsizliği 2 puan azalttığını 
belirten Ersan, “Tarım asla 
göz ardı edemeyeceğimiz, 
vazgeçemeyeceğimiz, strate-
jik sektördür. Tarıma gören 
önem ve özen gösterilmeli-
dir” diye konuştu.  

TARIM GENEL İŞŞİZLİĞİ 2 PUAN AZALTIYOR

GÜNCEL

IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artarak 3 
milyon 603 bin kişi olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir ön-
ceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 
780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 
0,2 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Mevsim etki-
lerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 30 bin kişi azalarak 3 milyon 243 bin kişi ola-
rak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile 
yüzde 10,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma 
oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile 
yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 
21 bin, inşaat sektöründe 35 bin, hizmet sektö-
ründe 87 bin kişi artarken, sanayi sektöründe de-
ğişim gözlenmedi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Kasım 2016, Kasım 2017

Süleyman
ERSAN
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve 
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştir-
me Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Türkiye İsta-

tistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Şubat 
ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. 
Şubat ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) 
aylık yüzde 0,73 ilan edildiğini belirten 
Ali Çandır, TÜFE’de piyasa beklentisinin 

yüzde 0,50 olduğuna dikkat çekti. Çan-
dır, yüzde 0,73 gerçekleşmeyle yıllık TÜ-
FE’nin yüzde 10,26 olduğunu kaydetti.

ENFLASYON İÇİN FIRSAT AYLAR

Bu rakamların geçen yıl Şubat ayı enflas-
yonuna göre nispi bir düşüş gösterdiğini 
belirten Ali Çandır, “2018 yılını tek haneli 
enflasyon ile bitirebilmek için, geçen ay 

ŞUBAT ENFLASYONU 

UMUTLANDIRDI 
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yaptığımız 11 aylık ortalama yüzde 
0,80’lik hedef değerin altında kal-
mış olmak bizleri yılsonu enflasyonu 
için umutlandırmıştır. Aslında bildi-
ğiniz gibi önümüzdeki Mart, Nisan 
ve Ekim, Kasım ayları enflasyonu tek 
haneye düşürebilmek için fırsat ayla-
rıdır” dedi. Bu aylarda yüzde 1’in al-
tında ve ortalama olarak aylık yüzde 
0,80’lik enflasyon rakamı elde edilme-
si durumunda yılsonunda tek haneli 
enflasyonun görülebileceğini bildiren 
Çandır, “Ancak hemen belirtmek ge-
rekir ki geriye kalan altı ay, tek hane 
hedefi için kritik eşikler oluşturmak-
tadır. Çünkü bu aylarda sıfıra yakın ve 
sıfırın altında enflasyonlar söz konusu 

olmuştur” uyarısında bulundu. Yurtiçi 
üretici enflasyonu (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 
2,68 ile 2006 yılından bu yana en yük-
sek şubat ayı üretici enflasyonu oldu-
ğuna dikkat çeken Çandır, yıllık üretici 
enflasyonunun yüzde 13,71 düzeyine 
çıktığını belirtti. 2017 yılındaki yüzde 
15,82’lik ortalama yıllık enflasyonun 
altında rakamlar elde edilse de hala 
aşırı yüksek üretici enflasyonuyla karşı 
karşıya olduğumuzu kaydeden BAGEV  
Başkanı Çandır, üretici enflasyonunun 
TÜFE üzerinde yarattığı baskıya dikkat 
çekti. Çandır, “Yüksek Yİ-ÜFE, bu yılı 
tek haneli bir enflasyonla bitirmenin 
önündeki en büyük engel. Her ne ka-
dar üretici kesim birçok nedenle üze-

rindeki bu yüksek enflasyonu tüketici-
ye yansıtma da eninde sonunda belirli 
ölçüde yaşamak durumunda kalacak. 
Yıl içinde yaşanması muhtemel kur 
yükselişleri üreticinin mevcut zorluk-
larını daha da artıracaktır” uyarısında 
bulundu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TEHLİKESİ

TÜFE üzerinde çekirdek enflasyonun 
yüksekliği tehlikesine de dikkat çeken 
Ali Çandır, şu değerlendirmede bulun-
du: “Şubat ayı çekirdek enflasyonu ay-
lık yüzde 0,49 ve yıllık yüzde 11,94 ola-
rak ilan edilmiştir. Bu rakamlar geçen 
yılki yüzde 0,70 aylık ve yüzde 8,56’lık 
yıllık çekirdek enflasyonlarla karşılaştı-
rıldığında, aylık olarak yüzde 43’lük bir 
düşüşü gösterirken yıllıkta ise yüzde 
40’lık bir artışı göstermektedir. Yani 
aylıktaki nispi iyileşmeye rağmen yıl-
lık çekirdekteki artışın makul düzeye 
düşmesi uzun bir süreyi alacaktır. Bu 
da yıllık tek hane enflasyonu için diğer 
bir bariyer olarak önümüzde bulun-
maktadır.”

BATI AKDENİZ’İN ATEŞİ ÜLKENİN ÜZERİNDE

Burdur, Isparta, Antalya illerini kap-
sayan Batı Akdeniz’in enflasyonunun 
Şubat ayında yüzde 0,75 ile ülke or-
talamasına yakın olduğunu, yıllık enf-
lasyonda ise yüzde 10,80 ile ülke or-
talamasının üzerinde gerçekleştiğini 
bildiren Başkan Çandır, “Böylece Şubat 
ayı enflasyonumuz geçen aya göre 
bölgeler sıralamasında bir basamak 
yükselerek 7. en yüksek enflasyon ol-
muştur” dedi. 2018 yılı turizm hare-
ketliliğinin geçen seneye göre daha 
yüksek olacağı yönünde beklenti ol-
duğunu belirten Çandır, turizmdeki 
artış bölge enflasyonunu yükselteceği  
öngörüsünde bulundu. Çandır, yüzde 
2,63 ile gıda, yüzde 1,27 ile lokanta ve 
yüzde 1,02 ile eğitim harcamalarının 
bölge enflasyonunu ülke ortalaması-
nın üzerine çıkaran kalemler olduğu-
nu bildirdi. Çandır, eğitim harcamaları-
nın ülke ortalamasına göre 4 katlık bir 
yükseliş yaşadığına dikkat çekti.
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TARLADAN SOFRAYA 

SAĞLIKLA 
Turizmle anılan Antalya, tarımsal üretimde dünyada 

adından söz ettiren önemli bir tarım kenti. Sadece kendi 
insanına değil, ürettiği ürünleri 70’in üzerinde ülkede 

sofralara sunan Antalya, dünya standartlarındaki üretimi, 
ürün çeşidi ve lezzetli yaş meyve sebzesiyle önde gelen 

tarım kentleri arasında yer alıyor. 
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Antalya, her ne kadar tu-
rizmle anılıyor olsa da geç-
mişi derine dayanan iyi bir 
tarım kentidir. Antalya, Tür-

kiye ekonomisinin yaklaşık üç katı 
kadar tarıma dayalı bir ekonomiye 
sahip. Doğa koşullarının uygunluğu 
nedeniyle dört mevsim üretimin 
yapılabildiği Antalya, üretmeyi ka-
rakter edinmiştir. 2 milyon hektar 
yüzölçüme sahip Antalya’da 365 
bin hektar alanda tarımsal üretim 
yapılabiliyor. 

268 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM

Örtü altı tarımda iddialı olan Antal-
ya, 268 bin dekar alanda örtü altı 
üretim gerçekleştiriyor. 3 milyon 
614 ton örtü altı domates üretimi-
nin yapıldığı Türkiye’de Antalya, 2 
milyon 231 bin ton örtüaltı doma-
tes üretiminin yüzde 62’sini karşılı-
yor. Türkiye örtüaltı biber üretimi-
nin yüzde 56’sı, patlıcan üretiminin 
yüzde 51’i, hıyarın yüzde 47’si An-
talyalı üreticilerimiz tarafından sof-
ralara sunuluyor. Türkiye mantar 
üretiminin yüzde 53 Korkuteli İlçe-
si’nde gerçekleşiyor. 

MEYVE DEPOSU ANTALYA 

Sebze üretiminde olduğu gibi mey-
ve üretiminde de tarım kenti Antal-
ya iyi bir potansiyele sahip. Antalya 
504 ton portakal üretimiyle Türkiye 
üretiminin yüzde 27’sini karşılıyor. 
Türkiye nar üretiminin yüzde 24’ü, 
muz üretiminin yüzde 27’sı, keçi-
boynuzunun yüzde 37’sini üreten 
Antalya, Türkiye’nin avokado üreti-
minin yüzde 78’ini gerçekleştiriyor. 
Zeytin üretiminin yüzde 4’ünü ger-
çekleştiren Antalya, Türkiye susamı-
nın yüzde 16’sini üretiyor. 

KESME ÇİÇEK LİDERİ

Kesme çiçek üretimin yüzde 45’ini 
gerçekleştiren Antalyalı üretici, süs 
bitkileri üretiminin yüzde 32’sine 
sahip. Türkiye’nin sebze tohumu 
ve sebze fidesinin yaklaşık yarısını 

Antalya üretiyor. Sebze tohumun-
da 2002 yılında yüzde 10 olan yerli 
tohum payı, kamu ve özel sektör 
tarafından yapılan ıslah çalışmaları 
sonucunda yüzde 50’lere ulaştı. Bu 
oranın önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
yüzde 60’a ulaşması bekleniyor. Ka-
vun, biber gibi bazı sebze türlerin-
de bu oran yüzde 80’lerin üzerine 
çıkıyor.
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Örtüaltı Alanlar
Toplam  Alan Cam Sera Plastik  Sera Yüksek  Tünel Alçak Tünel

(Dekar) (Dekar) (Dekar) (Dekar) (Dekar)

Antalya 268.340 66.730 175.359 13.506 12.745

Türkiye 691.707 80.120 328.745 112.974 169.867

Antalya/Türkiye (%) 38,79 83,29 53,34 11,95 7,50

• ÖRTÜALTI TARIM ALANLARI

Ürünler Türkiye Antalya
Türkiye İçindeki Oranı

(%)Üretim 
(ton)

Üretim

(ton)

Domates Toplam 12.600.000 2.409.762 19,13

Örtüaltı 3.614.472 2.230.841 61,72

Biber Toplam 2.457.822 390.072 15,87

Örtüaltı 601.382 338.811 56,34

Patlıcan Toplam 854.049 177.275 20,76

Örtüaltı 291.314 149.330 51,26

Hıyar Toplam 1.811.681 514.681 28,41

Örtüaltı 1.077.783 505.560 46,91

Mantar (Kültür) 40.272 21.533 53,47

• 2016 YILI SEBZE ÜRETİMİ

Mal Grubu
2014 2015 2016

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 
(Adet) ( $) (Adet) ( $) (Adet) ( $)

TOPLAM 371.074.238 42.703.010 370.961.589 35.160.377 402.443.022 35.058.293

• SÜS BİTKİLERİ İHRACATI
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Ürünler

2016

Türkiye Antalya Türkiye

İçindeki Oranı

(%)

Üretim

(ton)
Üretim (ton)

Turunçgiller Toplam 4.293.007 598.720 13,95

Portakal 1.850.000 504.655 27,28

Yenidünya 13.950 4.482 32,13

Nar 465.200 111.041 23,87

Zeytin 1.730.000 64.454 3,73

Elma 2.925.828 281.019 9,60

Muz 305.926 82.566 26,99

Keçiboynuzu 13.405 4.998 37,28

Avokado 1.950 1.524 78,15

• 2016 YILI MEYVE ÜRETİMİ

Ürünler

2016

Türkiye Antalya Türkiye

İçindeki Oranı (%)(Adet) (Adet)

Kesme Çiçek 1.037.996.375 463.943.200 44,69

İç ve Dış Mekân Bitki 450.378.842 24.379.404 5,41

Çiçek Soğanları 25.337.330 2.818.500 11,12

Toplam 1.513.712.547 491.141.104 31,49

• 2016 YILI SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ
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Antalya, 6 buçuk milyon ton 
civarında yaş meyve ve seb-
ze, 2 buçuk milyon ton do-

mates, 500 bin ton portakal, 515 bin 
ton hıyar üretimi gerçekleştiriyor. 
Türkiye’nin örtü altı domates üreti-
minin yüzde 61’ini Antalya çiftçisi 
üretiyor. 8,2 milyar lira olan bitkisel 
üretim değerinin bu yıl 9 milyar li-
ranın üzerine çıkması bekleniyor. 
2016 yılında 378 milyon dolar olan 
yaş meyve ve sebze ihracatı, 2017 
yılında 413 milyon dolara yükseldi. 
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihra-
catının miktarda yüzde 14, değerde 
yüzde 20’sini Antalyalı ihracatçılar 
gerçekleştiriyor. 2016 yılında Tür-
kiye’nin 81.356.915 dolar olan süs 
bitkileri ihracatının yüzde 43’si olan 
35.058.293 doları Antalya’dan yapıl-
dı. Antalya’dan süs bitkileri ihraca-
tının yapıldığı ilk beş ülke sırasıyla; 
İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna’dır.

ÜRETİMİN BAŞKENTİ

TOHUM-FİDE
Türkiye Antalya Türkiye İçindeki

Oranı(%)

Sebze Tohumu Üretimi Yapan Firma Sayısı 174 82 47

Sebze Fidesi Üretimi Yapan Firma Sayısı 111 61 55

• 2016 YILI SEBZE TOHUMU VE FİDESİ ÜRETİMİ

2002 2015 2016 Türkiye YMS İhracatında 
Antalya’nın  Payı

M
ikt

ar
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n)
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ğe

r
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TÜRKİYE 1.607.328 550.534 3.319.842 2.084.920 3.569.540 1.978.209
14,0 19

ANTALYA 146.322 69.966 565.219 468.982 486.039 378.313

• 2016 YILI YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI

KAPAK
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Antalya Ticaret Borsası Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek 
Komitesi Başkanı Fevzi Atşan: “Biz dünyanın en kaliteli yaş 
meyve sebzesini üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Türk halkı ra-
hatlıkla tüketebilir” 

Komite Üyesi Sedat Ekici: “Yalan yanlış haberlerle çiftçinin 
bir yıllık emeğini heba ediyorlar. Ürettiğimiz ürünlerin arkasın-
dayız. Hem yurt içindeki tüketici, hem yurt dışındaki tüketiciye 
ürünlerimizi gönül rahatlığıyla ulaştırıyoruz”  

Komite Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan: “An-
talya 4 mevsim üretime yönelik doğası, florasıyla Türkiye’nin 
ve dünyanın en kaliteli ürünlerini yetiştiriyor. Biz çiftçiler ço-
cuklarımıza yedirmediklerimizi çocuklarınıza yedirmeyiz, sof-
ramıza koymadığımızı sofranıza koydurmayız”. 

Komite Üyesi Fatih Ekinci: “Dünyanın en sağlıklı ürünlerini 
çiftçimiz üretiyor, biz ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimi-
zi karalamaya yönelik haberler, rakip pazarlara hizmet ediyor” 

Komite Üyesi Mustafa Çetin: “Hormonla değil arı ile döllenen 
ürünlerimizi dünya sofralarına sunuyoruz. Tüketiciyi yanıltan, 
emeğimizi çöpe atan haberlerin ve bilgilendirmelerin önüne 
geçilmeli”

Komite Üyesi Mehmet Ali Can: “Ürettiğimiz, ihracatını ger-
çekleştirdiğimiz her ürün kademe kademe ilgili kurumlarca de-
netleniyor. Dünya standartlarında ürün üretiyoruz, 70’in üze-
rinde ülkenin vatandaşına ulaştırıyoruz. Üretimimize yönelik 
önyargılar artık kırılmalı”

Komite Üyesi İbrahim Gök: “Biz tüketmediğimiz ürünü tüke-
ticiye ulaştırmıyoruz. Defalarca kontrolden geçen ürünlerimiz 
son derece sağlıklıdır”

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?
Antalya Ticaret Borsası Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi üyele-
ri, sebze meyve üretimiyle ilgili görüşlerini paylaşırken, “Tarladan sofraya 
sağlıkla” mesajı verdi.  

KAPAK
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Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen: “Yaş meyve sebzenin sofralarımıza güvenilir 
bir şekilde ulaşması için üretimin ilk aşaması olan seradan, tarladan başlayarak pazarlama dahil 
zincirin tüm aşamalarını titizlikle kontrol ediyoruz.  Üretim sezonu boyunca hasat öncesi ve hasat 
sonrası denetimler yapıyoruz, numuneler alıyoruz.  Toptancı hale giren ürünleri de numune almak 
suretiyle analize tabi tutuyoruz. Ayrıca tarımsal girdi sağlayan ilaç ve gübre bayi gibi sektör paydaş-
larına yönelik eğitim ve denetimler yapıyoruz gerektiğinde cezai işlemler uyguluyoruz. Çiftçilerimi-
zin doğru üretim tekniklerini benimsemesi için gece ve gündüz sürekli eğitimler gerçekleştiriyoruz. 
Kaygı duyulacak herhangi bir şey yok. Tüketicilerimiz tarımın ve örtüaltı üretimin başkenti olan 
ilimizde üretilen yaş meyve ve sebzeyi gönül rahatlığı ile tüketebilirler”

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp: “Türk tarımına darbe vurmak istiyorsanız yanlış bilgilen-
dirme yapacaksınız. Tarımda dünyada 7 ülkeden biriyken kendi ayağımıza sıkmanın ne anlamı var? 
Antalya üretiyor, dünya tüketiyor”

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin: “Tarımın üretim alanın hiçbir 
kademesinde olmayanlar Antalya’nın kaderiyle oynuyor. Üreticinin ekmeğiyle oynamak kimseye bir 
şey kazandırmaz. Antalya üretiyor, hem de kaliteli üretiyor”
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Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Hü-
seyin Simav, Şubat 

ayında süte yapılan 13 Ku-
ruş’luk zammı değerlen-
dirdi. Süte yapılan zammın 
hemen ardından yem sanayicilerinin yeme 
yüzde 5 zam yaptığını belirten Simav, yapı-
lan yem zammına tepki gösterdi. Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın et ve süt fi-
yatlarına müdahale ettiğini belirten Simav, 
“Bakanlık yem fiyatlarına da müdahale et-
meli. Yeme yapılan zamla süte yapılan zam 
sıfırlandı” dedi.

Süte yapılan 13 Kuruş’luk zammın ardından 
yeme yapılan yüzde 5’lik zammın sektörü 
olumsuz etkilediğini vurgulayan Hüseyin 
Simav, “Bu zamlardan üretici zararlı çık-
tı” dedi. Yem hammaddesinin yüzde 70-
80’inin ithal edildiğini, bu dönemde dolar-
da büyük bir artış olmamasına karşın yeme 
yüzde 5 zam yapıldığını vurgulayan Simav, 
durumu “fırsatçılık” olarak değerlendirdi. 
Yemde yüzde 8 KDV oranının yüzde 1’e dü-
şürüldüğünde yem fiyatlarının aşağı çekil-
mediğini anımsatan Simav, “Yem sanayici-
leri her koşulda bu işten karlı çıkıyor. Üretici 
her halükarda bu işten zararlı çıkıyor” diye 
konuştu.

Süte yapılan 13 
Kuruş’luk zammın 

ardından yeme 
yapılan yüzde 5’lik 

artış süt üreticilerini 
kızdırdı. Yem 
sanayicilerini 

“fırsatçılık” 
yapmakla suçlayan 

üreticiler, Bakanlığın 
bu konuda 

denetleyici olmasını 
istedi. 

YEM GÖTÜRDÜ
SÜTE YAPILAN ZAMMI 

Hüseyin
SİMAV
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Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton ola-
rak gerçekleşti. Kırmızı et üretimi 2017 yılının son çeyre-
ğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017’nin dördüncü çeyreğine 
ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen 
yıl son çeyrekte sığır eti üretimi 260 bin ton olarak tahmin edil-
di. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalır-
ken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Koyun 

eti üretimi 26 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir 
önceki döneme göre yüzde 21,3 azalırken, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 68,2 artış gösterdi.

Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyre-
ğinde, önceki döneme göre yüzde 12,6 azaldı, önceki yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 9,1 arttı. Söz konusu dönemde bu 
üretim 295 bin 329 ton olurken, 2017 yılında toplam kırmızı et 
üretimi önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 
ton olarak gerçekleşti.

ÇÖZÜM ÜRETİMDE 
ET ÜRETİMİ AZALDI 

Türkiye’nin kırmızı et üretimi, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 4 azalırken, et sektörü 
ithalatla et ihtiyacının kapatılamayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, yapılan her 

ithalatın et açığını artıracağı görüşünü savunurken, “İthalat politikasından vazgeçilmeli” 
çağırısında bulunuyor. 
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Kırmızı Et Üre-
ticileri Birliği 
Antalya Şube 

Başkanı, ATB Canlı 
Hayvan ve Et Tica-
reti Meslek Komitesi 
Üyesi İlhan Ayhan, et 
açığının üretimle çözülebileceğini 
söyledi. İthalatın ette geçici çözüm 
olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Ette 
ithalat devlet politikası haline gelir-
se yetiştirici hayvan yetiştirmekten 
vazgeçer” dedi. Et üretiminde gir-
di maliyetlerinin yüksek olduğunu 
vurgulayan İlhan Ayhan, girdi ma-
liyetleri azalmadıkça et fiyatının 
düşmeyeceğini söyledi. Yapılan 
her ithalatın üreticiyi üretimden 
vazgeçirdiğini vurgulayan İlhan 
Ayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın ithalat politikasından 
vazgeçmesini istedi. Ayhan, TÜİK 
rakamlarının etteki azalmayı gözler 
önüne serdiğini belirtirken, “Yürü-

tülen politika ile rakamlar daha da 
aşağı iner. Bakanlık acilen yanlıştan 

vazgeçmeli. Üretime yönelik hamle-
ler yapmalı” diye konuştu.

İlhan 
AYHAN

İTHALAT POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ

YIL 1. DÖNEM 2. DÖNEM 3. DÖNEM 4. DÖNEM TOPLAM (YILLIK)

2015 210.475 261.871 380.162 296.754 1.149.262

2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042

2017 232.404 260.683 337.988 295.329 1.126.403

• TÜİK VERİLERİNE GÖRE KIRMIZI ET ÜRETİM MİKTARLARI (TON) 
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ANTALYA TiCARET BORSASI
ŞUBAT AYI MECLiSi TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Şubat ayı Meclis toplantısında 2017 
yılının 2016’ya göre kent ve tarım sektörü için daha iyi geçtiğini bildirdi. Çandır, 

devlet tarafından açıklanan ve iş dünyasının içinde bulunduğu zorlukları aşmasında 
kolaylık sağlayacak uygulamaların piyasadaki nakit sıkışıklığı hafifletmesini 

beklediklerini bildirdi

Antalya Ticaret Borsası Şubat 
ayı Meclisi, Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan baş-
kanlığında toplandı. Meclis 

üyeleri, sınır güvenliğini sağlarken 
yaşamını yitiren Mehmetçik anısına 
saygı duruşunda bulunurken, İstiklal 
Marşı okudu. Meclis Başkanı Hüseyin 
Cahit Kayan, Afrin harekatında görev 
alan Mehmetçiğe başarı dilerken, 
sınır güvenliğini sağlarken yaşamını 
yitiren şehitlere Allah’tan rahmet, 
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gazilere acil şifa diledi. Yönetimin bir 
aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgi-
lendirildiği Meclis’te, ATB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çandır, ekonomiye ve 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Çandır, Meclis konuşmasına, 
“Ülkemiz ve bölge güvenliği için Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü Zey-
tin Dalı Harekatı’nda şehit olan evlat-
larımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize 
acil şifalar diliyorum. Mehmetçiğimize 
bu haklı mücadelemizde başarılar dile-
rim” diyerek başladı.

TALEPLER 

Ocak ayı Meclisinde 2017 yılının 2016’ya 
göre kent ve tarım sektörü için daha iyi 
geçtiğini söylediğini anımsatan Çandır, 
bu karşın düşen kar marjı, yaşanan na-
kit sıkıntısı ve artan maliyetlere dikkat 
çekti. Çandır, devlet tarafından açıkla-
nan ve iş dünyasının içinde bulunduğu 
zorlukları aşmasında kolaylık sağlaya-
cak olan yeni istihdamda 6 ay sizden 
6 ay bizden politikası, birikmiş KDV ia-
desi, önceliklendirilmiş ilave Kredi Ga-
ranti Fonu kredileri, işletmelerin kamu 
borçlarının yeniden yapılandırılması 
gibi uygulamaların piyasadaki nakit 
sıkışıklığı hafifletmesini beklediklerini 
bildirdi.

TARIM BEKLENEN PERFORMANSI YAKALAYAMADI

Stratejik olan tarım sektörü için 2017 
yılının beklenen performansta geç-
mediğini vurgulayan Ali Çandır, şunla-
rı söyledi: “Sektörümüz geçmişte her 
küçülme döneminin ardından Türkiye 
ekonomisinin üzerinde bir büyümeyi 
gerçekleşmiştir. Ancak 2016 yılındaki 
daralmaya rağmen 2017 yılında Türki-
ye ortalamasının altında bir büyüme 
yaşadı. Çünkü bizler maliyet artışlarını 
satışlarımıza yansıtamadık. İhtiyaç duy-
duğumuz nakdi Türkiye ortalaması-
nın iki kat üzerinde bir taleple krediye 
yüklenerek karşıladık. Edindiğimiz bu 
kredileri yatırıma dönüştürmek yeri-
ne, varlığımızı koruyabilmek için cari 
harcamalarımızda kullandık. Devleti-
miz de yaşadığımız bu durumu en az 

bizim kadar iyi biliyor ve takip ediyor. 
Yeni yatırımların önünü açmak, dura-
ğanlaşan, hatta daralan sektörümüzü 
rahatlatmak gibi amaçlarla yeni tedbir-
ler alıyor.”

ANTALYA YAKLAŞIMI HAYATA GEÇİYOR

Beklentilerini Antalya Yaklaşımı adı al-
tında ilgili yerlere ulaştırdıklarını be-
lirten Ali Çandır, yazılı ve sözlü dile 
getirdikleri taleplerin önemli bir bölü-
münün Türkiye ve sektörün geneline 
yaygınlaştırılmış olarak uygulamaya 
konulduğunu kaydetti. Çandır, bunları 
şöyle özetledi: “Uygun maliyetli ilave 

finansman kolaylığı sağlama talebimiz, 
NEFES, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu 
kefaletiyle yaygın bir biçimde uygula-
maya konuldu. Vergi ve sosyal güvenlik 
yükümlülüklerini öteleme talebimiz; 
SGK primlerinin faizsiz olarak ertelen-
mesi ve biriken vergi borçlarının ye-
niden yapılandırılması olarak uygula-
maya konuldu. Asgari ücrette yaşanan 
ciddi artışın sektörümüze yüklediği 
aşırı maliyetin hafifletilmesi talebimiz 
istihdam destekleriyle 2017 yılında 
uygulanmış ve böylece sadece oda ve 
borsa üyelerine 10 milyar TL destek 
sağlanmıştır. Bu destek 2018 yılında da 
yine Milli İstihdam Seferberliği Kapsa-
mında uygulanmaya devam edecektir. 
Hazine arazilerinin tarımsal amaçlı yatı-
rım tahsisini sağlama talebimiz, 24 Ma-
yıs 2017 tarihinde bir yönetmelikle uy-
gulamaya geçirilmiştir. Böylece diğer 
illere göre mukayeseli üstünlüğe sahip 
olduğumuz tıbbi aromatik bitkiler ile 
süs bitkileri alanlarında daha fazla üre-
tim ve daha fazla ihracat yapılarak eko-
nomimize daha fazla katkı verilmesinin 
önü açıldı.”

TARIMDA ARAZİ SIKINTISI 

Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili 
Borsa olarak adım attıklarını kaydeden 
Çandır, Korkuteli İlçesi’ndeki 300 dekar 
alanda pilot tıbbi aromatik bitki üretimi 
yapacaklarını bildirdi. Çandır, Korkute-
li Kaymakamlığı, Akdeniz Üniversitesi 
başta olmak üzere tüm paydaşlarla 
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bölgeyi 10 bin dönüm alanda tıbbi 
aromatik bitki üretim merkezi haline 
getirmeyi hedeflediklerini anlattı. 

Süs bitkilerinin arazi talebine de Antal-
ya Valisi Münir Karaloğlu’nun da deste-
ğiyle çözüm bulma çabasında olduk-
larını belirten Çandır, “Birlikte hareket 
ederek, ortak üretim, ortak pazar, or-
tak lojistik ve ürün çeşitliğini gelişmek 
için çalışıyoruz. Tarımsal üretim ve ti-
carette kümelenmeyi teşvik etme ta-
lebimiz, tarıma dayalı ihtisas organize 
bölgeleri yönetmeliğiyle uygulamaya 
geçirilmiştir. Bu konuda örtüaltı tarımın 
merkezi konumunda bulunan kentimi-
zin kümelenmesi için ilgili araştırma fa-
aliyetlerine başladığımızı ifade etmek 
isterim. İş dünyası için birikmiş KDV 
iadesinin yapılması talebimiz ise Ma-
liye Bakanlığı’nın gündemine alınmış 
ve TBMM’ye sevk edilmiştir. Böylece 
iş dünyasının birikmiş KDV alacağı gibi 
bir sorun gelişmiş ülkelerde örnekleri 
olduğu gibi ortadan kalkacaktır. Yine 
tarım ve gıda ürünlerinde uygulanan 
KDV oranlarındaki farklılıkların üretici 
ve tüketici lehine düzenlenmesini de 
umut ediyoruz.”

TARIMSAL VERİLER DOĞRU MU?

2018 yılında yapılacak tarımsal destek-
lemelere ilişkin kararın 1 Ocak 2018 
tarihinden geçerli olmak üzere açıkla-
dığını anımsatan Ali Çandır, toprak ana-
lizi, mazot ve gübre gibi desteklerinin 
yanı sıra tarım havzaları üretim modeli 
destekleme listesinde yer alan arpa, 
buğday, zeytinyağı, pamuk (kütlü), 
nohut, patates ve kuru soğan gibi 14 
farklı ürünün Antalya’da desteklene-
ceğini belirtti. Desteklemelerin üretimi 
artırmaya yönelik olması gerektiğini 
vurgulayan Çandır, bunun için de doğ-
ru tarım verilerine ulaşılması gerektiği-
ni kaydetti. Çandır, şunları paylaştı:

“2016 yılında Korkuteli ve Elmalı ilçe-
lerimizde TÜİK verilerine göre 218 bin 
dekar alanda nohut üretilirken, geç-
tiğimiz yıl yine TÜİK rakamlarına göre 
194 bin dekar alanda üretim yapıldı. 

2016 yılında 38 bin ton üretim yapılır-
ken, geçtiğimiz yıl 22 bin ton üretim 
yapıldı. Yani destekleme olmasına rağ-
men 24 bin dekar alanda nohut üre-
timinden vazgeçilmiş ve buna karşılık 
verim düşüşüne de bağlı olarak nohut 
üretimi 16 bin ton azalmıştır. İlan edilen 
bu sonuçlara göre iki tespitimi sizlerle 
paylaşmak isterim. İlk olarak rakamların 
doğruluğunu kabul edersek; üretimin 
artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlan-
ması gibi amaçlarla yapılan destekleme 
ödemelerinin amacına ulaşmadığını, 
üreticiyi motive etmediğini aksine üre-
timin destekleme kapsamında olma-
sına rağmen azaldığı görülmektedir. 
İkinci ve esas tespitimiz ise üyelerimiz-
le yaptığımız görüşmelerden de edin-
diğimiz bilgilere göre her iki ilçemizde 
de o miktarda bir nohut üretimi yapıl-
mamaktadır. Dolayısıyla verilere göre 
belirlenen desteklenecek ürünlerde 
bir anlam ifade etmemektedir. Bu ne-
denledir ki öteden beri talep ettiğimiz 
sağlıklı bir tarım sayımı zorunluluk ha-
line gelmiştir.”

DESTEKLER MOTİVE EDİCİ OLMALI

Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 
üretim ve ticareti düzenleyen kurum-
ların, rekabeti bozucu etkisi nedeniy-
le girdi ve ürün desteklerini ortadan 
kaldırıcı tedbirler aldığına dikkat çe-
ken ATB Başkanı Çandır, gelişmiş ülke-
lerde girdi ve ürün destekleri yerine, 
kırsal kalkınma, kır nüfusunu koruma 
ve geliştirme, fiili olarak tarımla iştigal 
edenleri doğrudan destekleme, üretici 
projelerini destekleme politikalarının 
öne çıktığını, üretimi motive ettiğini 
kaydetti. Çandır, “Bizim de bu yönde 
adımlar atmamız gerekmektedir” dedi.

Tarımsal kredilere ilişkin kararın Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
diğini anımsatan Çandır, “Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tarı-
ma verdiği düşük faizli krediler yoluyla 
tarım sektörüne sağlanan bu destek 
uluslararası kurumların da motive etti-
ği yönde atılmış bir adımdır. Üstelik bu 
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yıl ilk kez, 1 yıllık yerine 3 yıllık açıklan-
mış olması önemli bir adımdır. Bu karar 
hayvancılıkta, sera modernizasyonun-
da ve yurtiçi sertifikalı tohum, fide ve 
fidan üretimi gibi tarımsal alanlarda ya-
tırım iştahımızı artıracak bir başlangıç 
olmuştur” diye konuştu.

ASILSIZ HABERLERE TEPKİ

Örtü altında üretilen yaş meyve seb-
zede insan sağlığına zararlı kimyasallar 
kullanıldığı yönündeki asılsız haberlere 
tepki gösteren ATB Başkanı Ali Çandır, 
“Magazinsel yaklaşımla masa başında 
yapılan birkaç dakikalık haber, üreticinin 
emeğini ve alın terini çöpe atmaktadır. 
Bu konuda yapılacak olan haberlerde 
üreticinin ve konuyla doğrudan ilgili bi-
lim insanlarının görüşlerinin alınmasını 
temenni ediyoruz. Komitelerimizden 
de gelen talepler doğrultusunda bu 
olumsuz algının değiştirilmesi için iş 
geliştirme ve çalışma grubumuz çalış-
maktadır” dedi.

TALEPLER

Tarımın sorunlarıyla ilgili dile getirdik-
leri çözüm önerileri ve raporları, ilgili 
Bakanlar başta olmak üzere her kade-
medeki bürokrasiye rahatlıkla ulaştır-
dıklarını söyleyen Çandır, “Bu konudaki 
katılımcı anlayışlarından dolayı kurum-
larımıza teşekkür ederiz” dedi. Birçok 
konuda ilerleme kaydederken, bazı 
konularda yaşanan sıkıntıları dikkat 
çeken Çandır, taleplerini şöyle sıraladı: 
“Geçici vergi mevzuatının kaldırılması; 
halen yürürlükte bulunan bu mevzuat 
iş dünyası üzerinde haksız bir finans-
man yükü oluşturmaktadır. İstihdam 
ve sosyal güvenlikte tarım sektörüne 
özgü bir model geliştirilmesi; Mevcut 
yapısıyla sektörümüze aşırı yük getiren 
sosyal güvenlik sisteminin sektörümü-
zün yapısına uygun bir hale getirilmesi 
tarımsal yatırımların önünü açacak ve 
kayıt altına alacaktır. Tarımsal faaliyet-
lere ilişkin yatırım teşvik politikalarında 
Antalya lehine düzenlemeler yapılma-
sı; gelişmişlik sıralamasında ilk düzeyde 
bulunan Antalya, tarımsal potansiyelini 

harekete geçirecek destek ve teşvik-
lerden yeteri kadar yararlanamamak-
tadır. Bu nedenle kentimizin tarım sek-
törünün 6. bölge düzeyinde destek ve 
teşvikten yararlanması sağlanmalıdır. 
Tarımsal üretim ve ticaretteki veri der-
leme yöntemlerinin ve büyüklüklerinin 
gerçekçi düzeye getirilmesi; bu konu-
da daha önce de belirttiğimiz gibi etkili 
ve yaygın bir tarım sayımı yapılması ta-
lebimiz bulunmaktadır. Sizlerden aldı-
ğımız güç, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimizin destekleri ve tüm kurum-
larımızla işbirliği içerisinde bu konular-
da da sonuç alacağımıza inanıyorum.”

Ekonomi Bakanlığı tarafından destek-
lenen Antalya İli Geleneksel ve Yöresel 
Tarım Ürünleri Tıbbi Aromatik Bitkiler, 
Uçucu Yağlar, Reçel, Pekmez, Baharat 
ve Zeytin-Zeytinyağı İhracatının Geliş-
tirilmesi Projesi kapsamında yönetim 

kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Hüse-
yin Simav ile firmaların Güney Kore ve 
Japonya’ya gideceğini bildiren Çandır, 
“60’tan fazla yüz yüze görüşmelerde 
bulunacak, pazar araştırmaları yapa-
cak, alanında uzman firmaları ziyaret 
edecek ve Foodex 2018’e katılacak 
olan ekibimize başarılar diliyor, hepini-
ze saygılar sunuyorum” dedi.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI’NA ORTAKLIK 

Meclis’te TOBB tarafından kurulaak 
Ürün İhtisas b.orsası A.Ş’ye 750 bin TL 
sermaye payı ile ortak olunması kararı 
alındı. Ürün İhtisas Borsası’nın önümüz-
deki dönemde borsacılığın evrileceği 
yer açısından önemli olduğunu vurgu-
layan ATB Başkanı Ali Çandır, borsacılığın 
tek çatı altında toplanacağını belirtti.
eclis başkanı Hüseyin Cahit Kayan da 
ortaklığın olumlu olacağını dile getirdi.  
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SÜS BİTKİLERİNİN GÖZÜ 

iHRACATTA

Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri 
Derneği(ASBÜD) üyeleri, Antalya 
Ticaret Borsası ev sahipliğinde 
danışma toplantısı gerçekleştirdi. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
ASBÜD Başkanı Fikret Arık’ın katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, bölgedeki süs bit-
kileri üreticilerinin sıkıntıları gündeme ge-
lirken, süs bitkilerinin geleceği konuşuldu. 

SÜS BİTKİLERİ SIÇRAMA YAPMAK İSTİYOR

ASBÜD Başkanı Fikret Arık, derneğin çalış-
malarıyla ilgili Çandır’a bilgi verdi. Bölgede 
ciddi bir süs bitkileri pazarı olduğunu be-
lirten Arık, arz talep dengesindeki sıkıntıya 
dikkat çekti. Süs bitkileri olarak ihracatta 
hamle yapmak istediklerini bildiren Arık, 

“Kümeleşerek, birlikte hareket ederek 
üretim kapasitemizi kullanıp süs bitkileri 
sektörünü geliştirmek istiyoruz. Avrupa 
standartlarında mal üreten Avrupa’ya, Kaf-
kaslara, dünyanın dört bir yanına süs bitki-
leri ihracatı yapan bir altyapı oluşturmak 
istiyoruz” diye konuştu. Sektörün sıkıntıla-
rını da dile getiren Fikret Arık, “Sektörün 

Antalya’da 5 bin 577 dekar alanda süs bitkileri üretimi 
yapan, 39 milyon 73 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren süs 
bitkileri sektörü, süs bitkilerinde ihracat hacmini artırmak 
için çare arıyor. Sektör atıl durumdaki Hazine arazilerinin 

üretime kazandırılmasını istiyor. 
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üzerindeki KDV yükü üretimin önündeki en büyük 
engel. Yer sorunumuz var. Üretimimizi artırabilmek 
için Hazine arazilerine talibiz. Uzun vadeli kiralama 
sürüleriyle Hazine arazilerinde süs bitkileri üretip 
üretim ve ihracat hacmimizi artırmak istiyoruz” diye 
konuştu. Antalya Ticaret Borsası’na toplantıya ev sa-
hipliği yaptığı için teşekkür eden Arık, Borsa’nın de-
neyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

SÜS BİTKİLERİNİN MERKEZİ OLABİLİRİZ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Dernek 
üyelerine Borsa’nın süs bitkileri alanında yaptığı ça-
lışmaları anlattı. Antalya’da 5 bin 577 dekar alanda 
süs bitkileri üretimi yapıldığını belirten Çandır, süs 
bitkileri üretiminin yüzde 30’unu karşılayan şehrin 
39 milyon 73 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. 
Bu rakamların artırılabileceğini kaydeden Çandır, “Bu 
işin yolu birlikte hareket etme kültüründen geçiyor. 
Birlikte olur, ortak hedefimizi koyarsak yol alır, güzel 
işler yaparız. Süs bitkilerinin geliştirilmesi için elimiz-
den geleni yapmak isteriz” diye konuştu. Süs bitkile-
ri ve tıbbi aromatik bitki sektörünün arazi sıkıntısını 
Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara 
ilettiklerini bildiren Çandır, sektörün KDV ile ilgili ta-
leplerini de uzun süredir dile getirdiklerini anımsat-
tı. TBMM’de KDV ile ilgili bir çalışma olduğunu kay-
deden Çandır, “Umuyoruz KDV sıkıntımıza çözüm 
üretecek bir düzenleme yapılacak” dedi. Antalya’nın 
süs bitkilerinin üretim merkezi olabileceğini vurgu-
layan Çandır, üreticilerin dünyaya kaliteli süs bitkileri-
nin bölgede üretildiğini göstermesi gerektiğini vur-
guladı. Çandır, ASBÜD üyelerine üretimdeki çabaları 
nedeniyle teşekkür etti.
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KASIM / ARALIK 2017

TOBB’DAN

KEKiK, ADAÇAYI iHRAÇ EDECEK

Korkuteli

Mantar ve meyve ile anılan Korkuteli, tıbbi aromatik bitki 
üretiminde de söz sahibi olacak. İhracata konu olacak 

kekik ve adaçayı üretimi için merkez haline getirilecek 
Korkuteli’de üniversite, özel sektör ve kamu birlikte hareket 

ederek örnek bir model oluşturacak. 
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Antalya Ticaret Borsası, Korkuteli 
Kaymakamlığı, Akdeniz Üniver-
sitesi, Antalya Teknokent A.Ş, 
Tarım İl Müdürlüğü ve BATEM’in 

işbirliğiyle “Korkuteli’nde Tıbbi Aro-
matik Bitkiler” konulu toplantı yapıldı. 
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ev 
sahipliğinde yapılan toplantıya, Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ersan 
ve Hüseyin Simav, Akdeniz Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Altunkaya, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Davut Karayel, Teknokent A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yavuz, 
BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Gıda 
Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Şube Mü-
dürü Mehmet Şen, Korkuteli Gıda Tarım 
Hayvancılık Müdürü Özlem Çağırıcı Ar-
mut, ATB üyeleri, özel sektör temsilcile-
ri, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri 
katıldı. Toplantıda mantar ve meyvecili-
ğiyle anılan Korkuteli’nin tıbbi aromatik 
bitki üretim üssüne dönüştürülmesi 
için atılacak somut adımlar konuşuldu. 

ÜRETİLEN ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLECEK

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, üniversite, özel sektör ve kamunun 
birlikte hareket etme kültürünün güzel 
bir örneğini sergileyerek Korkuteli’de 
tıbbi aromatik bitki üretim modelini 
oluşturmaya çalıştığını kaydetti. 6 firma 
ile ortak girişim grubu oluşturduklarını, 
aromatik bitki üretimi için Hazine’nin 
Akdeniz Üniversitesi’ne tahsisi ettiği 
300 dönümlük alanı incelemek üzere 
ilçeye geldiklerini belirten Çandır, “Özel 
sektörün yapılanması, Üniversite ve 
Tarım İlçe Müdürlüğü’nün desteğiyle 
burada tıbbi aromatik bitki üretimine 
başlayacağız. Korkuteli artık sadece 
mantarı, armuduyla değil tıbbi aroma-
tik bitkileriyle de anılacak. Zincirin tüm 
halkaları burada, birlikte hareket etme 
kültürünün güzel bir örneğini sergi-
leyeceğiz” diye konuştu. Çandır, tahsis 
edilen alanda yapılan üretimin ardından 
tıbbi aromatik bitki üretiminin tüm il-
çeye yaygınlaştırılacağını bildirirken, 
“Çevrede bulunan 15-20 bin dönüm 

arazideki çiftçimizi tıbbi aromatik bitki 
üretmeye motive edecek bir çalışma 
yapıyoruz. Burada üretilen ürünler ih-
racata konu olacak. Üreticimiz kazana-
cak, ilçe ve ülke ekonomisi kazanacak” 
diye konuştu. Çandır, başta Korkuteli 
Kaymakamı Erol Tanrukulu olmak üzere 
projeye destek veren tüm kurumlara 
teşekkür etti. 

MERKEZ OLALIM

Kaymakam Erol Tanrıkulu, ilçenin tıbbi 
aromatik bitki merkezi haline gelmesi 
için ilk kazmayı vuracaklarını kaydeder-
ken, “İnanıyorum ilçemiz tıbbi aroma-
tik bitki açısından verimli bir üretim 
alanı olacak. Adaçayı kekik gibi ticaret 
ve ihracat potansiyeli olan ürünleri 
ilçemizde üretmek istiyoruz. Bu işe 
önderlik eden Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır ve Akdeniz Üniversi-
tesi’ne teşekkür eden Tanrıkulu, “Yap-

tığımız işin güzel bir başlangıç olacağı-
nı düşünüyorum. Verimli toprağımız, 
çalışkan insanımız var. İlçemizdeki yük-
sek tarım potansiyelini değerlendir-
mek istiyoruz” diye konuştu. 

İLÇE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK 

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, üniver-
sitelerin bilgi ve bilim üreten yerler 
olduğunu belirterek, “Bu bilgiyi dışarı 
aktarmadığımız sürece bir şey ifade 
etmiyor” dedi. Tarım arazilerinin daha 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini kayde-
den Altunkaya, “Yıllardır tarım toplumu 
olduğumuzu söylememize rağmen bu 
özelliğimizi kaybetmek üzereyiz. Nü-
fus arttıkça tarım arazileri azalıyor. Ta-
rım arazilerini bilimsel projelerle daha 
verimli kullanmalıyız. Üniversitemize 
tahsis edilen alanın boş durması yeri-
ne üretime kazandırılmasını istiyor ve 
bunun için çalışıyoruz. Korkuteli’deki 
300 dönüm araziyi tıbbi aromatik bitki 
üretimliyle ilgili değerlendirip hem ilçe 
hem ülke ekonomimizi canlandırmak 
istiyoruz” diye konuştu. 

DENEME EKİMİ NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Toplantının ardından Korkuteli’de Ha-
zine’nin Akdeniz Üniversitesi’ne tahsis 
ettiği 300 dönümlük alanı inceleyen ka-
tılımcılar, alanda başta kekik ve adaçayı 
olmak üzere iç piyasa ve ihracata konu 
olacak tıbbi aromatik bitki üretimi yapıl-
ması konusunda görüş birliğine vardı. 
Deneme ekimlerinin nisan ayında, özel 
sektör ekiminin ise sonbaharda yapıl-
ması planlandı.
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G
ündemin anlık değiştiği, plan-
lamanın önemsenmediği bir 
ülkede gelecekte neler olabi-
leceğini tahmin etmek zor-
dur. Tarım gibi dış etkilere açık 
bir alanda belli öngörülerde 

bulunmak daha da zor.

Gelecekten haberler vermek gibi bir niye-
timiz ve gücümüz yok. Yapılan açıklama-
lar, alınan kararlar ve yaşanan gerçekler 
2018’de tarımda neler olacağı hakkında 
önemli ipuçları veriyor. Tarımda 2018 yı-
lında olası gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:

1-İklim değişikliği ve kuraklık:

Küresel iklim değişikliği tarımı tehdit eden 
en önemli sorun olarak görülüyor. Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun verdi-
ği bilgiye göre, Türkiye son 44 yılın en ku-
rak dönemini yaşıyor. Kuraklıkla mücadele 
için Bakanlık tarafından “Ulusal Kuraklık Yö-
netimi Eylem Stratejisi” hazırlanıyor. Türki-
ye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA) doğal 
felaket olan kuraklığın sadece tarım için 
değil, su sorunu ile kentleri de tehdit etti-

ğini duyurdu. Hükümetlerarası İklim Deği-
şikliği Paneli’ne göre iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenecek olan Akdeniz Çana-
ğı’nda bulunan Türkiye’nin Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde yüzde 20 ile 
yüzde 40 arasında, İç ve Batı Anadolu böl-
gelerinde ise yüzde 40’ı aşan oranlarda ya-
ğışların azalacağı öngörülüyor. Bu durum 
gelecekte bugünkünden daha uzun ve 
şiddetli kuraklıkların sıklıkla yaşanması ola-
sılığını artırıyor. Yapılan kuraklık riski çalış-
malarında Türkiye nüfusunun 50 milyon-
luk kesimini barındıran 30 şehrin büyük 
oranda kuraklıktan etkileneceği görülüyor. 
TEMA Vakfı, kömür madenciliği ve kömür-
lü termik santral yatırımlarının teşvik edil-
diğine dikkat çekerek büyük ölçüde suya 
ihtiyaç duyan kömürlü termik santralle-
rin planlanmış olması giderek kuraklaşan 
ülkemizde suyun kullanımı açısından bir 
tezat oluşturuyor. Türkiye’nin en verimli 

ovaları, kıyıları, zeytinlikleri termik santral-
lere feda edilirken, iklim değişikliğine kat-
kımız da gün geçtikçe artıyor. 2018’de ku-
raklığın yanı sıra termik santrallerin tarıma 
etkilerinin gündemde olacağını tahmin 
ediyoruz.

2- Gıda fiyatları ve enflasyon:

Geçen yıl olduğu gibi gıda fiyatları ana 
gündem konularından biri olacak. Her ay 
enflasyon verileri açıklandığında gıda fiyat-
ları gündem oluşturacak. Tarımda ve gıda-
da yüksek girdi maliyetleri nedeniyle artan 
fiyatlar tartışılacak.

3-Ana gündem ithalat:

Tarımda ithalat politikası bu yıl da sürdü-
rülecek. Hayvancılık, hububat, bakliyat, 
yem hammaddeleri, bitkisel yağlar başta 
olmak üzere ithalatın 2017’den daha yük-
sek olması bekleniyor. Bunun ilk sinyalleri 

Ali Ekber YILDIRIM 
(Dünya Gazetesi)
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2017 sonunda verildi. Gıda,Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, 
konuşmalarında “bende ithalata karşıyım” 
demesi ithalatın artarak devam edeceği 
gerçeğini değiştirmiyor. Fakıbaba, 2018’de 
300 bin ton et ithal edileceğini söylüyor.

Bakanlar Kurulu’nun, “İthalat Rejimi 
Kararı”nda gümrük vergilerinde yapılan 
değişiklikler de ithalat politikasının devam 
edeceğinin en önemli göstergesi. Resmi 
Gazete’de yayınlanan Karar’da canlı hay-
van, karkas et, yem hammaddeleri, buğ-
day, mısır, arpa ve daha bir çok üründe 
gümrük vergileri düşürüldü. Bazı ürün-
lerde sıfırlandı. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Toprak Mahsulleri Ofisi’ne verilen hububat 
ürünlerini sıfır gümrükle ithalat yetkisi de-
vam edecek. Et ve Süt Kurumu, sıfır güm-
rükle canlı hayvan ve kırmızı et ithalatını 
sürdürecek.

İthalata dayalı tarım politikası kırsalda nü-
fusun azalmasına, tarımsal üretimin düş-
mesine neden olurken, Türkiye’nin ithalat 
faturası büyüyecek.

4- Tarım destekleri:

Bu yıl çiftçilere 14.8 milyar lira destek öde-
necek. Bu desteğin 4 milyar lirası hayvan-
cılığa verilecek. Mazot desteğinde çok bü-
yük artış olacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın 
Ekim 2016’da açıkladığı; “çiftçinin kullan-
dığı mazotun yarısı bizden” taahhüdü ni-
hayet bu yıl yaşama geçirilecek. Çiftçilere 
2018 yılı bütçesinden 1.9 milyar lira mazot 
desteği ödenecek. Kırsal kalkınma yatırım-
larına 1.7 milyar lira, pamuk üreticilerine 
1.5 milyar lira destek ödemesi yapılacak. 
Tarım destekleri konusunda bu yıl yeni bir 
uygulamanın da başlaması bekleniyor. Ba-
kanlar Kurulu’nun daha önce aldığı karar 

doğrultusunda sertifikalı tohum kullan-
mayan çiftçilere tarım desteği ödenme-
yecek.

5- Buzağı yılı ve hayvancılık:

Bu yıl hayvancılık sektörü kırmızı et ve çiğ 
süt fiyatı, ithalat, destekler ve buzağı kayıp-
ları ile hep gündemde olacak. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-
ba, buzağı ölümünün yüzde 15’ten yüzde 
5’e düşürülmesi için 2018’i hayvan hasatlık-
ları ile mücadele ve buzağı yılı ilan ettiklerini 
açıklamıştı. 2017 yılında kaldırılan besi des-
teği bu yıl tekrar uygulanacak. Hayvan ba-
şına 250 lira ödeme yapılması öngörülüyor. 
Hayvancılık politikasında önemli değişiklikle-
rin olacağı 2018’de en az 3 yıl sürecek yeni 
bir proje ile sözleşmeli üretim yapacak kü-
çük aile işletmeleri desteklenecek. Milli Hay-
vancılık Politikası temel alınarak hazırlanan 
proje ile küçük aile işletmeciliği, besicilik ve 
küçükbaş hayvancılığına yönelik destekler 
artırılacak. İlk etapta 20 bin işletmenin reha-
bilitasyonu öngörülüyor.

6- Gübrenin maliyeti ve fiyatı:

Bu yıl gübre konusunda bir ilk yaşanıyor. 
Amonyum nitratlı gübrelerin patlayıcı ya-
pımında kullanılmasını önlemek amacıyla 
tüm gübrelerin karekod ve DNA Barkod 
ile izlenmeye alınması1 Ocak 2018 itibariy-
le başladı. Dünyada ilk kez Türkiye’de baş-
layan bu uygulamanın, gübre maliyetini 
artırması ve bunun da çiftçiye fiyat artışı 
olarak yansıması bekleniyor.

7- Teknoloji kullanımı:

Tarımda maliyetlerin yükselmesi, verim-
liliğin düşmesi, yaşlanan kırsal nüfus, işçi 
bulunamaması gibi sorunlar tarımda tek-
noloji kullanımını zorunlu hale getiriyor. 
Bu yıl tarımda teknoloji kullanımı daha çok 
gündeme gelecek. Özetle, yeni yılla birlikte 
umutların yeşermesini bekliyoruz. Ancak, 
geçmişten gelen kronik sorunlar, ithalata 
dayalı politikalar Türkiye’yi tarımda her ge-
çen yıl daha çok dışa bağımlı hale getiri-
yor. Dileğimiz üretimi destekleyen, artıran, 
üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak ulusal bir 
politikanın uygulanması.
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Dünya Gıda Örgütü (FAO) kaktüsün 
son çare olarak gıda güvenliği için 
yararlı bir gıdaya ve yem olarak 
kullanılan bir ürüne dönüştürüle-

bileceğini söyledi. BM Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada 
özellikle armut kaktüsün artık kurak alan-
larda gıda ve hayvan yiyeceği için değerli 
bir varlık olarak düşünülebileceği vurgu-
landı. FAO çoğu zaman göz ardı edilen bu 
doğal kaynağın daha stratejik ve verimli 
kullanılması için çiftçilere ve politika ya-
pıcılara yardım etmek amacıyla zor eki-
len bu bitkinin uzmanlarını bu alandaki 
bilgi ve birikimlerini bir arada toplamak 
için buluşturdu. FAO tarafından yapılan 
açıklamaya göre kaktüslerin çoğu yenile-
mezken, Opuntia türleri -özellikle yabani 
bir zararlı ottan ziyade bir bitki gibi işlen-
diğinde- daha fazlasını sunabiliyor.

Armut kaktüsün etkin olarak nasıl yö-

netileceğine dair bilgiyi yaymak için FAO 
ve ICARDA (Uluslararası Kurak Alanlarda 
Tarımsal Araştırma Merkezi) Armut Kak-
tüsün Bitki Ekolojisi, Yetiştirilmesi ve Kul-
lanımı adlı bitkinin genetik kaynaklarını, 
fizyolojik özelliklerini, toprak tercihlerini 
ve zararlı böceklere karşı dayanıklılığına 
dair güncellenmiş yaklaşımını anlamaya 
yönelik kitabı kullanıma sürdü.

Kitap aynı zamanda bu bitkinin yemekte 
nasıl kullanılabileceğine dair ipuçları su-
nuyor. Bu zaten yerli Meksika’da yüzyıl-
lardan beri yemeklerde kullanılırken artık 
Sicilya’daki gurme geleneğinde de güçlü 
şekilde yerleşiyor. FAO Bitki Üretimi ve Ko-
ruma Birimi Direktörü Hans Dreyer “İklim 
değişikliği ve artan kuraklık riskleri sıradan 
kaktüsleri birçok bölgede temel bir bitki 
statüsüne yükseltmek için çok güçlü se-
bepler” dedi. Armut kaktüs yetiştirilmesi 
kuraklık, çorak topraklar ve yüksek sıcak-

lıklar karşısında giderek popüler olmaya 
başlıyor. Yerli Meksika’da kladod olarak da 
bilinen nopalitos’un yıllık kişi başı tüketimi 
6,4 kilogramdır ve bu bölgede oldukça 
uzun bir geçmişe sahiptir.     

21. YÜZYILDA EN ÖNEMLİ BİTKİLERDEN BİRİ OLACAK

Armut kaktüsün sıcaktan kurak iklimlerde 
iyi gelişme yeteneği, kaktüsü gıda güven-
liği için önemli bir aktör yapıyor. Gıda sağ-
lamalarının yanı sıra kaktüsler su depolar. 
Hektar başına 180 tona kadar su sağlaya-
bilirler; bu da yetişkin beş ineğin ihtiyacı 
için yeterlidir.

Kuraklık zamanlarında kaktüs yetiştiri-
len çiftlilerde hayvanların hayatta kalma 
oranları çok daha yüksektir. ICARDA’nın 
Tunus merkezli araştırmacısı Ali Nefzaoui 
su kaynaklarına giderek artan baskı ge-
lecekte kaktüsün 21. yüzyıl için en önde 
gelen bitkilerden birisi olacağını söyledi.

KAKTÜSE SOFRADA

YER AÇIN
Antalya gibi tropik iklime sahip alanlarda dağ başlarında kendiliğinden 
yetişen halk arasında frenk inciri olarak bilinen kaktüsün gıda ve yem 

bitki olarak kullanılabileceği belirtildi. Araştırmacılar kaktüsün 21. 
yüzyılda en önemli bitkilerden biri olacağı görüşünü dile getiriyor
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Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare 
Komitesi (AB KİK) 37. Toplantısında 
konuşan TOBB Başkanı ve Türkiye - 
AB KİK Eş Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu Türkiye ve AB’nin köklü ilişkilere sahip 
olduğunun altını çizerek tarafların hiç olma-
dığı kadar birlikte çalışmaya, küresel sorun-
larla birlikte mücadele etmeye mecbur ol-
duğunu ifade etti.

Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komi-
tesi (AB KİK) 37. Toplantısı TOBB Başkanı ve 
Türkiye - AB KİK Eş Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, AB KİK Üyesi STK’ların Başkanları, 
AB temsilcileri ve AB Bakanı Başmüzake-

reci Ömer Çelik’in de katılımıyla Adana’da 
yapıldı. Toplantının açılışında bir konuşma 
yapan TOBB Başkanı ve Türkiye - AB KİK Eş 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB ilişkileri 
her zamankinden daha önemli hale geldi-
ğini duyurdu. Türkiye ve tüm AB ülkelerinin 
mülteci ve yasa dışı göç akımı, terörizm, si-
ber saldırılar, uluslararası ticarette yükselen 
korumacılık eğilimi, iklim değişikliği ve enerji 
güvenliği gibi ortak sorunlarla karşı karşıya 
bulunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
hiçbir ülkenin bu sorunlarla tek başına mü-
cadele edemeyeceğini söyledi.

TOBB Başkanı ve Türkiye - AB KİK Eş Başka-

TÜRKİYE VE AB 
BİRLİKTE ÇALIŞMAYA MECBUR
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nı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bizden 
önceki nesil, ikinci dünya savaşını yaşadı. 
Ama bize, Avrupa Birliği gibi, dünyanın 
en önemli barış projesi başarısını bıraktı. 
Şimdi de bizim sorumluluğumuz, biz-
den sonraki nesillere, daha zengin, daha 
güvenli ve daha huzurlu bir ortam bırak-
maktır. Biz, Türkiye-AB KİK Türkiye kanadı 
olarak, buraya son derece güçlü bir ekip-
le geldik. Dört sendika konfederasyonu-
muzun genel başkanı, esnaf odalarının 
genel başkanı, çiftçi örgütlerimizin genel 
başkanı, işverenlerimizin çatı örgütü, ka-
dın örgütleri olarak buradayız.Türkiye-AB 
katılım sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerin-
de işbirliği ve diyaloga verdiğimiz önemi 
göstermek için buradayız. İçinde bulun-
duğumuz süreçte, Türkiye-AB ilişkilerinin 
en öncelikli konusu, katılım müzakerele-
rinde ilerleme sağlanmasıdır. Katılım süre-

ci esasen, Türkiye-AB ilişkilerinin temelidir. 
Yine, ekonomi, sosyal politika, enerji, te-
rörle mücadele, Suriyeli mülteciler ve dış 
politika gibi yakın işbirliği ve diyalog içinde 
olmamız gereken alanlar var. Aynı şekilde 
gümrük birliği, vize serbestisi konuları da, 
yine birlikte çalışma alanlarımız arasında 
yer almalıdır. Çünkü iktisadi açıdan, Türki-
ye ve Avrupa birbirine eklemlenmiştir.

Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi. 
Türkiye, AB’nin 4. büyük ihracat paza-
rı. Türkiye, AB’nin en çok ithalat yaptığı 
5. ülke. Öte yandan AB, Türkiye’nin en 
büyük ihracat pazarı. AB, Türkiye’deki 
yabancı yatımcılar açısından da ilk sırada. 
Kısacası, iktisadi ilişkilerimiz son derece 
derinleşmiştir.

Türkiye ve AB, iktisadi olarak, çok sayıda 
güçlü bağla birbirine bağlanmıştır. Di-
ğer taraftan, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi 
dönüşüm çabalarında, AB ile ilişkiler yol 
gösterici olmuştur.” 

DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN PUSULASI 

AB ile ilişkilerin, Türkiye’nin dönüşüm sü-
recinin pusulası olduğuna işaret eden M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB KİK olarak, 
Türkiye’nin bu dönüşüm çabalarını her 
zaman desteklediklerini ve katkı verdik-
lerini bildirdi. Türkiye’nin AB ilişkilerini, 
stratejik öncelik olarak ele aldıklarını be-
lirten Hisarcıklıoğlu “Özetle, Türkiye-AB 
KİK, toplumun tüm kesimlerinin AB ile 
bütünleşme çabalarına verdiği deste-
ğin simgesidir” dedi. AB üyelik süreci 
kapsamlı reformlar gerektirdiğinin altını 
çizen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Hu-
kukun üstünlüğü, temel hak ve özgür-
lüklerin korunması ve piyasa ekonomisi 
konusunda köklü reformlara imza attık. 
Eksiklerimiz var. Yapılacak çok iş var. Atıla-
cak çok adım var. Bunun farkındayız. Bu 
reformları zaten yapmak zorundayız.

Kendi insanımız için, kendi ekonomimiz 
için yapmak zorundayız. Türkiye’nin, bu 
reformları gerçekleştirme kararlılığında 
olduğunu da biliyoruz. Vize sorunumuz 
var. Vize konusu, Türkiye-AB KİK olarak, 
her zaman önceliklerimiz arasında yer 

aldı. Vize serbestisi diyalogunu bir an 
önce tamamlamalıyız. Hükümetimizin, 
gerekli çalışmayı tamamlayarak Avrupa 
Komisyonu’na sunmuş olmasından do-
layı son derece mutluyuz. Emeği geçen 
herkese teşekkür etmek istiyorum. Artık 
sonuç alınması lazım.” 

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZE EDİLMELİ 

Gümrük Birliği’ni modernize edecek mü-
zakerelerin başlatılması gerektiğine deği-
nen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konunun 
siyasi gerekçelerle ertelenmesinin doğru 
olmadığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, bu 
modernizasyonun, hem Türkiye, hem 
AB için faydalı olduğunu anlattı. TOBB 
Başkanı, “Bizim, Türkiye-AB KİK olarak, bu 
konudaki kararlılığımızı mutlaka vurgula-
mamız gerekir.

Bir diğer önemli konu, terörizme karşı 
güçlü bir duruştur. Türkiye’nin, PKK-PYD-
YPG, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerine 
karşı, yurtiçinde ve dışında verdiği müca-
dele, ne yazık ki Avrupa’da yeterli desteği 
görmüyor. Hem NATO ittifakı, hem de AB 
ortaklığı içinde bulunduğumuz Avrupa 
ülkelerini, teröre karşı verdiğimiz haklı 
ve meşru mücadelemizde, yanımızda 
görmek isteriz. Esasen, İttifak’ın ve Or-
taklığın, hukuki ve ahlaki sorumluluğu da 
bunu gerektirir. Son olarak, Türkiye-AB 
gündemindeki konuların daha üst düzey-
de ele alınması açısından, 25 Mart’taki zir-
veyi, büyük bir memnuniyetle karşıladığı-
mızı ifade etmek istiyorum. Türkiye-AB 
ilişkileri köklüdür; sağlam temellere daya-
nır. Biz, toplumun tüm kesimleri olarak, 
Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine dönük 
çabaların sürdürülmesi gereğine inanıyo-
ruz. Türkiye-AB KİK olarak, bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da, Türkiye’yi 
AB üyeliğine taşıyacak nitelikteki çalışma-
larımızı devam ettireceğiz” diye konuştu. 

 AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzake-
reci Ömer Çelik ise konuşmasında, “Biz 
DEAŞ’la mücadele ederken bizi destekle-
yen ve desteğini beyan eden bazı dost-
larımız yine bir terör örgütü olan PKK’nın 
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Suriye’deki şubesi PYD ve YPG ile müca-
dele ederken bu desteği göstermiyorlar. 
Terör örgütleri konusunda tutarlı olmak 
gerekir” ifadesini kullandı. 

Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İsti-
şare Komitesi 37. Toplantısı’nda, AB’nin 
halklara doğru derinleşmedikçe, yayılma-
dıkça Avrupa halkları ve değerlerini tehdit 
eden aşırı sağın, göçmen düşmanlığının 
ve yabancı düşmanlığın yükselmesi gibi 
birtakım tehditlerle karşı karşıya kaldığını 
söyledi.

 Son 2 yılda Avrupa’daki bazı siyasetçilerin 
seçim zamanlarında göçmen ve yabancı 
düşmanlığını teşvik eden, İslamafobi ve 
antisemitizmi kışkırtan açıklamalar yapa-
bildiklerini anlatan Çelik, “Seçimler önce-
sinde maalesef çok fazla yalan söylenebi-
liyor.” diye konuştu.

 Çelik, antisemitizmi ve yabancı düşman-
lığını kışkırtmak konusunda, karşıların-
da çok yanlış bir tablo olduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerine baktığımızda, bu 
aşırı sağ partilerin, ikinci, üçüncü parti 
konumuna geldiğini görüyoruz. O yüz-
den benim umudum sivil toplum diya-
loğundadır, sivil toplum örgütlerindedir. 
Sivil toplum örgütlerinin, bu siyasi angaj-
manlara girmeksizin, ön yargılara teslim 
olmaksızın Avrupa değerlerini koruyaca-
ğına olan inancım her geçen gün daha 
çok artıyor.” 

Avrupa’ya tehdidin, kendi bünyesindeki 
“aşırı” unsurlardan geldiğini vurgulayan 
Çelik, “Bu sivil toplum diyaloğuna önem 
verdiğimi, kıymetli bulduğumu belirt-
mek isterim.” ifadesini kullandı. 

Çelik, Türkiye’nin Afrin’de güçlü bir te-
rörle mücadele çalışmasını yürüttüğünü 
vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bu terörle mücadelemiz BM başta 
olmak üzere uluslararası hukuka tama-
men uygundur. Bulgaristan’da, Dışişleri 
Bakanları gayriresmi toplantısına katıl-
dım. Orada şöyle birtakım cümleler duy-
dum, ‘Biz sizin bu terörle mücadelenizin 
DEAŞ’la mücadelenizi zayıflatacağını dü-

şünüyoruz.’ Bu kesinlikle doğru değildir. 
Türkiye’nin, sahada DEŞA’le en güçlü 
mücadele eden ülke olduğu açık ve net-
tir. Biz başkaları gibi sadece sözle değil, 
bizatihi Fırat Kalkanı Operasyonu’yla ve 
ondan önceki operasyonlarımızla da DE-
AŞ’le en güçlü mücadele eden ülkeyiz. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti insanlarımız 
DEAŞ tarafından bir saldırıya uğradığı za-
man Avrupa’nın pek çok ülkesinde kamu 
binalarına ve diğer binalara Türk bayra-
ğı yansıtarak, bizimle dayanışma içinde 
olduğunu gösteriyor dostlarımız. Buna 
müteşekkiriz, uğradığımızı saldırılar son-
rasında bayrağımızın binalara yansıtıla-
rak bu dayanışmanın gösterilmesinden. 
Buna teşekkür etmekle birlikte, aynı şe-
kilde PKK saldırısına uğradığımız zaman, 
güvenlik güçlerimiz şehit olduğu zaman, 
insanlarımızı kaybettiğimiz zaman bu 
dayanışmayı görmüyoruz. Hiçbir PKK 
saldırısından sonra Türkiye ile dayanışma 
için, Türkiye’ye başsağlığı dilemek için 
Avrupa’nın kamu binalarına Türk bayra-
ğının yansıtıldığını görmedim. Bu çifte 
standarda dikkatinizi çekiyorum.”

TÜRKİYE –AB KİK EŞ BAŞKANI ANNİE VAN WEZEL 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
Üyesi, Türkiye –AB KİK Eş Başkanı Annie 
Van Wezel de konuşmasında Türkiye’nin 
ekonomik dönüşümünün kendilerine de 
çok memnun ettiğini bildirdi. Wezel, bu-
rada ortaya çıkan refah ve faydadan top-

lumun tüm kesimlerinin yararlanmasını 
önemsediklerini ifade etti. Birtakım ar-
tan endişelere de sahip olduklarının altını 
çizen Wezel, olağanüstü halin uzama-
sından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 
İfade ve basın özgürlüğünün önemine 
dikkat çeken Eş Başkan Wezel, gaze-
teciler için verilen cezaların kendilerini 
üzdüğünden söz etti. Annie Van Wezel, 
temel haklar konusunu çok önemsedik-
lerini belirterek adil ticaret konusundaki 
görüşlerini paylaştı.

AB TÜRKİYE DELAGASYONU BAŞKANI YARDIMCISI GAB-
RİEL M. VİNALS 

AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Yardım-
cısı Gabriel Munuera Vinals ise konuşma-
sında Türkiye ile AB’nin çok önemli bir 
ticari partner olduğunu bildirdi. Temel 
haklar konusunda gerilemeler hissettik-
lerinden bahseden Vinals, 2016 yılında 
yaşanan darbe girişimini de kınadıkları-
nı ve Türkiye’nin yanında yer aldıklarını 
açıkladı. Türkiye’nin bu darbe girişimini 
yapanların peşine düşmesinin normal ve 
anlaşılır olduğunu belirten Vinals ancak 
tüm bunların evrensel haklar çerçeve-
sinde yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşmamasını 
tam tersine Avrupa’ya yaklaşmasını iste-
diklerini söyleyen AB Türkiye Delagasyo-
nu Başkanı Yardımcısı Gabriel Munuera 
Vinals, Türkye’nin AB için stratejik bir or-
tak olduğunun altını çizdi. 
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TURUNÇGİL VE NARDA 

Leyla BUHURCU (Ziraat Mühendisi) 
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
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Akdeniz iklim kuşağında bulunan Antalya’da örtü altı sebze üretimi başta olmak üzere subtropik ve ılıman  meyve 
türleri ile birlikte tarla bitkileri yetiştirilebilmektedir. Meyvecilik yönünden bakıldığında ilimizde subtropik meyve-
lerden turunçgil, nar, zeytin, avokado, yeni dünya, muz gibi meyveler rakımı yüksek olan ilçelerimizde ise ılıman 
iklim meyve türlerinden olan elma, armut, kiraz, erik gibi meyve türleri üretilmektedir. Turunçgil ve nar üretimi 

yoğun olarak yapılmaktadır. İlimiz turunçgil üretiminde Adana, Mersin, Hatay’dan sonra 4. sırada, nar üretiminde ise 1. 
sırada yer almaktadır (TUİK,2016).Aşağıdaki tabloda ilimizde Turunçgil ve nar üretimde son 15 yıldaki değişim oranı ve 
üretim miktarları bulunmaktadır.

Ürünler
Türkiye Antalya

Türkiye İçindeki Oranı(%) 15 yıldaki değişim %
Üretim (ton) Üretim (ton)

Turunçgiller 4.293.007 598.720 13,95 58

Portakal 1.850.000 504.655 27,28 62

Nar 465.200 111.041 23,87 1.373
Türkiye İstatistik Kurumu -2016 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yapmış olduğu 
hasat öncesi ve hasat sonrası pestisit analiz çalışmalarında 
ve yaş meyve sebze ihracatında yurt dışından alınan geri 
bildirimlerde ürünlerde zaman zaman pestisit kalıntıları ne-
deniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Yoğun olarak üretilen tu-
runçgil ve narda birçok zararlı organizmalarla karşılaşılmakta 
ve bunlarla farklı metotlar ile mücadele edilmektedir.

Amacına uygun olmayan ya da fazla sayıda uygulanan kim-
yasalların kullanımı ile insan, hayvan ve çevre sağlığı tehlike-
ye atılmakta, doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır.  
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda pestisitlerin insan 
sağlığına olumsuz etkileri görüldükçe tüketicilerde güveni-
lir gıdaya yönelme isteği artmaktadır. Bu nedenle pestisit 
kalıntısı olmayan ürünler, hem iç pazarda hem de ihracat-
ta aranır hale gelmektedir. Aynı zamanda zirai mücadelede 
kullanılan kimyasallar, doğada bulunan faydalı organizmaları 

yok olmasına, yeraltı su kirliliğine ve pestisitlerin zararlılara 
karşı dayanıklılık kazanması gibi birçok sorunlara da yol aç-
maktadır.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede, kül-
türel, mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygula-
malarının birbirleri ile uyumlu bir şekilde kullanıldığı, zararlı 
organizmayı tamamen yok etmek yerine onu ekonomik za-
rar seviyesi altında tutmayı hedefleyen son çare olarak kim-
yasal mücadelenin uygulandığı entegre mücadelenin tüm 
ürünlerde yaygınlaşması gerekmektedir. Biyolojik mücadele 
entegre mücadelenin en önemli yapı taşıdır. Kimyasal ilaç 
kullanmadan faydalı organizmalar ile zararlı popülasyonu 
başarılı bir şekilde ekonomik zarar seviyesi altına indirilebil-
mektedir. Biyolojik mücadele yöntemleri kullanılarak yapılan 
üretimde pestisit kalıntısı olmayan doğaya dost ürünler 
yetiştirilmektedir. Bakanlığımız üreticilerimizin biyolojik ve 
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İLÇE Alan (da) Üretim ( Ton)

Aksu 9.000 22.262

Serik 8.200 19.824

Döşemealtı 8.084 11.294

Manavgat 6.300 10.518

Finike 4.716 9.163

Konyaaltı 3.848 10.284

Antalya İlçelerinde Nar Üretim Durumu ( TÜİK 2016)

İLÇE Alan (da) Üretim ( Ton)

Finike 34.032 179.752

Kumluca 30.812 102.610

Konyaaltı 16.895 96.596

Aksu 15.250 65.534

Serik 15.533 34.373

Alanya 15.039 30.446

Antalya İlçelerinde Turunçgil Üretim Durumu ( TÜİK 2016)

biyoteknik mücadele uygulamalarını teşvik etmek için des-
tekleme ödemeleri yapmaktadır. Turunçgil ve nar bahçele-
rinde  yaygın olarak görülen ve ekonomik kayıplara yol açan  
Turunçgil unlubit (Planococcuscitri) zararlısı görülmektedir. 
Bu zararlı, turunçgil ve nar   meyvelerinin sapla birleştiği  
ve meyvelerin birbirleriyle temas ettiği yerlerde emgi yapa-
rak meyvelerin dökülmesine, tatlımsı madde salgısı ile  de   
yaprak ve meyvelerde fumajine sebep olmaktadır. Turunç-
gil unlubit zararlısına karşı biyolojik mücadelede   Crypto-
laemus montrouzieri (avcı böcek) ve Leptomastixdactilopii 
(asalak böcek) kullanılmaktadır. 

Turunçgil ve Narda Kadın Eliyle Biyolojik Mücadele 
Projesi

Biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması amacı ile destek-
leme yanı sıra farklı projeler ve eğitimler yapılmaktadır. Bu 

kapsamda Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirli-
ği ile ilimizde ‘Turunçgil ve Narda Kadın Eliyle Biyolojik Müca-
dele Projesi’ uygulamaya konulmuştur. Bu projede turunç-
gil ve narda ekonomik kayıplara yol açan Turunçgilunlubit 
zararlısına karşı Cryptolaemusmontrouzieri ve Leptomastix 
dactilopii  salımı yapılarak herhangi bir kimyasal kullanma-
dan bu zararlı baskı altına alınabileceği kadınlarımıza öğreti-
lecektir. 2018- 2019 yılları arasında turunçgil ve nar yetişti-
riciliğinin yoğun olarak yapıldığı Finike, Döşemealtı, Serik ve 
Manavgat ilçelerimizde yürütülecek olan bu projede, kadın 
çiftçilerimize biyolojik mücadelenin öğretilmesi ve farkın-
dalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kadın çiftçile-
rimize biyolojik mücadele konularında eğitimler verilerek, 
turunçgil ve nar bahçelerinde turunçgil unlubit zararlısına 
karşı faydalı böcek salınımları yapılacaktır.
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Meslek komitesi üyeleri bir tele-
vizyon kanalı ana haber bülte-

ninde “Yemeğimize Zehir Katıyorlar” 
anonsuyla sunulan haberde yapılan 
değerlendirmelerin gerçeklikten 
uzak olduğu konusunda değerlen-
dirmede bulunmuşlardır. Üyeler, bu 
tip asılsız haberlerin örtüaltında seb-
ze üretimiyle uğraşan ailelerin ve ti-
careti gerçekleştirenlerin ekonomik 
faaliyetlerinin zarara uğramaması 
ve sektörel rekabetin korunması 
adına bu tip haberlerin yapılmama-
sı gerektiği hususunda değerlen-
dirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler 

hazırlanacak olan ürün spotlarının 
“Kontrollü Üretim, Sağlıklı Tüketim” 

gibi sloganlarla bu konuyu da kapsa-
masını talep etmişlerdir.

Meslek komitesi üyeleri, geçmiş yıllara oranla sarımsak 
fiyatlarının çok düştüğünü (6-7 TL düzeyinde), fiyatla-

rındaki düşüşün daha önce tarımla uğraşmamış kesimlerin 
yatırım amaçlı sarımsak ekimlerinde bulunarak arz fazlası 
oluşturması nedeniyle oluştuğunu ve bu durumun piyasa-
yı olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Üyeler, iklim deği-
şikliğinin kentimiz ticaretine olan olumlu ve olumsuz etki-
leri hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Mevsim 
sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde seyretmesi nedeniyle 
örtüaltı üretiminde kömür, odun gibi katı yakıt kullanımının 
düşmesinin karbondioksit salınımını azalttığını ve çevreye 
olumlu etkide bulunduğunu ancak katı yakıt satan şahıs ya 
da firmaları ekonomik açıdan olumsuz etkilediği değerlen-
dirmesinde bulunmuşlardır. 

ANTALYA TİCARET BORSASI ŞUBAT AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

Meslek komitesi üyeleri, hava 
koşullarının sıcak gitme-

si ve yağış olmaması nedeniyle 
yayla kesiminde yer alan ilçele-
rimizde kuraklık endişesi bulun-
duğu, Şubat sonu Mart ve Nisan 
aylarında mevsimsel yağışların 
görülmemesi halinde hububat 
ve mamulleri üretiminde rekol-
tenin düşeceğini ifade etmişler-

dir. Komite üyeleri, sektörel ve 
ekonomik değerlendirmelerin 
ardından medyada yer alan ilaç 
kalıntısı haberlerinin gerçeklikten 

uzak ve üreticiyi töhmet altında 
bıraktığını ifade ederek, bir daha 
böyle bir haberle karşılaşmama 
temennisinde bulunmuşlardır.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

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

7. MESLEK KOMİTESİ 
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler 

Meslek Komitesi)

6. MESLEK KOMİTESİ 
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, kesme çiçek üretiminde 
iklim koşullarının sıcak geçmesi nedeniyle kali-

tenin güzel olduğu ve hazine arazilerinin süs bitkileri 
üretimi için kiralanması ile sosyal güvenlik uygula-
malarında yaşadıkları problemler hakkında görüş alış 
verişinde bulunmuşlardır. Komite üyeleri, cenaze ve 
düğün törenlerin ile çeşitli organizasyonların açılışla-
rında metal çelenkler ve yapay çiçekler yerine canlı çi-
çeklerden oluşan çelenklerin ve canlı çiçeklerin tercih 
edilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşları baş-
ta olmak üzere dernek ve vakıflara yazı yazılmasının 
yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.

Komite üyelerince 2018 yılı turizm sezonu hak-
kında beklentiler görüşülerek, sektörlerine 

olası yansımaları değerlendirilmiştir. Üyeler kekik 
fiyatlarının 7.5 TL olduğunu ve Şubat Ayı’nın sonu-
na kadar 5.5 – 6 TL’ye gerileceğini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca son dönemde sektörde kullanılan düşük 
faizli kredilerin bir bölümün şu an sektörde iş yap-
mayan ticaret erbabınca stok yapmak için kullanıl-
dığını ifade etmişlerdir. Komite üyeleri son olarak 
hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitkiler üretimi 
için kiralanması hususunda görüş alış verişinde 
bulunmuşlardır.

Meslek komitesi üyeleri, TİGEM Üretici Şartlarında Sözleşmeli 
Küçükbaş Hayvancılık Projesi hakkında değerlendirmelerde 

bulunmuşlardır. Üyeler projenin henüz net bir biçimde kamuoyu 
ile paylaşılmadığını ancak üretici başına 300 koyun vermek yerine 
50 koyun verilmesinin küçük aile işletmelerinin desteklenmesi 
bakımından daha doğru olacağını belirtmişlerdir. Büyükbaş kar-
kas kesim fiyatlarının 26-27 TL seviyesine oturduğunu, küçükbaş 
kuzu fiyatlarının ise 38-39 TL seviyesinde yüksek olduğu değer-
lendirmesinde bulunmuşlarıdır. Komite üyeleri, girdi maliyetleri-
nin arttığını ve bu durumun üretici başta olmak üzere, ticaret 
erbabı ve nihai tüketiciye fiyat artışı olarak olumsuz yansıdığı 
ifade etmişlerdir. Komite üyeleri, et için destekleme ödemeleri-
nin kesim sonrası kilogram başına olmasını ve buzağıların doğu-
mundan 6 ay sonra canlı ise destek verilmesinin uygun olacağı 
şeklinde görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

4. MESLEK KOMİTESİ
 (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların Ticaretini Ya-

panlar Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, üreticinin desteklenmesi amacıyla 
sütte gerçekleşen fiyat artışına karşın yem fiyatlarında da 

artış yaşandığını ifade etmişlerdir.  Ayrıca, yüzde 1 düzeyinde 
olan birlik priminin devre dışı bırakılarak satış yapılmasının anlık 
kar yaratmasına rağmen zamanla kaliteyi düşüreceği ve zarara 
sebebiyet vereceği uyarısında bulunmuşlardır. Üyeler, geçtiğimiz 
aylarda 8–8.3 TL’ye kadar birinci kalite çıkan pamuk fiyatlarının 
7.5 TL düzeyinde dünya piyasalarına paralel bir biçimde oluştu-
ğunu ifade etmişlerdir. 








