
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı 
Kasım - Aralık 2017 Sayı: 66

2018
ETTE ÜRETİM 
YILI OLSUN



2

KASIM / ARALIK 2017

GÜNCEL



1



İÇİNDEKİLERAntalya Ticaret Borsası adına
İMTİYAZ SAHİBİ 

GENEL YAYIN SORUMLUSU
Ali ÇANDIR

ATB Yönetim Kurulu Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Tolgahan ALAVANT
ATB Genel Sekreteri

EDİTÖR
Vahide YANIK

ATB Basın Danışmanı

YAYIN KURULU
Halil BÜLBÜL

İbrahim YILMAZ
Adnan İNGEÇ

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Hamit SEÇİL

1fstopmedia@gmail.com

BASKI
Kutlu & Avcı Ofset Form Baskı 

Rek. San ve Tic. Ltd. Şti.

İLETİŞİM
Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat:2

(PK 101) 07040 ANTALYA
Tel: (242) 2442670 - 2412828

Fax: (242) 2411158
e-mail: info@antalyaborsa.org.tr

www.antalyaborsa.org.tr
BORSANOMİ Dergisi’nde yayınlanan yazı ve 

fotoğrafların imtiyaz sahibi Antalya Ticaret 
Borsası olup izinsiz kopyalanamaz. Yazarlara 
ait yazıların sorumluluğu yazan kişiye aittir.

BORSA
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı 

Kasım - Aralık 2017 Sayı: 66

www.antalyaborsa.org.tr

antalyaborsa

antalyaborsa07

SEZONU VERİMLİ 
GEÇİREN HUBUBATI 

İTHALAT ÜZDÜ

10

ZEYTİNPARK ANTAKYA’YA 
MODEL OLACAK

44



 COĞRAFİ İŞARETE AMBLEM KORUMASI - 12

UÇAK DOMATESİ VURDU - 18

YÜN SENTETİKLE MÜCADELE EDEMEDİ - 45

TARIM SEKTÖRÜNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMALIYIZ - 48

SON KALAYCI ZAMANA DİRENİYOR - 51

BUZAĞI ÖLÜMLERİNİ AZALTACAK ÖRNEK PROJE - 52

2018 ETTE 
ÜRETİM YILI OLSUN

24
ÇİÇEĞİMİZ 
SOLMASIN

28



4

KASIM / ARALIK 2017

GÜNCEL

Türk köylüsü “Efendi” yerine getirilmedikçe 
memleket ve millet yükselmez!.



5

2
017 yılını acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle geride bı-

raktık. Hükümetin aldığı önlemlerle toparlanma yılı 

diye tabir edebileceğimiz 2017, kayıp yıl 2016 yılına 

göre daha iyimser bir tabloda geçti. 2017’nin ilk ya-

rısında sağlanan KDV, ÖTV’de yapılan indirimler, Kredi Garanti 

Fonu (KGF) kaynaklı krediler, vergi borçları ile SGK primlerinde 

sağlanan yapılandırma, iş dünyasının direncini bir nebze de 

olsa artırdı. Antalyamız “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” 

kapsamında 180 bin istihdama ulaşarak İstanbul’un ardından 

en çok istihdam sağlayan ikinci il oldu. Bu, Antalya’nın ekono-

mik gücü ve potansiyelini ortaya koymaktadır. Ancak, tarım ve 

turizm gibi iki güçlü sektörün öncüsü olan Antalya, 2017’de 

ülke ortalamasının altında bir performans sergiledi.   

Antalya ekonomisinin en önemli problemlerinden biri daha 

önce 80’li yıllarda turizm, 90’lı yıllarda örtü altı tarım alanında 

yarattığı başarı hikayesi benzeri bir hikaye yaratamamasıdır. 

Kentimizin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Türkiye eko-

nomisinin çok üzerinde daralan Antalya ekonomisinin, potan-

siyelini harekete geçirecek destek ve teşvik politikalara Türkiye 

geneline verilenden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Biz bunu 

“Antalya Yaklaşımı” olarak dillendirip, karar vericilere her sefe-

rinde sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. 

Yeni yıl yeni umutlar demek. İş dünyası olarak 2018 yılına zor-

luklarla giriyor olsak da umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. 

Bizi ayakta tutacak olan üretimdir. Özellikle yarattığı yüksek 

istihdam ve katma değerle göz ardı edemeyeceğimiz tarım, 

2018‘de yüzünü tekrar üretime çevirmelidir. Üretirsek insa-

nımıza iş oluruz, aş oluruz. Hükümetimizden beklentimiz ise 

yatırım iştahını kabartan ve süreklilik arz eden bir ekonomik 

iklim yaratmasıdır. Ekonomik ve siyasi alanda yaratılacak barış 

ortamı hem bizlerin üretim motivasyonunu artıracak hem de 

ülkemize yatırım çekecektir.

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı



6

KASIM / ARALIK 2017

BORSADAN

Döşemealtı Belediyesi Gençlik Mec-
lisi (DÖGEM) genç vekilleri, Proje 
Danışmanı Murat Dinç önderliğin-
de Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Başkan Yar-
dımcısı Halil Bülbül’ün de bulunduğu zi-
yarette DÖGEM genç vekiller, Çandır’a ça-
lışmaları hakkında bilgi verirken, yaptıkları 
projeleri anlattı. Döşemealtı sınırları içeri-
sinde sosyo kültürel yapıları farklı 33 ma-
hallede yaşayan 14-25 yaş arası gençlerin 
yerelde yönetim sürecine dahil olmak için 
hayata geçirilen bir projeye dahil oldukla-
rını belirten genç vekiller, kişisel sosyal ve 
mesleki gelişim seminerlerine katıldıkları-
nı kaydetti. Her bir gencin yürüttüğü bir 
proje olduğunu belirten gençler, DÖGEM 
sayesinde özgüveni yüksek gençler hali-
ne geldiklerini bildirdi. 

MEMLEKET SİZE EMANET

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır, gençlerle bir arada 
olmaktan duyduğu mutluluğu dile ge-
tirirken, gençliğe böyle bir fırsat verdiği 
için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay 
Genç’e teşekkür etti. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün memleketi, Cumhuriyeti gençle-
re emanet ettiğini belirten Çandır, “Sizler 
geliştikçe memleket gelişecek. Sizler ge-

liştikçe sadece kendinizi değil memleketi 
de geliştireceksiniz” dedi. Türkiye’de ilk 
defa Antalya Ticaret Borsası bünyesinde 
Borsa Gençliği adıyla bir oluşumu kur-
duklarını, genç beyinlerle birlikte bir çok 
projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çan-
dır, gençliğe verdikleri önemi anlattı. 

TARIM TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKIN

Gençlerin en büyük sorumluluklarından 
birinin tarım topraklarını korumak oldu-
ğunu kaydeden Çandır, “Bu kentin insan-
ları olarak tarım topraklarımıza yeterince 
sahip çıkamadık. Ben gençlikten bu an-
lamda umutluyum” dedi. Gençlerin ta-
rımla ilgili her türlü çalışmasının yanında 
olduklarını bildiren Çandır,  ATB’nin çalış-
malarıyla ilgili de bilgi verdi. 2 yıl sonra 100 
yaşına basacak olan Antalya Ticaret Bor-
sası’nın kentin sorunlarına kafa yoran bir 
Borsa olduğunu anlatan Çandır, “Memle-
ket sevdanız varsa güzel işler yaparsınız. 
Sizi böyle bir oluşum içerisinde yer alıp 
çalışmalar yaptığınız için kutluyorum” 
diye konuştu. 

DÖGEM üyesi gençler, ATB Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret 
etti. DÖGEM’li gençler projeleri hakkında Çandır’a bilgi 
verirken, Çandır gençlere Borsa’nın çalışmalarını anlattı. 

DÖGEM’İN GENÇ VEKİLLERİ 

BAŞKAN ÇANDIR’I ZiYARET ETTi Antalya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Birol Ekici, Antalya 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı 
ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi ile Antalya Ticaret Borsası iş-
birliğiyle Kömürcüler’de kurulması 
planlanan Canlı Hayvan Borsası’nın 
çalışmalarının gündeme geldiği gö-
rüşmede,  kurumlar arası işbirliğinin 
önemi vurgulandı. ATB Başkanı Ali 
Çandır, Hayvan Borsası’nın bir an 
önce Antalya’ya kazandırılması ge-
rektiğini söyledi.

GENEL SEKRETER EKİCİ’DEN 

BORSA’YA  ZİYARET

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfede-
rasyonu Başkan Yardımcısı Necip 

Fazıl Güldemir, Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziya-
ret etti. Yürüttükleri projelerle ilgili 
Çandır’ı bilgilendiren Güldemir, bu 
yıl 9’uncusu düzenlenecek Yöresel 
Ürünler Fuarı‘nı ilgiyle takip ettiklerini 
söyledi.  Güldemir, Mart ayında Anka-
ra’da düzenlenecek Dünya Tarım ve 
Gıda İşbirliği Zirvesi hakkında Çandır’a 
bilgi verdi. Başkan Çandır, Güldemir’e 
ziyareti için teşekkür etti. Günümüz-
de tarım ve gıdanın önemine dikkat 
çeken Çandır,  üreten bir ülke birlikte 
çalışmamız gerektiğini söyledi

BAŞKAN’A NEZAKET ZİYARETİ
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CİHAT ALAGÖZ’DEN
BORSA’YA  ZİYARET

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel 
Müdürü, TOBB Türkiye Fuarcılık 

Sektör Meclisi Başkanı, TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cihat Alagöz, Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. TÜ-
YAP Antalya Fuarları hakkında görüş 
alışverişinde bulunan Alagöz, Yöre-
sel Ürünler Fuarı YÖREX’ten övgüyle 
bahsetti. Çandır da Alagöz’e ziyaret 
nedeniyle teşekkür etti. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Ünal beraberindeki 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol 
Gürpınar, Prof. Dr. Ahmet Ögke 

ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Meclis Başka-
nı Hüseyin Cahit Kayan’ın da bulunduğu 
ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Ünal, Borsa’nın çalış-
malarını ilgiyle yakından takip ettiklerini 
söyledi. İş dünyasının saha deneyimi ve 
üniversitenin akademik birikiminin bir-
leştirildiğinde kent için yararlı çalışmalar 
yapılabileceğini kaydeden Ünal, Borsa ile 
her türlü alanda işbirliği yapmak istedik-
lerini söyledi. 

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
Rektör Ünal’a ziyareti nedeniyle teşek-
kür etti. Akdeniz Üniversitesi’nin kentle 
bütünleşen bir üniversite haline geldiği-
ni belirten Çandır, bu konudaki çabaları 
nedeniyle de Ünal’a teşekkür etti. Korku-

teli’de tıbbi aromatik bitki üretimi konu-
sunda özel sektör ve üniversitenin birlik-
te çalışacağını anımsatan Çandır, kent için 
bu tür çalışmaların artırılması gerektiğini 
kaydetti. Kent merkezinin en yeşil alanı 
Zeytinpark’ı Antalya’ya kazandırmak için 
çalıştıklarını anlatan Çandır, öğrencilerin 
ve akademisyenlerin tarımsal üretimden 
etkinliklere kadar bir çok konuda alandan 
yararlanabileceğini söyledi. Çandır, üni-
versite ile birlikte kentlilik bilincini artır-
maya yönelik çalışmalar yapılabileceğini 
de belirterek, borsa olarak işbirliğini artır-
maya hazır olduklarını vurguladı. 

REKTÖR ÜNAL’DAN 
BORSA’YA ZİYARET

Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı 
Bahattin Bayraktar, Dernek Yö-

netim Kurulu Üyeleriyle Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı 
ziyaret etti. Derneğin çalışmalarıy-
la ilgili Başkan Çandır’a bilgi veren 
Bayraktar, toplumun daha sağlıklı ve 
kaliteli yaşam geçirmesi için çalıştık-
larını söyledi. Borsa’nın çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini kaydeden 
Bayraktar, “Kent için güzel çalışma-
lara imza atıyorsunuz” dedi. ATB 
Başkanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle 
Bayraktar’e teşekkür ederken, der-
nek yönetimine başarılar diledi.

SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ’NDEN 

ZİYARET
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Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü 3. Sınıf öğrencile-
ri, sektörde önemli yeri olan kurumları 
tanıtmak, kurumların işleyiş yöntemleri 

hakkında bilgi sahibi olmak ve mezuniyetlerin-
den sonraki kariyerleriyle ilgili yapacakları hazır-
lıklara katkı sağlamak amacıyla Antalya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. 

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Yılmaz’ın talebi doğrultusunda 
gelen öğrencilere Borsa’nın çalışmaları hakkında 
bilgi verildi. YÖREX, Zeytinpark gibi projeler hak-
kında bilgi alan öğrencilere, Borsa’nın çalışma 
sistemi de anlatıldı. Öğrencilere ayrıca dönem 
başkanlığını Borsa’nın yaptığı yürüttüğü Batı Ak-
deniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ile Tarım Kon-
seyi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü öğrencileri, uygulama 
dersi kapsamında Antalya 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 

ZİRAAT ÖĞRENCİLERİ 
BORSA’YI TANIDI

Antalya Ticaret Borsası, üyelerine sunduğu hizmet kalitesini 
artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası, 
akreditasyon çalışmaları kapsamında Kumluca Ticaret Borsası, 
Karaman Ticaret Borsası ile kıyaslama toplantısı gerçekleştirdi. 

Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Antalya Tica-
ret Borsası Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, Kumluca Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Eşref Aydın, Karaman Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Metin Demir ile kurum personeli katıldı. 

Kıyaslama toplantısında, borsacılık faaliyetleri, akreditasyon sistemi, 
kalite yönetimi, hizmet kriterleri ve değerlendirmeleri gibi konular ele 
alınırken, iyi uygulama örnekleri değerlendirilerek bilgi alış verişinde 
bulunuldu. Toplantıda ayrıca borsacılık çalışmaları ve geliştirilmesi de 
gündeme geldi. 

KIYASLAMA TOPLANTISI 
BORSA’DA YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç.Dr. Hasan Üstün, Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Zi-
yarette yöresel Ürünler Fuarı YÖREX gündeme ge-

lirken Üstün, Borsa’yı YÖREX’i uzun süreli ve kurumsallaşmış 
bir etkinlik olarak devam ettirme çabasından dolayı kutladı. 
Antalya’daki yöresel ürünlerin markalaşmasına yönelik çaba-
larından dolayı Çandır’a teşekkür eden Üstün, kent merke-
zinde yöresel ürünlerle ilgili çalışmalar yapılabileceğini söyle-
di. Başkan Çandır, Hasan Üstün’e ziyareti nedeniyle teşekkür 
etti. YÖREX’in yöresel ürünlerin gün yüzüne çıkarılıp ekono-
miye kazandırılmasında iyi bir ivme kazandırdığını, markanın 
sahiplenmesiyle daha iyi yerlere gelebileceğini belirten Çan-
dır, yerel ürünlerin markalaşma çalışmalarında da her türlü 
çabaya destek olacaklarını kaydetti. 

BAŞKAN’A 
AKADEMİK ZİYARET
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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hikmet Çinçin ve Meclis 
Başkanı Selahattin Eskiocak baş-
kanlığındaki meclis ve komite 

üyelerinden oluşan heyet, Antalya Tica-
ret Borsası’nı ziyaret etti. Antakya TSO 
heyetini, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, 
Cüneyt Doğan ağırladı. 

Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Bor-
sa’nın ülke ekonomisini geliştirmek için 
yürüttüğü çalışmaları yakından takip et-
tiğini belirterek, özellikle yöresel ürünle-
rin ekonomiye kazandırılmasını sağlayan 
YÖREX’ten övgüyle bahsetti. Antakya’nın 
coğrafi işaret alabilecek çok sayıda yöre-
sel ürünü bulunduğunu vurgulayan Çin-

ZEYTiNPARK
ANTAKYA’YA MODEL OLACAK

Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Hikmet 

Çinçin, Antalya Ticaret 
Borsası’nın öncülüğünde 

yürütülen Zeytinpark’ın 
Antakya için model 

olabileceğini söyledi. 
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çin, künefenin uluslararası tescili için başvuruda bulunduklarını 
bildirdi. 

ZEYTİNPARK MODEL PROJE

Antalya Ticaret Borsası’nın kente kazandırdığı Zeytinpark’ın ör-
nek bir çalışma olduğunu söyleyen Hikmet Çinçin, TSO heyeti 
olarak Zeytinpark’ı ziyaret edeceklerini, oradaki uygulamayı ye-
rinde görmek istediklerini kaydetti. Çinçin, “Zeytinpark benim 
çok merak ettiğim bir proje. Bir benzerini Hatay’da yapabilir mi-
yiz, ona bakacağız. Çevre duyarlılığınız ve çocuklara doğa sev-
gisini kazandırmanız nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Türkiye’ye 
örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyorsunuz” diye konuştu. 
Çinçin, 2021 yılında Botanik EXPO’nun Antakya’da düzenlene-
ceğini belirterek, 2016’de Antalya’da düzenlenen EXPO ile ilgili 
bilgi istedi.

RUS UÇAĞI ANTALYA VE HATAY’IN BAŞINA DÜŞTÜ

Cumhuriyet tarihinden beri Antalya ile Antakya’nın kader bir-
liği olduğunu söyleyen Hikmet Çinçin, iki şehir arasındaki ticari 
ilişkilere dikkat çekti. Çinçin, “Düşen Rus uçağı her ne kadar An-
talya’nın başına düşmüşse de ikinci derece Hataylıların başına 
düştü. Bizim yaş meyve sebze ihracatımızı çok olumsuz etkile-
di” dedi. Çinçin, Hatay Antalya arasında doğrudan uçak seferbe-
rinin başlatılması konusunda da Antalya Borsa’dan destek istedi. 

ZEYTİNPARK BİRLİKTE HAREKET ETME KÜLTÜRÜNÜN ÜRÜNÜ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antakya TSO’nun zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yöresel Ürünler 
Fuarı ve projesi hakkında bilgi veren Çandır, YÖREX’in yurtdışı 
hedefini anlattı. Çandır, YÖREX’e katılarak yöresel ürünlerini ta-
nıtan Antakyalı işadamlarına teşekkür etti. Zeytinpark’ın kentin 
birlikte hareket etme kültürünün bir ürünü olarak kente kazan-
dırıldığını kaydeden Çandır,  alanın kente kazandırılması için yap-
tıkları çalışmaları anlattı. Özellikle çocukların doğa ile buluşması-
nın sağlandığını vurgulayan Çandır, Antakya TSO ile bu konudaki 
deneyimlerini memnuniyetle paylaşabileceğini kaydetti. Çandır, 
heyete Tarım Konseyi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Antalya’nın birlikte hareket ederek Türkiye’nin ilk EXPO’su-

na 2016’da ev sahipliği yaptığını anımsatan Ali Çandır, EXPO 
2016’dan şehrin tam olarak hedefleneni alamadığını söyledi. 
Çandır, “Siz bu konuda daha avantajlısınız. Deneyimlerimizi akta-
rarak elimizden gelen desteği vermek isteriz. Umarım uluslara-
rası alanda imajımıza katkı sağlayacak bu projeyi kentle bütün-
leştirip, EXPO’ya sahip çıkarsınız. Bunu gerçekleştirirseniz Hatay 
ve Türkiye için önemli bir başarı hikayesi yazmış olursunuz” dedi. 

Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Çandır’a Antakya TSO’nun 
Antakya mobilyacılığını geliştirme projesi çerçevesinde üretilen 
el işi ahşap oyma ayna hediye ederken, Çandır Çinçin’e günün 
anısına seramik kaftan sundu.

ZEYTİNPARK’I GEZDİLER

Antakya TSO Heyeti, Zeytinpark’ı da ziyaret ederek, ATB Başka-
nı Ali Çandır’dan alanla ilgili bilgi aldı. Zeytinpark’a hayran olan 
Antakya TSO, kent merkezinin en büyük yeşil alanının kente 
kazandırılmasının takdir edilecek bir çalışma olduğunu söyledi. 
Antakya TSO Başkanı Hikmek Çinçin, Hatay’da benzer bir alanı 
kente kazandırmak istediklerini belirterek, Zeytinpark’ın kendi-
lerine model olacağını söyledi. 
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AMBLEM KORUMASI 
COĞRAFİ İŞARETE 

Yöresel ürünlerin zırhı olan coğrafi işaret 
tescili, artık amblemle güvence altına 

alınıyor. 
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Coğrafi işaret ve geleneksel ürün 
adı amblem yönetmeliği Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Türk Patent ve Marka 

Kurumu’nun hazırladığı yönetmelikle 
amblem, coğrafi işaretli, menşe adı, 
mahreç işareti ya da geleneksel ürün adı 
olarak tescil belgesinde belirtilen şart-
lara uygun olan ürünlerin üretimi veya 
pazarlamasında faaliyet gösterenler ta-
rafından kullanılacak. Amblem, coğrafi 
işaret veya geleneksel ürün adını kulla-
nanlar tarafından Kurumun resmi inter-
net sitesinden temin edilecek. Düzenle-
me ile tescil edilmiş coğrafi işaretin veya 
geleneksel ürün adının kullanım hakkına 
sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işa-
ret veya geleneksel ürün adını, amblem 
ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde 
kullanacak. Coğrafi işaretler bakımından 
amblemin kullanılması zorunlu hale ge-
tirilirken, coğrafi işaretli olmadığı halde 
amblem kullanımı suç sayılacak. Dü-
zenleme ile tescilli coğrafi işaret ve ge-
leneksel ürün adlarında resmi amblem 
kullanımı ile tüketicilerde farkındalığın 
artırılması hedefleniyor. 

Amblem ile tüketici, coğrafi işaretli ürün-
lerin tescil belgesinde belirtilen şartlara 
uygun olarak üretiminin ve denetiminin 
gerçekleştirildiğinden emin olabilecek. 
Ürünün üretimi ve pazarlamasında 
belirtilen kurallara uymayan 
şahıs ya da firmalara ilgili 
cezai işlemler uygu-
lanacak. Tecavüz 
kapsamında 
6769 Sayılı Sı-
nai Mülkiyet 
Kanununun 
Coğrafi İşaret 
ve Geleneksel 
Ürün Adlı İkin-
ci Kitabının 
Madde 53’te 
yer alan hüküm-
leri devreye gire-
cek.

Taraf olunan ikili veya 
çok taraflı anlaşmalar 

kapsamında Türkiye’de korunması ön-
görülen yabancı ülkelere ait coğrafi 
işaretler için ise amblem şartı aranma-
yacak. Tescilli geleneksel ürün adının 
amblemsiz kullanımı 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu hükümlerine tabi sayıl-
mayacak. 

TÜKETİCİ NE ALDIĞINI BİLECEK

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır, yıllardır yöresel 

ürün garantisini gösteren herhangi 
bir resmi işaret bulunmadığını be-
lirterek, “Tüketici yıllardır deneyerek 
aradığı kaliteyi artık  bu işaretle garan-
ti altına alıyor. Tüketici artık bu işareti 
gördüğü zaman  ürünün, ününü ko-
ruyan coğrafi işaret tescil şartnamesi-
ne uygun üretildiğini,  aldığı ürünün 
gerçekten yöresinden geldiğini bile-
cek. Ve herhangi bir sahtekarlıkla kar-
şılaşırsa bir şikayet merci olduğunu da 
bilecek” diye konuştu. 

KAMU SPOTU HAZIRLANSIN

Tüketiciye coğrafi işaret etiketi ya 
da ambleminin anlamını ve önemini 
anlatacak kamu spotlarına ihtiyaç ol-
duğunu belirten Çandır, “Bu şekilde 
piyasada haksız rekabete yol açan, 
tüketiciyi kandıran ve ürünün kalite-
sine leke süren işgüzarları piyasadan 
temizleyebiliriz. Yine eksikliğini his-
settiğimiz en önemli konu Cİ ürün-
lerin kontrol ve denetimi için uygun 
bir mekanizmanın bir an önce hayata 
geçirilmesidir” dedi.

GÜNCEL
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ANTALYA TiCARET BORSASI
KASIM AYI MECLiSi TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, döviz fiyatları, faiz, işsizlik, tüketici 
ve üretici güven endekslerinin geleceğe yönelik iş dünyasını motive edecek 
düzeyde olmadığını söyledi. Çandır, yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlanabileceğini kaydetti. 

Antalya Ticaret Borsası Kasım ayı 
Meclis toplantısı, Meclis Baş-
kanı Hüseyin Cahit Kayan baş-
kanlığında toplandı. Yönetimin 

bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri 
bilgilendirildi. ATB Başkanı Ali Çandır, 
Meclis’te ekonomiye ve gündeme iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. 

ÜRETİM OLMAZSA TİCARET OLMAZ

Antalya’nın batı ilçeleri Demre, Finike, 
Kumluca ve Kaş’ta Kasım ayında yaşa-

nan hortum felaketinin son 50 yılın en 
şiddetli afeti olduğuna dikkat çeken 
Çandır, “Yaşanan afetin can kaybı ol-
madan atlatılması en büyük tesellimiz. 
Ancak üreticilerimiz ciddi bir hasarla 
karşı karşıya kaldı. Bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza ve üreticilerimize 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” 
dedi. Afet sonrasında başkanlığını yü-
rüttüğü Antalya Tarım Konseyi’nin bir 
rapor hazırladığını bildiren Çandır, ra-
porun paydaşların önerisine sunuldu-
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ğunu kaydetti. Çandır, Acil ve Uzun Vadeli 
Önlemlerin sıralandığı raporun üreticinin 
mağduriyetinin giderilmesi için takipçi-
si olacaklarını kaydetti. “Unutmayalım ki 
üretim olmazsa ticaret de olmaz. Türki-
ye’de örtü altında üretilen her 4 doma-
testen birini, biberin neredeyse yarısını, 
kabağın 5’te birini, portakalın yüzde 
16’sını üreten bu bölge üreticilerimiz 
için, devletimiz ve TARSİM üzerine düşeni 
yapmalıdır” diye konuştu. 

TARIM KONSEYİ RAPORU

Raporun içeriğiyle ilgili de bilgi veren 
Çandır, şunları kaydetti: “Kısa vadede üre-
timin devamı için üreticilere yeterli mik-
tarda acil nakit desteği sağlanmalı, Tarım 
Kredi ve Ziraat Bankası borçları üretim 

normale dönene değin ertelenmelidir. 
Uzun vadede, sürekli tekrar eden afet 
bölgeleri havza sisteminde tespit edilip; 
bu bölgelerdeki tüm tarım alanlarında 
sigortalılık zorunlu hale getirilmeli ve 
primlerdeki devlet katkı payı yüzde 70’e 
çıkarılmalıdır. TARSİM mevzuatında fiziki 
olarak tarımsal üretim yapılan her alanda, 
niteliğine bakılmaksızın kapsayıcı bir yeni 
bir düzenleme yapılmalıdır. Yeni oluştu-
rulacak seralarda; Dolu riski için temperli 
sarsıntı ve darbelere dayanıklı cam ya da 
UV içeriği yüksek plastik örtüler kullanıl-
ması mevzuatla destekleme kapsamına 
alınmalıdır.”

RAKAMLAR MOTİVE EDİCİ DEĞİL

Ekonomik verileri de değerlendiren ATB 

Başkanı Çandır, döviz fiyatları, faiz, işsiz-
lik, tüketici ve üretici güven endeksleri-
nin geleceğe yönelik iş dünyasını motive 
edecek düzeyde olmadığını vurguladı. 
Çandır, “Tek beklentimiz ise önümüzdeki 
günlerde açıklanacak büyüme rakam-
larının iyi gelecek olmasıdır. Büyüme ra-
kamlarının iyi gelmesine rağmen yatırım 
ikliminin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir 
ve kapsayıcı bir büyüme sağlanabilir. 
Ekonomi yönetiminin bu konuya odak-
lanmasını en büyük beklentimizdir” diye 
konuştu.

Üyelerin geçen yıl finansmana erişimde 
yaşanan sorunlar nedeniyle uygulamaya 
konulan Kredi Garanti Fonu destekli kre-
dilerinin devam etmesini beklediğini bil-
diren Çandır, üyelerin KDV ve geçici vergi 

Kumluca ve Kaş’ta Kasım ayında yaşanan hortum felaketinin 
son 50 yılın en şiddetli afeti olduğuna dikkat çeken Çandır, “Ya-
şanan afetin can kaybı olmadan atlatılması en büyük tesellimiz. 
Ancak üreticilerimiz ciddi bir hasarla karşı karşıya kaldı. Bölge-
de yaşayan vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Fotoğraf / Hamit SEÇİL 
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mevzuatı olmak üzere maliye politikala-
rında kolaylıklar sağlanması talep ettiğini 
kaydetti. Çandır, üyelerin 2018 yılı büt-
çesinde istihdam desteğinin kaldırılmış 
olmasının da mevcut sıkıntıyı artıracağını 
ifade ettiğini bildirdi.

ETİN PÜF NOKTASI ÜRETİM

Son zamanlarda yaşanan kırmızı et sı-
kıntısına da dikkat çeken ATB Başkanı Ali 
Çandır, bir yanda eti pahalı yiyen tüketici, 
diğer yanda ise ithalatla terbiye edilmeye 
çalışılan üreticinin bulunduğunu belirtti. 
Kırmızı et konusundaki gelişmelerin her 
ay ATB meclisinde tartışıldığına dikkat 
çeken Çandır, önerilerini karar vericiler 
ve kamuoyuna sunduklarını anımsattı. 

Çandır, şunları söyledi:“Bu konuda tek 
başına kazanacak ya da kaybedecek bir 
taraf yok. Tüketici, zincir market, kasap, 
aracı ya da üretici kesimlerini topyekun 
memnun etmenin zor bir durum oldu-
ğunun bilincindeyiz. Ancak durum her 
ne olursa olsun serbest piyasa ekono-
misinin var olduğu bir piyasada devletin 
hem üretici hem ticaret erbabını terbiye 
edici uygulamalarla problemi çözmeye 
çalışması kabul edilemez. Bu konudaki 
çözüm önerilerimizi en son Ağustos 
ayı meclis toplantımızda madde 
madde paylaştığım için tekrar gir-
meyeceğim. Ancak girdi maliyet-
lerinin bu denli yüksek ve ithala-
ta bağımlı halde bulunduğu bir 
dönemde büyükbaş hayvancılığı 

yapmak akıl karı görünmemekte-
dir. Üreticiyi üretimde tutacak karar-

lar bir an önce alınmalı, girdi maliyet-
leri düşürülmelidir. Bu işin püf noktası 

üretimdir.”

HAYVANI MERADA GÖRMEK İSTİYORUZ VİTRİNDE DEĞİL

Süte gelen zammın yaklaşık 3 katı girdi 
maliyetlerine zam geldiğini söyleyen 
Çandır, “Sütteki sıkıntıların daha fazla 
artması demek mevcut hayvancılığı-
mızın da kısa sürede bitmesi anlamını 
taşımaktadır. Biz hayvanı merada yayı-
lırken görmek istiyoruz, vitrinde salı-
nırken değil” dedi 

AHB Canlı Hayvan Borsası’yla ilgili 
Meclis üyelerini bilgilendiren Çandır, 
Hayvan Borsası’nı hayata geçirmek 
için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 
görüşmeler yaptıklarını anlattı. Çan-
dır, “Kısa bir süre içerisinde fiili olarak 
Kömürcüler de Antalya Büyükşehir Be-

lediyemizle birlikte kazmayı vurmanın 
bu meclisimize kısmet olması içinse 
yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

ZEYTİNPARK ORTAK DEĞERİMİZ

Antalya’nın yeşil alanı Zeytinpark’ın 
Antalyalıları beklediğini kaydeden ATB 
Başkanı Çandır, “Sizlerin nezdinizde 
tüm üyelerimizi, kurumlarımız, kuru-
luşlarımız, dernek ve vakıflarımız ile sivil 
toplum örgütlerimizi ve kent sakinleri-
ni aileleriyle birlikte Zeytinpark’a davet 
ediyoruz” dedi. Çandır, Zeytinpark içe-
risindeki mevcut asfalt yolu yenileyen 
Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uy-
sal’a, alanı yangın tehlikesinden koruya-
cak, yürüyüş, bisiklet gibi aktivite yolu 
olarak da kullanılacak olan yolun açılma 
sına destek olan Kepez Belediyesi Baş-
kanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. 
Çandır, “Unutmayalım ki, Zeytinpark 
Antalya’nın ortak değeridir. Bu nedenle 
buraya hep birlikte sahip çıkmak hepi-
mizin ortak sorumluluğu” dedi.

 2014 yılında 1.Meslek Komitemizin 
talebi üzerine hayata geçirilen “Antal-
ya Buğdayını Arıyor” projesi ile kentin 
iklimine en uygun buğday çeşidini bul-
maya çalıştıklarını belirten Ali Çandır, 
bu kapsamda geçen hafta Elmalı ve 
Korkuteli’de 17 çeşit buğdayın ekimini 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çandır, 
1.Meslek Komitesi üyelerine, paydaşla-
ra teşekkür etti.

KORKUTELİ MODEL OLACAK 

Korkuteli’de tıbbi ve aromatik bitki 
üretimi için sektörü harekete geçir-
diklerini bildiren Çandır, “Projenin 
ilçe ekonomisine katkı yaratması 
amacıyla kaymakamlık, üniversite, 
teknokent, özel sektör ve borsa ola-
rak birlikte hareket ediyoruz. Burada 
temel amacımız iyi bir modelle ilçe 
ekonomisine fayda sağlamak ola-
caktır” dedi. Çandır, ilk olarak 300 
dönümlük bir alanda başlanacak pi-
lot üretimin daha sonra tüm ilçeye 
yayılacağını bildirdi. Çandır, “Korku-
teli’nin mantarda yazdığı başarı hi-
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kayesini tıbbi aromatik bitkilerde de 
yazmayı hedefliyoruz. Umuyorum ki 
ilçemiz zaman içerisinde bu konuda 
da söz sahibi olacak bir konuma ge-
lecektir. Katkı veren tüm paydaşları-
mıza huzurlarınızda Borsamız adına 
bir kez daha teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

TARIMA DAYALI OSB’LER KURULMALI

Çandır, 25 Kasım’da yürürlüğe giren 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri Yönetmeliği’nin çıkmasının 
sevindirici olduğunu belirtti. Çandır, 
emeği geçenlere teşekkür ederken, 
“Tarımsal yapımızın daha sağlıklı bir hale 
gelmesine olanak tanıyan tarıma dayalı 
OSB’lerin kentimize kazandırılmasına 
odaklanacak ve bu kapsamda sizlerle 
birlikte çaba sarf edeceğiz” dedi.
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Uçak krizinin ardından siyasi alanda toparlanan Türkiye-Rusya ilişkileri 
2017 yılında ticari alanda tam olarak toparlanamadı. Rusya Federasyonu 
tarafından uygulanan yasak sonrasında ülke genelinde domates ihracatı 

yüzde 10 azalarak 486 bin tona gerilerken, domates ihracatından elde 
edilen gelir yüzde 34 düşüşle 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Ülkedeki her 3 domatesten 2’sini üreten Antalya’da domates ihracatı 
miktar olarak yüzde 29 azalarak 120 milyon tona, tutar olarak ise yüzde 

47 azalarak 70 milyon dolar civarında gerçekleşti.

DOMATESi VURDU

UÇAK
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ihracatındaki sıkıntının devam 
ettiğini belirten Cüneyt Doğan, 
“Rusya ihracatı kıstı ama Beyaz 
Rusya, Gürcistan, Ermenistan, 
Arabistan gibi diğer ülkelere 
yaptığımız ihracat bu açığı ka-
pattı” dedi. 2018’in domates 
başta olmak üzere yaş mey-
ve sebzede iyi bir yıl olacağına 
inandığını ifade eden Cüneyt 
Doğan, yeni yılda ticareti en-
gelleyen belirsizliklerin ortadan 
kalkacağı bir yıl olmasını diledi.

GELİR YÜZDE 34 DÜŞTÜ

Cüneyt Doğan, Türkiye’de 12 
milyon tona yaklaşan domate-
sin 3’te 2‘sinin taze tüketildiği-
ni, 3’te 1’nin salça gibi ürünlerin 
üretiminde kullanıldığını bildirir-
ken, yaklaşık yüzde 5’inin ihraç 
edildiğini kaydetti. Rusya Fede-
rasyonu’nca getirilen yasak son-
rasında ülke genelinde domates 
ihracatının yüzde 10 azalarak 
486 bin tona gerilediğine dikkat 
çeken Doğan, “Domates ihra-
catından elde ettiğimiz gelir ise 
yüzde 34 düşüşle 240 milyon 
dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Yaşanan sıkıntı döneminde 
mevcut pazarlara daha fazla 
ihracat gerçekleştirerek açığı 
kapatmaya çalıştıklarını kayde-
den Doğan, “Belarus’a yaklaşık 
4.5 kat,  Gürcistan’a 3 kat, Irak 
ve Polonya’ya ise 2 kat domates 
ihracatını artırdık. Bu dönem-
de domates ihracat ettiğimiz 
52 ülkeden 11’inde ihracatımız 
gerilerken 1’inde ise değişmedi. 
Kalan 40 ülkeye ise ihracatımızı 
artırmamıza rağmen değer ola-
rak Rusya’ya yapmış olduğumuz 
dönemdeki ihracatın 125 mil-
yon dolar gerisinde kaldık” diye 
konuştu.

2015 yılında ithal ettiği doma-
tesin yüzde 52’sini Türkiye’den 
karşılayan Rusya’nın yasağı 2017 

yılı kasım ayında kısmen de olsa 
kaldırdığını anımsatan Cüneyt 
Doğan, Türkiye’ye uygulanan 
yasak sonrası Rus pazarına 
özellikle Ermenistan, İran, Mısır 
ve Özbekistan’ın giriş yaptığını, 
Fas, Belarus ve Azerbaycan’ın 
ise mevcut domates ihracatını 
yükselttiğini bildirdi.

3 DOMATESTEN 2’SİNİ ANTALYA ÜRETİYOR

Türkiye toplam örtü altı üre-
tim alanın yüzde 39’una sahip 
olan Antalya’da ise domatesin 
kent ekonomisindeki önemine 
dikkat çeken Cüneyt Doğan, 
şunları söyledi: “290 bin dekara 
yaklaşan örtü altı sebze üretim 
alanımızın yüzde 59’unu doma-
tese ayırmakta ve ülkemizde 
örtü altında yetiştirilen her 3 
domatesten 2’sini bizler üret-
mekteyiz. Tüm bu yaşananlar 
sonrasında, Antalya’nın yaş 
meyve sebze ihracatı miktar 
olarak yüzde 9 azalarak 396 bin 
tona, tutar olarak ise yüzde 18 
azalarak 296 milyon dolara ge-
riledi. Domates ihracatımız ise 
miktar olarak yüzde 29 azalarak 
120 milyon tona, tutar olarak 
ise yüzde 47 azalarak 70 milyon 
dolar dolayında gerçekleşti.”

GÜNCEL

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Cüneyt Doğan, 2017’teki uçak krizinin ar-
dından domateste yaşanan sıkıntıya dikkat 
çekti. Domates ticaretinde son 2 yıldaki 

belirsizliğe dikkat çeken Doğan, 2017 yılı sonunda 
bir nebze de olsa toparlanma sürecine girdiğini 
bildirdi. Kapıları kısmen açsa da Rusya’ya domates 
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Antalya Ticaret Borsası 4. Meslek Komitesi Üyesi İr-
fan Akbaş, süt ve süt ürünleri mamullerinde 2017 
yılında para kazanamadıklarını bildirdi. Özellikle 
otellere tedarik sağlayan üretici ve tedarikçilerin 

sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını bildiren Akbaş, “Otellerin 
2016’ya göre doluluk oranını yüzde 50’nin üzerinde arttı 
ama sayıdaki bu artış bizlere yansımadı” dedi. Otellerin 
müşteri oranı artsa da düşük fiyat uygulamasının gelire 
yansımadığını ifade eden Akbaş, bu otellere tedarik sağ-
layıcıların da ekonomik daralmadan etkilendiğine dikkat 
çekti. Nisan ayında sattıkları ürünün ödemesini yıl sonun-
da bile alamadıklarını bildiren İrfan Akbaş, “Sezon başında 
aldığımız çekler yıl sonunda yeni yeni ödenmeye başladı. 
Sezon tekrar başlayacak ama biz tahsilatta sıkıntı çekiyo-

ruz. Oteller esnafı finansör olarak görüyor” diye konuştu.

SICAK PARA DÖNMÜYOR, UMUT TÜKENDİ

Üreticinin personel, elektrik gibi girdilerin masrafını aylık 
ödediğini belirten İrfan Akbaş, “6-7 aylık çekler geliyor. Öde-
nip ödenmeyeceği belli değil. Giderlerimiz çok fazla, kar 
marjı düşük” dedi. Geçen yıllara göre enerji, nakliye masrafı, 
paketleme ürünlerindeki yüzde 30 civarındaki artışa dikkat 
çeken Akbaş, “2017 hem sıcak para dönüşünde sıkıntı çek-
tiğimiz hem de girdi maliyetlerinin yükseldiği bir yıl oldu. 
Peynirin mayasını bile dolar üzerinden alıyoruz. Dolardaki 
yükseklik bize olumsuz yansıdı. 2017’de bir şey kazanma-
dık” diye konuştu. Her yılın bir önceki yılı arattığını ifade 
eden İrfan Akbaş, “2018’den umutlu olamıyoruz” dedi. 

Turizm kenti Antalya 2017 yılında 10 milyon turisti ağırladı ancak, 
turizmdeki sayısal artış otel gelirlerine yeterince yansımadı. Otellere 
tedarik sağlayanlar ise hem düşük fiyatlarla otellere ürün verdi hem de 
1 yıl vadeli çeklerle alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor.

OTELLERDEKi DOLULUK 
ÜRETİCİYE YANSIMADI
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Antalya Kent Konseyi Tarım Çalış-
ma Grubu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
‘Sebze ve Meyvelerin Toptan ve 

Perakende Ticaretinde Uyulması Gere-
ken Standart Uygulamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne ilişkin 
rapor hazırladı. Raporu hazırlayan ça-
lışma grubu, tebliğin Avrupa Birliği (AB) 
normlarına göre hazırlandığını, top-
tancı hallerinde işlem gören tarımsal 
ürünlerin ambalajlanması, depolanma-
sı, taşınması ve perakende satışında uy-
gulanacak kuralların ayrıntılı olarak tarif 
edildiğini vurguladı.

Bu tebliğ kapsamında çabuk bozulan 
yaş sebze ve meyvelerin tek kullanım-
lık ambalajlarla satılmasını zorunlu kılan 
kriterinin 1 Haziran 2018 tarihinde yü-
rürlüğe gireceğinin yer verildiği rapor-
da, ‘dökme’ diye tabir edilen bal kabağı, 
kavun, karpuz, patates ve kuru soğan 
gibi ürünlerin taşıma şartları ve ambalaj 
kurallarının ise Ocak 2019’da yürürlüğe 
gireceğine dikkat çekildi.

“TEBLİĞLE İLGİLİ HİÇ BİR HAZIRLIK YOK”

Çabuk bozulan yaş sebze ve meyvelerin 
tek kullanımlık ambalajlarla satılmasını 
zorunlu kılan kriterin uygulanmasına 

6 aylık zaman kaldığının vurgulanır-
ken, çalışma grubu, hem üretici hem 
de toptancı hallerinde kriterle ilgili son 
durumun ne olduğuna ilişkin saha ça-
lışması yaptı. Saha çalışmasının da yer 
verildiği raporda, “Ne üretici özelinde 
ne de toptancı hallerinde konu ile ilgili 
bir hazırlık yoktur. Ürün bazında amba-
lajlama esasları, ambalajlama altyapısı ile 
ilgili hiçbir hazırlık yok” denildi.

Bazı ürünlerin üretici düzeyinde işlen-
mesi ve paketlenmesinin gerekli ol-
duğunun kaydedildiği raporda, küçük 
üreticinin ambalajlama, depolama ve 
nakliye kriterlerini sağlayacak altyapısı-
nın olmadığı, ayrıca toptancı hallerinde 
komisyoncuların çok büyük kısmının 

tasnifleme, ambalajlama ve depolama 
tesisinin olmadığa işaret edildi.

“EK MALİYET ÜRETİCİYE YANSITILMAMALI”

Çalışma grubunun hazırladığı raporu 
değerlendiren Antalya Kent Konseyi 
Başkanı Semanur Kurt ise tebliğin uygu-
lanmasından dolayı çıkacak ek maliyet-
lerin üreticiye yansıtılmaması gerektiği-
ni söyledi. Üreticilerin yeteri kadar gelir 
elde edemediği gerekçesiyle üretim-
den uzaklaştığını anlatan Kurt, üretici 
ve tüketici arasındaki mesafenin ve ara-
cıların azaltılması gerektiğini savundu. 
Tebliğle ilgili altyapı çalışmalarının acilen 
yapılması gerektiğini de kaydeden Se-
manur Kurt, şunları kaydetti:

“Özellikle tek kullanımlık ambalajların 
kullanılacağı yaş sebze ve meyvelerde 
tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Haziran 
2018 tarihine kadar bütün hazırlıkların 
tamamlanması gerekir. Gerek toptancı 
hallerinde, gerekse üretici ölçeğinde bu 
tebliğin uygulama altyapıları acilen oluş-
turulmalıdır. Bunun için; toptancı halle-
rinde gerek komisyoncular düzeyinde, 
gerekse toptancı hal bünyesinde, kamu 
eliyle veya hibe desteklerle, standardi-
zasyon, paketleme ve depolama ihtiya-
cını karşılayacak tesisler kurulmalıdır.”

AMBALAJ TEBLİĞİNE 

HAZIR DEĞİLİZ
Antalya Kent Konseyi, 
sebze ve meyvenin 
ambalajlanmasını 
zorunlu kılan ve 6 ay 
sonra yürürlüğe girecek 
tebliğle ilgili hazırladığı 
raporda, üretici ve toptancı 
hallerinde hiçbir hazırlık 
olmadığı tespit edildi.
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A
ntalya Ticaret Borsası öncülü-
ğünde yürütülen BATEM, TİGEM, 
Akdeniz Üniversitesi’nin deste-
ğiyle devam eden “Antalya Buğ-

dayını Arıyor Projesi” çerçevesinde bu yıl 
yayla ilçeleri Korkuteli ve Elmalı’da 17 çe-
şit buğdayın deneme ekimi yapıldı. 

17 ÇEŞİT BUĞDAY İZLENECEK

Korkuteli’ne bağlı Kemerağzı Mahallesi 
ile Elmalı’ya bağlı Eymir Mahallesi’nde 
buğday deneme ekimi gerçekleşti. El-
malı’daki deneme ekimine ATB 1. Mes-
lek Komitesi Üyesi Ahmet Yılmaz ile BA-
TEM’den Ziraat Mühendisi Ali Koç katıldı. 
Hasada kadar 17 çeşit buğday çeşidinin 
gelişimini belirlenen kriterlere göre izle-
nip raporlaştırılacak. 

ÜRETİM VE VERİMİ ARTIRMA PEŞİNDEYİZ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Antalya’da buğday ve-
riminin Türkiye ortalamasının altında ol-
duğunu görünce Antalya Buğdayını Arı-
yor Projesi’ni hayata geçirdiklerini bildirdi. 
Çandır, “2013 yılında Türkiye’de dekara 
ortalama verim 278 kilogram iken Antal-
ya’da 245 kilogram düzeyindeydi. Buğ-
dayda kaliteli ve verimi nasıl artırabilirizin 
peşinde 2014 yılından bu yana deneme 
ekimlerini gerçekleştiriyoruz. Deneme 

ekimlerinden alınan sonuçları sektör 
temsilcileri ve üreticimizle paylaşacağız” 
dedi. Proje kapsamında 2014 yılında 22 
çeşit buğday ekerken, verim, kalite, has-
talık ve zararlılara dayanıklılık gibi kriterle-
re göre bu sayının 2015 yılında 12‘ye dü-
şürdüklerini anımsatan Çandır, bu yıl çeşit 
sayısını bölge ve koşullar dikkate alınarak 
17’ye çıkardıklarını kaydetti. Çandır, “Buğ-
dayda yöreye uygun tohum çeşitlerinin 
belirlenmesi ve üretimde verimliliğin artı-
rılması amacıyla çalışıyoruz” dedi.

ÜRETİCİYE YOL GÖSTERECEK

Korkuteli’nde 2015 yılında hava koşulla-
rının buğdayın yetiştirilmesi için uygun 
olmaması nedeniyle ekim yapamadık-
larını, 2016 yılında ise hava koşullarının 
olumsuz gitmesi nedeniyle hasat ger-
çekleştiremediklerini bildiren ATB Başka-
nı Çandır, bu yıl ekimin başarılı bir şekilde 
gerçekleştiğini söyledi. Çandır, Haziran 
ayı sonundaki hasat döneminde verim, 
kalite, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı 
olan çeşitleri üreticiye tavsiye niteliğinde 
önereceklerini bildirdi.

Buğday veriminde 
Türkiye ortalamasının 
altında olan Antalya, 

bölgeye has en kaliteli ve 
verimli buğday çeşidini 
bulmak için başlattığı 

Antalya Buğdayını Arıyor 
Projesi’ne devam ediyor. 

BORSA
EN İYİ BUĞDAYIN PEŞİNDE
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ntalya Ticaret 
Borsası Canlı 
Hayvan ve Et 
Ticareti Mes-

lek Komitesi Başkanı 
Süleyman Kaçaroğlu, 
2017’nin hayvancılık 
ve et sektörü açısından nasıl geçirdiğini 
değerlendirdi. 2017 yılında et sektörü-
nün dalgalı geçtiğini söyleyen Kaçaroğ-

lu, “2017’de ette 4 çeşit fiyat yaşadık; 
canlı ithal giren hayvanın eti, ithal edi-
len kargas et, ithal ettiğimiz hayvanı 
besleyip halka sunduğumuz et, ülke-
mizde yetişen hayvandan elde edilen 
et. Bu dalgalı piyasada kasap esnafı asla 
para kazanamadı” diye konuştu. 

ŞAPKAYI KURTARMAYA BAKTIK

2017’de vergilerin yükseldiğini, elek-

KAPAK

EYLÜL / EKİM 2017

ETTE ÜRETİM YILI OLSUN

2018
2017 yılında en çok konuşulan sektörlerin başında hayvancılık ve et geldi. 
Etin kilogram fiyatının yükselmesine önlem olarak devletin et ithalatına 
başlaması sektör tarafından çok eleştirilirken, 2017 yılında et üreticisi ve 
ticaretini yapanların ithalatla terbiye edilmeye çalışıldığını ifade etti. ATB 
Üyeleri 2018’in ette üretim yılı olmasını diledi. 

Süleyman
KAÇAROĞLU
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trik giderleri, işçi maliyetinin arttığını 
belirten Kaçaroğlu, “Bunların altından 
kalkıp ayakta kalabilen kasap esnafına 
ne mutlu. Gelir gider dengesine bakıl-
dığında kasap birikim yapamadı. Şapkayı 
kurtarmaya baktı. İştah açıcı bir 2017 
yaşamadık” dedi. 

İthal et politikasını değerlendiren 
Komite Başkanı Süleyman Kaçaroğ-

Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Eşref Fakıba-

ba, et ithalatına kendisinin 
de karşı olduğunu belir-
terek, “Et ithaline ben de 
karşıyım. Bu et ithalini bı-
rakacağız buraya Allah’ın 
izniyle… Bunu küçük üre-
ticilerle ve TİGEM’le yapa-
cağız. Bakın, ithalatı biti-
receğiz. Şurada anlaşalım. 
TİGEM 500.000 tane buzağı 
besleyecek, yani hayvan-
cılıkta ithalatı başta ben 
olmak üzere hiçbirimiz 
istemiyoruz. Biz ihracat 
yapacağız. Amacımız yer-
li ve yeterli üretimdir. Bu 
yıl başlattığımız damızlık, 
düve, manda, koç ve teke 
üretim merkezlerini güç-
lendireceğiz. Her akşam 
takip edeceğim” diye ko-
nuştu. 

ET İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ

Yerli üretimden yana ol-
duğunu vurgulayan Fa-
kıbaba, şunları kaydetti: 
“Yerli üreticiden alırım 
ve hiç para kazanmadan, 
belki de sütte olduğu gibi 
etin fiyatını regüle ede-
rek, zarar da olsa yüzde 
5’lik kısmı yerli üreticiden 
telafi edebilirim. Bu bağ-
lamda bizim yerli üretici-
ye, besiciye saygımız var 
ama biz istiyoruz ki hem 
üreteciler hem tüketiciler 
kazansın. Tüketiciler de 
kendi bütçelerine göre et 

yiyebilsinler. Bonfile, pir-
zola fiyatıyla ilgilenmiyo-
rum. 250 lirası olan gitsin 
alsın ama benim halkımın 
kıymaya ve gerçekten 
kuşbaşı ete ihtiyacı var. 
Ben bunu regüle etmek 
zorundayım. Bu alanda da 
biz buzağı ölüm oranları-
nı düşüreceğiz. Özellikle 
düve konusunda ithala-
tımızı artıracağız, danayı 
çoğaltacağız. Amerika’yı 
yeniden keşfetmeye ge-
rek yok. 5 yıl önce bazı Av-
rupa ülkeleri vardı, şimdi 
biz onlardan et ithal edi-
yoruz. Bunlar 5 yıl önce 
kendileri ithal ediyorlar-
dı. Onlar başarıyorlarsa 
biz Türkiye Cumhuriyeti 
olarak neden başarama-
yalım? Biz başaracağız. 
Zaman vermek istemiyo-
rum ama Türkiye kesin-
likle et ithal etmeyecektir, 
inanarak söylüyorum ih-
raç eden ülkelerden birisi 
haline geleceğiz.”

BAKAN DA İTHAL ETE KARŞI
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lu, ithal edilen etin büyük kısmının 
sanayiciler tarafından kullanıldığını 
söyledi. İthal etin lezzetinin yerli etle 
karşılaştırılamayacağını kaydeden 
Kaçaroğlu, “Ülkemize Avrupa’nın 
kaliteli eti gelmedi. İthal edilen et 
Türk damak tadına uygun değil, 
lezzetsiz, protein oranı düşük 
bir et. İthal et ve kıymadaki yağ 
oranına da değinen Kaçaroğlu, 
“İçindeki yağ oranı da hesap edildi-
ğinde bu etin tüketiciye maliyeti 33 
TL değil, 38 TL’dir” dedi. 

DEVLET TİCARET YAPMASIN

Antalya Ticaret Bor-
sası Canlı Hayvan 
ve Et Ticare-
ti Meslek 
K o m i t e s i 
Üyesi İl-
han Ay-

han, 2017’nin üretici-
nin ithal etle terbiye 
edildiği bir yıl olduğu-
nu ifade etti. Devletin 
ticaret yapmaması 
gerektiğini söyleyen 
İlhan, “Devletin kendi 
vatandaşıyla rekabe-
te girmesi yanlış. Her 
ithalat üretimi sekteye 
uğratıyor, bizi ithal bağım-
lısı haline getiriyor” dedi. 
Halka ucuz et vaadinin itha-
latla olamayacağını söyleyen İl-
han Ayhan, 1 kilogram etin üreticiye 
maliyetinin 25 TL olduğunu, ucuz et 
için girdi maliyetlerinin düşürülmesi 
gerektiğini kaydetti. Ayhan, “2017 
başında 41-42 TL olan yemin fiya-
tı bugün 60 TL. Yeme yüzde 40 
zam gelmiş. Girdi maliyetleri her 
geçen gün artıyor. Ülkemizdeki 
besilik hayvan bedeli çok pahalı. 
Gözünü açan bir günlük dana-
nın fiyatı 4 bin TL. Bu fiyattan 
hayvan alır beslersek ucuz et 
tabi ki hayal olur. Bir günlük buza-
ğı 2 bin TL olursa, ben bu ülkede 22 
TL’ye dana kesebilirim. Kasap da 30-

32 Lira’ya et satabilir” diye konuştu. 
İnsanları kırsalda tutmanın yolunun 
üretimden geçtiğini kaydeden İlhan 
Ayhan, işletmelerin yüzde 60 ka-
pasite ile çalıştığına dikkat çekti. 

DEVLET DENETLESİN

Antalya Ticaret 
Borsası Can-

lı Hayvan ve Et 
Ticareti Meslek 

Komitesi Üyesi Ata 
Sönmez, Et ve süt 
Kurumu’nun özel sektörün önünü 
açması gerektiğini söyledi. Devletin 

ticaret yapmaması gerektiğini, de-
netleme görevini en etkin şe-

kilde sürdürmesi gerektiğini 
kaydeden Sönmez, ithal 

hayvan ve eti eleştirdi. 
İthal edilen hayvanların 
sağlıksız ve yetersiz ol-
duğunu ileri süren Ata 
Sönmez, tedarikçile-
rin gümrükte sağlık-
sız hayvanları almaya 
mecbur bırakıldığını 
bildirdi. 

SAKATAT TEHLİKESİ

K o m i t e 
üyesi Os-

man Yar-
dımcı, ithal 

etin sadece 
ette değil sakatta 

da sıkıntılar yarattığını 
bildirdi. Ülkemizde kesilen hayvanın 
derisi ve sakatatının da ekonomiye 
kazandırıldığını belirten Yardımcı, 
hazır et gelip kesim olmayınca ci-
ğer, işkembe gibi sakatat ürünlerin 
de çıkmadığına dikkat çekti. Kısa 
vadede “vatandaşa ucuza et ye-
dirme” hedefiyle yola çıkıldığını 
söyleyen Yardımcı, uzun vadede 
ete ve sakatat ürünlerine hem 

ulaşımın zorlaşacağını hem de 
daha pahalı bir fiyat politikasıyla 

karşı karşıya kalacağımız uyarısında 
bulundu. 

İlhan
AYHAN

Ata 
SÖNMEZ

Osman
YARDIMCI



KASIM / ARALIK 2017

27

KAPAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre 
Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi yılın ilk 

çeyreğinde yüzde 2,3 azalırken, ikinci çeyrekte de 
yüzde 3,4 düştü. Üçüncü çeyrekte ise, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 301 bin 331 
ton olarak gerçekleşti. Toplam kırmızı et üretimi 
içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et 

miktarı ise 131 042 ton olarak gerçekleşti. Etteki da-
ralma büyükbaş diye belirtilen sığır etinde yüzde 
29.4 oldu. Küçükbaş diye belirtilen koyun eti ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.9 oranın-
da artış gösterdi. 2016’da 1 milyon 173 bin ton olan 
kırmızı et üretimini, üretimde yaşanan düşüşle 
2917 yılında yakalamak çok zor görünüyor.  

HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

YIL 1. DÖNEM 2. DÖNEM 3. DÖNEM 4. DÖNEM 5. DÖNEM
2011 157.932 171.595 173.177 274.210 776.915
2012 171. 465 183.017 196.108 365.255 915.945
2013 208.597 212.885 206.466 368.177 996.125
2014 184.975 218.432 202.530 402.335 1.008.272
2015 210.475 251.871 380.162 297.000 1.149.2508
2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042
2017 232.404 260.683 301.331
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Türkiye kesme çiçek üretiminin yüzde 45’ini 
gerçekleştiren Antalya, çiçek sektöründe 
sancılı bir dönem yaşıyor. 2016-2017 üretim 
sezonunda iklim şartlarına bağlı olarak hasadın 
talep dönemine denk gelmesi nedeniyle kesme 
çiçek değerinde satılırken, 2017-2018 üretim 
sezonu kesme çiçek için kötü başladı. Sektörün 
en büyük sıkıntısı ise işçilik…

ÇİÇEĞİMİZ
SOLMASIN
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A
ntalya Ticaret Borsası 
Çiçekçiler Meslek Ko-
mitesi Başkanı Ertan 
Altundağ, Borsano-

mi’ye çiçek sektörünü değer-
lendirdi. 2016-2017 üretim 
sezonunda havaların soğuk git-
mesi, ürünün geç gelmesi ve ürün gelişim da-
ğılımının iyi olması nedeniyle çiçeğin değerinde 
satıldığını kaydeden Altundağ, “Geçen sezon 
iklim şartlarıyla pazar talepleri denk geldiği için 
pazarın talep ettiği ürünü karşılama fırsatımız 
oldu. Bu sezon tam tersini yaşıyoruz. Hem ürün 
bol hem fiyatlar düşük seyrediyor” diye konuş-
tu. Bu yıl havanın kurak ve sıcak geçmesi ne-
deniyle üretimin beklenenden erken ve yoğun 
geldiğini kaydeden Altundağ, “Geçen sezonun 
aksine bu yıla kötü başladık” dedi. Çiçekte ihra-
catın başladığını ancak ürünün bol olmasının 
fiyatların istenen seviyelere gelmemesine ne-
den olduğunu bildiren Ertan Altundağ, ocakta-
ki iklim şartları ve pazar talebinin bu olumsuz 
tabloyu tersine döndüreceğini umut ettiklerini 
ifade etti.

BÜROKRATİK ENGELLER KALDIRILSIN

Rusya pazarının çiçek sektörü için iyi bir pazar 
olduğunu ifade eden Ertan Altundağ, “Maalesef 
Rusya ile ticarette uçak krizinin yaşandığı 2015 
öncesi döneme dönemedik” dedi. Devletin üst 
katında ticareti engelleyici sorun kalmadığı ifa-
de edilse de gümrüklerde sorunların devam 
ettiğini bildiren Ertan Altundağ, ticaretin önün-

deki büroktarik engellerin kaldırılmasını istedi. 

EKONOMİK DARALMA ÇİÇEK TALEBİNİ VURABİLİR

Sektörün 2018 beklentilerini de anlatan Ertan 
Altundağ, umutlarının ocak –şubat’tan sonraki 
taleplerle orantılı olduğunu bildirdi. Altundağ, 
“Umutlarımız sadece havaya bağlı değil. Karşı 
pazardaki talep de önemli, talep iyi olursa tica-
retimiz düzene girer” dedi. Dünyadaki ekono-
mik sıkıntının özellikle kesme çiçek ihracatının 
yapıldığı Avrupa ülkelerinde hissedilir derecede 
olduğuna dikkat çeken Ertan Altundağ, “İnsan-
lar belki çiçek harcamalarını kısma yoluna gi-
debilirler. Hane halkının harcamasında tasarruf 
kalemlerinden biri çiçek olabilir” diye konuştu. 

SURİYELİLER ENTEGRE EDİLMELİ

Çiçek sektörünün en büyük sıkıntılarından bi-
rinin işçilik olduğunu bildiren Ertan Altundağ, 
“Sektörde çalışan aile sıkıntımız bu yıl daha da 
arttı. Aslında 4 kişilik bir aile kira, su, elektrik 
harcaması bizden, yılda 50-60 bin TL para kaza-
nıyor. Ama yine de çalışacak aile bulamıyoruz” 
dedi. Çiçek sektörünün 365 gün aynı tempo ile 
çalışılan bir iş olmadığını vurgulayan Altundağ, 
“Kentleşme ile beraber biz Antalya’da kesme 
çiçek sektöründe çalışacak eleman sıkıntısını 
ciddi anlamda hisseder hale geldik. Suriyelilerin 
sektörde istihdam edilmesi için hukuki düzen-
leme yapılmalı. Fiilen var ama yok... Fiilen bir 
çok sektörde çalışıyor ama kayıt altına alınması 
için destek verilmeli. Çiçeğin en büyük sıkıntısı 
işçilik” diye konuştu.

Ertan
ALTUNDAĞ
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B
ilecik Belediye Başkanlığı, Bursa 
Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajan-
sı (BEBKA), Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi ortaklığıyla bu yıl 

2’ncisi düzenlenen Uluslararası Marka 
Değerleriyle Bilecik Sempozyumu’nda 
Bilecik’te Yöresel Ürünler-El Sanatları 
anlatıldı. Uluslararası Marka Değerleriyle 
Bilecik Sempozyumu’nun beşinci gü-
nünde Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi MYO Öğretim Gö-
revlisi Mesut Kaplan, Bilecik Şeyh Ede-
bali Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mine Poy-
raz, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel 
Başkanı Gökhan Tufan “Yöresel Ürünler” 
başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıl-
dı. Mine Poyraz’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen  oturumda konuşan An-

talya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
gerçekleştirilen sempozyumun önemi-
ne dikkat çekerek, katkı sağlayan bütün 
paydaşlara teşekkür etti.

YÖRESEL ÜRÜNLER MEMLEKET MESELESİ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır,  yöresel ürünlerin 
Türkiye için memleket meselesi niteli-
ğinde olduğunu söyledi. Antalya’da her 
yıl gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX ile ilgili bilgi veren Çandır, özenti 
sonucunda yabancı ürün tüketilmesine 
karşı yerli ve milli ürünlerin tüketilme-
sinin önemine değindi. Ülkenin hemen 
hemen her köşesinde yüzlerce yöre-
sel ürün bulunduğunu belirten Çandır, 
“Coğrafi işaret sayısını artırmak için yo-
ğun çaba sarf ediyoruz. Biz bu projeye 

Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır,  

yöresel ürünlerin Türkiye 
için memleket meselesi  

olduğunu söylerken, 
coğrafi işaretin yöresel 
ürünün taklit edilmesi, 

başkalarının bunu 
kullanmasını engelleyecek 

bir mekanizma olduğunu 
kaydetti. Çandır, “Dünyaya 
baktığımızda yaklaşık 500 

milyar avroluk coğrafi 
işaretli ürün ticareti var” 

dedi.

ÇANDIR
BİLECİK’TE YÖRESEL ÜRÜNLERİ ANLATTI



KASIM / ARALIK 2017

31

GÜNCEL

başladığımızda 110 iken şu an 250’nin 
üzerine çıktı ve 400’ün üzerinde de 
müracaat var. Coğrafi işaret, bunun 
taklit edilmesini, başkalarının bunu kul-
lanmasını engelleyecek bir mekanizma. 
Dünyaya baktığımızda yaklaşık 500 mil-
yar avroluk coğrafi işaretli ürün ticareti 
var. Bu ürünleri coğrafi olarak işaret-
lemişler ve dünyanın her yerine satar 
hale gelmişler” diye konuştu.

Cİ ÜRÜNÜN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Avrupalı tüketicinin, coğrafi işaretli ürün-
lere normalden yüzde 20-30 daha fazla 
bedel ödemeyi peşinen kabul ettiğini 
söyleyen Çandır, şunları kaydetti: “İtalya 
293 ürünle 7 milyar avronun üzerinde, 
Fransa 242 ürünle yaklaşık 6 milyar avro, 
Almanya 89 ürünle 4 milyar avro, İngiltere 
69 ürünle 1,5 milyar avro, Yunanistan 104 
ürünle yaklaşık 1 milyar avro, İspanya 194 
ürünle 1 milyar avronun üzerinde gelir 
elde ediyor. Sadece Yunanistan coğrafi 
menşei işareti almasından itibaren son 
10 yılda ihracatını yüzde 50 oranında 
artırmış durumda. Fransa’da bu coğrafi 
işaretli ürünlerin değeri diğerlerine göre 
yüzde 57 civarında daha yüksek. Türkiye 
ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 
büyürken, tarım sektörü yüzde 2,8 bü-
yümüş. Fransa’da tarımsal üretimde bir 
gelişme yokken, coğrafi işaretli tarımsal 
ürünlerde yıllık yüzde 50 gibi bir artış var. 
Bizim de ürünlerimizi, coğrafi işaretlerini 
alarak dünyaya pazarlamamız ve bunu 
gelir olarak Türkiye’ye yatırmamız lazım.”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mesut 
Kaplan, Bilecik’teki yöresel ürünler, yö-
resel ürünlere ilişkin yaptıkları araştırma 
ve coğrafi işaretleme çalışmalar ile Bile-
cik’in yakın bölgesinde gerçekleştirilen 
tescilleme çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Poy-
raz, Bilecik’teki el sanatları hakkında 
yaptıkları çalışmalar ile Şeyh Edeba-
li Üniversitesi’nin el sanatlarına ilişkin 
yaptıkları konular hakkında bilgi verdi. 
Sempozyumun sonunda Bilecik Bele-

diye Başkanı Selim Yağcı, konuşmacılara 
teşekkür plaketi takdim etti. 

ÇANDIR’DAN BİLECİK TSO’YA ZİYARET

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
sempozyumun ardından Bilecik Tica-
ret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Bilecik 
TSO Başkanı Mefail Ateş ve Meclis Başka-
nı Hakkı Aynur ile Bozüyük TSO Başkanı 
Buğra Levent, TSO yönetim kurulu üye-
leri tarafından karşılanan ATB Başkanı 
Çandır daha sonra oda yöneticileri ile 
bir süre sohbet ederek, odanın çalış-

maları ve Coğrafi işaret başvurusunda 
bulunulan yöresel ürünler hakkında bilgi 
aldı. TSO Başkanı Ateş ve Meclis Başkanı 
Aynur, ziyaretten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, ATB Başkanı Çandır’a 
teşekkür etti. Ziyaretin sonunda karşı-
lıklı yöresel ürünler ve hediyeler takdim 
edildi. ATB Başkanı Ali Çandır, Bilecik’te 
Bilecik Valisi Burhan Terzioğlu, Belediye 
Başkanı Selim Yağcı ile kitap sergisinin 
açılışını yaparken, Altın Karınca ödülüne 
layık görülen Bilecik Belediyesi Yaşayan 
Şehir Müzesi’ni de ziyaret etti. 
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ZEYTİNPARK
CAZİBE MERKEZİ OLUYOR

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, 
doğa sporlarından bisiklete, çadır kampından yogaya 

kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 
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A
ntalya Ticaret Borsası’nın Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü’nden 
kiraladığı 2 bin 630 dönümlük 
Zeytintinpark, kentle buluşuyor. 

Yerel yönetimler, kamu, özel sektörün 
bulunduğu 25 ortaklı Zeytinpark A.Ş, ala-
nı Antalyalılarla buluşturmak için çeşitli 
etkinlikler düzenliyor. Doğa akademisi ile 
öğrencileri doğa ile buluşturan Zeytin-
park, doğa yürüyüşü, yoga, bisiklet ve 
kamp etkinlikleriyle çocuk, genç, yetişkin-
lere unutamayacakları anlar yaşatıyor. 

ŞEHRİN MERKEZİNDE ÇADIR KAMPI 

Zeytinpark, kamp yapmak isteyen grupla-
ra ev sahipliği yapıyor. Zeytin ağaçları ara-
sında gece yürüyüşü yapıp ateş başında 
sohbet eden kampçılar, huzur dolu bir 
gecenin ardından güne nefes çalışması 
ve yoga ile başlıyor. 1200 yıllık zeytin ağa-
cını ziyaret edip uzun parkur doğa yürü-
yüşü yapan kampçılar, ulaşımı kolay ve ok-
sijen dolu bir alanda geçirerek unutulmaz 
bir kamp deneyimi yaşıyor.

PEDALLAR ZEYTİNPARK’A ÇEVRİLDİ

Bisiklet grupları da artık rotasını Zeytin-
park’a yöneltiyor. Antalya’nın en büyük 
bisiklet gruplarından biri olan Antalya 
Bisiklet Sevenler Grubu düzenledikle-
ri şehir içi turlarında ilk defa pedallarını 
Zeytinpark’a çevirdi.  Şehir merkezinden 
hareket eden 40 bisikletli, yaklaşık bir saat 
süren bir yolculukla Antalya’nın kalbi Zey-
tinpark’a ulaştı. Zeytinpark’ta yapılan et-
kinlikler hakkında bilgi edinip birlikte yeni 
projeler yapma kararı alan grup, alanda bir 
süre dinlenip tertemiz havada bol bol ok-
sijen depoladı. 

ÇOCUKLAR DOĞAYA DOKUNUYOR

Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Antalya Zeytinpark A.Ş. arasın-
da imzalanan protokol çerçevesinde sür-
dürülen Doğa Akademisi ile de binlerce 
çocuk doğayla kucaklaşıyor. Devlet okul-
larının yanı sıra, kolej, anaokulu ve kreş 
çocuklarını ağırlayan Zeytinpark, doğanın 
tüm güzelliklerini çocuklara sunuyor. Zey-
tinpark’a gelen çocuklar, doğada öğren 
etkinliğine katılarak unutamayacakları bir 

gün yaşıyor. Zeytinpark gönüllüleri tara-
fından karşılanan çocuklar, süt eşliğinde 
kahvaltı yaptıktan sonra özel materyaller-
le oyunlar oynayıp zeytin ağaçları arasın-
da keşfe çıkıyor. Ellerindeki büyüteçlerle 
doğadaki canlıları ve ağaçları inceleyen 
öğrenciler, bu etkinlikteki kazanımlarını 
resmediyor. Etkinlik sonunda çocuklar 
birer doğa gönüllüsü olurken, çocuklara 
bandana hediye ediliyor.

ANTALYA SAHİP ÇIKMALI

Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytin-
park’ın Antalya’nın cazibe merkezi haline 
geldiğini belirterek, tüm doğa severleri 
Zeytinpark’a davet etti. Ülkemizde bir 
şehrin içindeki en büyük yeşil alan olan, 
dünyada bir şehrin içindeki 9. en büyük 
yeşil olan Zeytinpark’ın korunması, ağaç 
varlığı ve doğasıyla geleceğe taşınması 
kararlılığında olduklarını ifade eden Çan-
dır, “Zeytinpark Antalya’nın ortak değeri-
dir. Antalya bu alana sahip çıkmalı” dedi. 



34

KASIM / ARALIK 2017

BORSADAN

Antalya Ticaret Borsası, Korkuteli 
Kaymakamlığı, Akdeniz Üniversite-
si, Antalya Teknokent’in işbirliğiyle 
düzenlenen “Korkuteli’de Tıbbi 

Aromatik Bitki Üretimi” başlıklı toplantı, ATB 
Toplantı Salonu’nda yapıldı. Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır, Korkuteli Kayma-
kamı Erol Tanrıkulu, Akdeniz Üniversitesi 
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altun-
kaya, AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Davut Karayel, AÜ Korkuteli Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ardahan, Tek-
nokent Genel Müdür Yardımcısı Öğretim 
Görevlisi İbrahim Yavuz’un yanı sıra sektör 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Korkute-
li’nin tıbbi aromatik bitki üretim üssü olma-

sı için yapılabilecekler konuşuldu.

KORKUTELİ EKONOMİSİ GÜÇLENECEK 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
Korkuteli’nin mantar üretimiyle adından 
söz ettiren bir ilçe olduğunu belirterek, 
tıbbi aromatik bitki üretiminde de söz sa-
hibi olmak istediğini kaydetti. Bu çerçeve-

Mantar ile marka 
haline gelen Korkuteli, 

tıbbi aromatik bitki 
üretiminde de merkez 

olmak istiyor. Özel 
sektör, üniversite ve 

kamu, işbirliği yaparak 
Akdeniz Üniversitesi 

Korkuteli Meslek 
Yüksekolu’na tahsis 

edilen 300 dekar arazide 
kekik ve adaçayı üretimi 

için birlikte çalışacak. 
ARGE çalışmalarının 

da yapılacağı bölgede 
üretim alanı, sözleşmeli 

üretici modeli ile 15 
bin dekara kadar 

çıkarılabilecek.

TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİM 
MERKEZİ OLACAK

KORKUTELİ
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de özel sektör, üniversite ve kamunun birlikte hareket ederek 
iyi bir model oluşturacağını söyleyen Çandır, bu modelin diğer 
alanlar için de örnek olabileceğini belirtti. Akdeniz Üniversite-
si Korkuteli Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen 300 dönüm 
alanda tıbbi aromatik bitki üretimi için bir irade oluştuğunu 
bildiren Çandır, Borsa’nın da buna öncülük yapmak istediğini 
bildirdi. Çandır, üretim alanı ve ürün çeşidinin zaman içerisinde 
artırılacağını kaydetti. 

CENGAVERE İHTİYAÇ VAR

Başkan Ali Çandır, mantar üretimiyle Korkuteli’nin 
kaderinin değiştiğini belirterek, tıbbi aroma-
tik bitki üretimiyle de bölge ekonominin 
güçleneceğini söyledi. Çandır, “Korku-
teli’nin tarihinde yer alacak cenga-
verlere ihtiyaç var” derken, mo-
deli oluşturacak ortak girişim 
gurubunda yer alacak firma-
lara çağrıda bulundu. Çandır, 
Kaymakam Tanrıkulu ve Rek-
tör Yardımcısı’na çabaların-
dan dolayı teşekkür etti. 

İLÇENİN KADERİNİ TIBBİ AROMATİK 
BİTKİ DEĞİŞTİRECEK

Korkuteli Kaymakamı Erol Tan-
rıkulu, Korkuteli’nin gerek alan 
gerekse nüfus ve ekolojik şartları 
itibariyle tıbbi aromatik bitki üre-
timi için yüksek potansiyele sahip bir 
bölge olduğunu söyledi. Mantar ile anılan 
Korkuteli’de üretimi çeşitlendirme hedefinde 
olduklarını anlatan Tanrıkulu, bunun için kamu, özel 
sektör ve üniversitenin işbirliğinde güzel bir model oluşturula-
cağına inandığını bildirdi. Tanrıkulu, “Korkuteli’nin kaderini tıbbi 
aromatik bitkiyle değiştirebiliriz” dedi. Kaymakam Tanrıkulu, 

ATB Başkanı Ali Çandır’a böyle bir toplantı ve girişime öncülük 
ettiği için teşekkür etti. 

ÜNİVERSİTE KAMU ÖZEL SEKTÖR EL ELE 

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Al-
tunkaya, Korkuteli’de tıbbi aromatik bitkiler meslek yükseko-
kulu kurduklarını bunun önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci 
kabul etmeye başlayacağını bildirdi. Altunkaya, bölgenin tıb-
bi aromatik bitki üretimine uygun olduğunu, akademik ça-
lışmalarla da bu üretimin destekleneceğini belirtirken, bölge 

ekonomisinin kalkınacağını söyledi.  

KEKİK VE ADAÇAYI ÖNERİSİ

Özel sektör temsilciler iyi bir model-
le Korkuteli’nin tıbbi aromatik bitki 

üretiminde merkez olabileceğini 
söyledi. İnan Tarım temsilcisi 
Abdullah İnan, Türkiye’nin ke-
kik üretiminde dünyada iyi bir 
yere sahip olduğunu ancak 
üretimin son dönemde azal-
dığını belirterek, Korkuteli’de 
kekik üretimi yapılabileceğini 
söyledi. WBT Tarım temsilcisi 

Ergin Civan, Korkuteli’nin ke-
kik ve adaçayı üretimi için uy-

gun bir bölge olduğunu belirte-
rek, kekik ve adaçayının pazarının 

da hazır olduğunu bildirdi. 

ORTAK GİRİŞİM GRUBU OLUŞTURULDU

Toplantıda, 300 dönüm alanda şimdilik kekik ve 
adaçayı üretimi için 6 firmanın yer aldığı ortak girişim 

grubu oluşturuldu. Uygulanacak modelin ardından Korkute-
li’deki 15 bin dekar alanda kekik ve adaçayının yanı sıra bir çok 
tıbbi aromatik bitki üretiminin yapılabileceği konuşuldu. 



36

KASIM / ARALIK 2017

GÜNCEL



KASIM / ARALIK 2017

37

TOBB’DAN

I
İşçi-işveren uyuşmaz-
lıklarında arabuluculuk 
sistemini dava şartı 
haline getiren düzen-

leme, 1 Ocak 2018 iti-
bariyle yürürlüğe girdi. 
Konuya ilişkin bir değer-
lendirmede bulunan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun dava şar-
tı olması ile iş dünyasına yeni bir soluk 
geleceğini vurguladı. Yeni düzenlemede 
emeği geçen herkese teşekkür eden Hi-
sarcıklıoğlu, TOBB olarak sistemin başarı-
sı için, üzerlerine düşen ne varsa yapma-
ya devam edeceklerini bildirdi.

ANLAŞILAN KONULAR DAVA KONUSU OLMAYACAK

Hisarcıklıoğlu bundan böyle arabulu-
culuk görüşmeleri sonunda anlaşma-
ya varan işçi ve işverenin, üzerinde 
anlaşılmış olan hususları tekrar dava 
konusu yapmasının mümkün olmadı-
ğına işaret ederken, düzenlemenin iş 
dünyası için önemli bir zaman tasar-
rufu sağlayacağını belirtti. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “İşçi de işveren de 
ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraş-
mayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini 
ve zamanını başka işler için kullanabile-
cektir” dedi.

EMSAL KARARLAR OLUŞMASINI ENGELLEYECEK

Emsal karar uygulamasının, klasik yar-
gılama usulleri içerisinde, iş dünyası için 
büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, arabuluculukta anlaşma 
metni gizli olacağından, bu durumun 
bir sorun olmaktan çıkacağını dile ge-
tirdi. Tüm tarafların ve arabulucunun 
bu gizliliğe uymak zorunda olduğunu 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin 
iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğre-
nilmesi gerektiğini vurguladı.Uzun yar-
gılama süreleri nedeniyle, yıllarca uğra-
şılan iş davalarının arabuluculuk ile son 
bulacağını düşündüğünü dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Vakit nakittir” sözünün 
iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti. 
Hisarcıklıoğlu arabuluculuk sürecinde 
işçi ve işverenin çözüm üretememeleri 
halinde, arabulucunun bir çözüm öne-

risi getirebileceğini de bildirdi. 

YENİ DÜZENLEME İLE SİSTEM NASIL İLERLEYECEK?

Hisarcıklıoğlu, yeni düzenlemeler ışı-
ğında sistemi şöyle özetledi;  “İşçi iş-
veren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talepli iş uyuşmazlıklarında, arabu-
luculuğun dava şartı haline gelmesi 
ile birlikte, taraflar artık ilk oturumda 
arabuluculuk yolunu deneyecekler, 
arabuluculukta anlaşılmaması halinde 
mahkemeye başvurabilecekler. Sistem, 
adliyelerdeki arabuluculuk büroları 
üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapı-
lan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta 
içinde sonuçlandıracak. Tarafların an-
laşamaması halinde ilk iki saatlik ücret, 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşıla-
nacak. Taraflardan birinin, ilk toplantı-
ya katılmaması sebebiyle arabuluculuk 
faaliyetinin sona ermesi durumunda 
toplantıya katılmayan taraf, son tuta-
nakta belirtilecek ve bu taraf davada 
kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, 
yargılama giderinin tamamından so-
rumlu tutulacak.”

İş dünyasında, yeni bir dönem 
başlıyor. 1 Ocak 2018 itibariyle 
işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 

arabuluculuk sistemi dava 
şartı haline getirildi. TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
uygulamanın hem işçi hem 
işveren açısından enerji ve 
vakit kaybını önleyeceğini 

söyledi.

ARABULUCULUKTA 
ZORUNLULUK 
DÖNEMİ BAŞLADI

Rifat
HİSARCIKLIOĞLU
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ANTALYA TiCARET BORSASI
ARALIK AYI MECLiSi TOPLANDI

Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyüdüğünü belirten ATB Başkanı Ali 
Çandır, tarım sektörünün genel büyümeden küçük kalmasının üzüntü verici olduğunu 
söyledi. Çandır, “Açıklanan rakamlarda bizi üzen ise tarım sektörümüzün yüzde 2,8’lik 
büyüme ile genel büyüme rakamlarının 4 kat gerisinde kalmasıdır. Ülkemizde müthiş 
bir potansiyele sahip tarım sektörünün hak ettiği noktalara  ulaştırılmalı” dedi. 

Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
Aralık ayı olağan Meclisi, Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan 
başkanlığında toplandı. ATB 

Meclisi Başkanı Kayan, yeni yılın herke-
se sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. 
ATB yönetiminin bir aylık çalışması hak-
kında meclis üyelerine bilgi verilirken, 
ATB Başkanı Ali Çandır ekonomiye ve 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkan Yardımcısı, İstanbul Tica-

ret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Çağlar ile Karadeniz Ereğli Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker’e 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileyen Çandır, “Allah her ikisinin meka-
nını da cennet eylesin. Camiamızın başı 
sağ olsun” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NA KUDÜS TEŞEKKÜRÜ

Dinlerin buluşma noktası konumundaki 
Kudüs’ün kaderinin Birleşmiş Milletler 
Kurulu’nda görüşüldüğünü ve kurulun 



KASIM / ARALIK 2017

39

BORSADAN

vicdanının sesini dinleyerek büyük bir ço-
ğunlukla kararını verdiğini kaydeden Çan-
dır, “Umarız bu karar barış için bir ışık olur. 
Ülkelerin bu konuda duyarlı davranması 
için barıştan yana emek harcayan Antalya 
Milletvekilimiz Dışişleri Bakanı Sayın Mev-
lüt Çavuşoğlu’na bu çabası için ayrıca te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu.

ARABULUCUK TEŞEKKÜRÜ

TOBB’’un öncülük ettiği arabuluculuk 
düzenlemesinin 1 Ocak 2018’de yürür-
lüğe gireceğini kaydeden Çandır, şunları 
kaydetti: “Arabuluculukta anlaşılan ko-
nular tekrar dava konusu yapılamayacak. 
Arabuluculuk sürecindeki gizlilik, emsal 
kararlar oluşmasını engelleyecek. Arabu-
luculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm 
üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 
ise arabulucunun bir çözüm önerisi geti-
rebileceği kolaylaştırıcı düzenlemeler ile iş 
dünyası için önemli bir zamandan tasar-
ruf sağlanacak. İş dünyasına yeni bir soluk 
getireceğine inandığımız düzenlemenin 
hayata geçirilmesinde başta Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıkloğlu olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

TARIMDA SEFERBERLİK İLAN EDİLSİN

Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 
11.1 büyüdüğünü belirten Çandır, tarım 
sektörünün genel büyümeden küçük 
kalmasının üzüntü verici olduğunu söy-
ledi. Çandır, “Açıklanan rakamlarda bizi 
üzen ise tarım sektörümüzün yüzde 

2,8’lik büyüme ile genel büyüme rakam-
larının 4 kat gerisinde kalmasıdır. Ülke-
mizde müthiş bir potansiyele sahip tarım 
sektörünün hak ettiği noktalara ulaşabil-
mesi için Hükümetimizden beklentimiz, 
tarımda seferberlik ilan ederek, tarımdan 
kaçışa dur diyecek önlemleri bir an önce 
hayata geçirmesi ve tarıma tekrar itibarını 
kazandırmasıdır” diye konuştu.

2016 GÖRE DAHA İYİ BİR YIL GEÇİRDİK

2016 yılının son çeyreği ile 2017 yılı başın-
dan itibaren, krediye erişimin kolaylaştı-
rılması, mevcut borçların yapılandırılması 
ve ertelenmesi ile istihdam desteği gibi 
uygulamaların, üreten ve hizmet sağla-
yan kesimlere bir nebze de olsa nefes al-
dırdığını kaydeden Çandır, “Bu önlemlerle 
2016 yılına göre daha iyi bir yıl geçirdik” 
dedi.

2017 yılı Şubat ayından itibaren Milli İstih-
dam Seferberliği kapsamında uygulanan 
istihdam teşviklerinin ülke ve kentin is-
tihdamına katkısına dikkat çeken Çandır, 
“Antalya’mız, 79 ili geride bırakarak, en 
çok istihdam sağlayan ikinci il olma ba-

şarısını gösterdi. Bu gururu şehrimize 
yaşatan sizler başta olmak üzere tüm 
Antalya iş dünyasına teşekkürlerimi sunu-
yorum. Valimiz, Oda ve Borsa başkanları-
mızla birlikte katıldığımız; İstihdam Şurası 
ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açıklanan 2018 yılına ilişkin 
ilave istihdam teşviklerini iş dünyası üze-
rindeki yükün azaltılması açısından son 
derece önemli buluyoruz” diye konuştu.

VERGİ DÜZENLEMESİ MOTİVASYONU ARTIRACAK

Çandır, yıllardır dile getirdiği ve geçtiğimiz 
günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan 
karar ile vergisini düzenli ödeyen mü-
kelleflere 2018 yılından itibaren uygula-
nacak yüzde 5’lik vergi indirimini olumlu 
bulduğunu söylerken, “Düzenleme vergi-
lerin düzenli ödenmesindeki motivasyo-
nu artıracağına inanıyoruz” dedi.

KARAMSARLIĞA DÜŞME LÜKSÜMÜZ YOK

İş dünyasının karamsarlığa düşme lüksü-
nün olmadığını vurgulayan ATB Başkanı 
Ali Çandır,  ekonomi ve üretimin barış or-
tamında sosyal uzlaşı ortamında gelişe-
bileceğini vurguladı. Çandır, 2018’e ilişkin 
şunları söyledi: “Bizim işimizin bir parçası 
da umut. Bizler 2018 yılı için karamsar 
değiliz, ancak temkinli bir umuda sahibiz. 
Hükümetimizden de bu umudumuzu 
daha çok besleyecek adımlar bekliyoruz. 
Toplumumuzda kaygı uyandıran son Ka-
nun Hükmünde Kararname’yle ilgili kay-
gıların giderilmesi toplumsal uzlaşımız 
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adına önemli bir adım olacaktır. Üreten, 
paylaşan ve büyüyen bir ekonomi için 
toplumsal uzlaşı, temel hak ve özgürlük-
lerin kullanımı, demokratik bir ortamın 
sağlanması şart. Unutmayalım ki; üretim 
barış ortamında çoğalır, yatırım için gü-
ven ve barış ortamı vazgeçilmezdir.”

ÜYELERİMİZ SORUNLARINI DİLE GETİRİYORUZ

ATB meslek komitelerinin 2017’de de 
sektörün sesi olduğunu söyleyen Çan-
dır, komite üyelerine teşekkür etti. 
Çandır, komitelerin aralık ayında gün-
deme aldıkları konuları meclis üyeleriyle 
paylaştı. Yaş meyve sebze sektöründe 
Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen 
ihracatta belirli firmalara izin verilmiş ol-
masının haksız rekabet oluşturduğunu 
kaydeden Çandır, Rus pazarında çiçek 
ihracatına yönelik yasağın kalkmasına 
rağmen gümrükte sorun yaşandığını 
ve ihracatın gerçekleştirilemediğini bil-
dirdi. Turizm sektörüne tedarik sağla-
yan üyelerin bir önceki yıla oranla satış-
larında artış olduğunu kaydeden Çandır, 
ancak vadelerin artması ve tahsilatların 
gecikmesi nedeniyle kaygı duyduklarını 
söyledi. Çandır, et konusunda yaşanan 
sorunun ithalatla kalıcı şekilde aşılama-
yacağını vurgularken, sorunun üretimle 
aşılabileceğini belirtti. Çandır, üyelerin 
sorunlarını TOBB Ticaret Borsaları Kon-
seyi’nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya aktardığını 
bildirirken, “Üyelerimizin dile getirdiği 
sorunları ilgili kurumlar ve Birliğimiz 
ile paylaşıyor ve çözüm arıyoruz. Yine 
sorunlarımızı geçtiğimiz günlerde dü-
zenlenen Ticaret Borsaları Konseyi’nde 
Tarım Bakanımıza aktardım. Bizlere za-
man ayıran ve sorunlarımızı ilgiyle din-
leyen bakanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. Çandır, 2018 yılının herkese sağlık, 
mutluluk ve bereket getirmesini dileye-
rek sözlerine son verdi. 

Meclis’te ATB’nin 2018 bütçesi görüşüler-
ken, 2 milyon 940 bin TL’lik tahmini bütçe 
üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Meclis’te 
üye aidatları ve kayıt ücretlerine zam ya-
pılmaması kararlaştırılırken Çandır, “Kay-

naklarımızı iyi kullanarak üyelerimizden 
az para talep etmeye gayret ediyoruz. 
2017 bütçemizi yüzde 98 oranında tut-
turduk. Bu nedenle de hem personele 
hem yönetime teşekkür ediyorum” dedi. 

SEKTÖREL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Meclis’te üyeler sektörel konuları değer-
lendirdi. ATB Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, 
domateste Rusya pazarını değerlendirir-
ken Rus heyetinin Antalya’da domates 
üreticilerine ziyaretler gerçekleştirdiğini, 
ihracata izin verilen üç firma sayısının 
30’a çıkarılmasının planlandığını, bun-
lardan 9’unun da Antalya’dan olmasının 
beklendiğini bildirdi. Doğan, ziyaret edi-
len firmaların topraksız tarımla uğraşan 
üretici firmalar olduğunu, ihracatçı fir-
malar olmadığına dikkat çekerken, hak-
sız rekabet uyarısında bulundu.

Meclis Üyesi İbrahim Yılmaz, Rus paza-
rının tam olarak çiçek ihracatına açılma-
dığını belirterek, “Yönetimler tarafından 
sıkıntı olmadığı söylense de gümrüktü 

yaşanan sıkıntı nedeniyle fiili olarak çiçek 
ihracat yapamıyoruz. Yeni yılda bu soru-
nun aşılmasını umut ediyoruz” dedi. 

UCUZ ET ELEŞTİRİSİ

ATB Meclis Üyesi Osman Yardımcı, Et ve 
Süt Kurumu’nun marketlere ucuz et ver-
mesini eleştirdi. İthal edilen ve vatandaşa 
satılan kıymalarda kalitesiz yağ oranının 
fazla olduğunu ileri süren Yardımcı, “200 
gram yağ, 50 gram paket, 750 gram et he-
sap edildiğinde sattıkları kıyma bizim sattı-
ğımızla aynı fiyata geliyor. Yüklenici firma-
lar kıymaya bonfile koyacak değil, böbrek 
yağını karıştırarak halka sunuyorlar. Bize 
kargas et versinler vatandaşa aynı fiyattan 
kıyma satalım” diye konuştu. Yardımcı, ka-
sap esnafının bitirilmesi halinde işsiz sayısı-
nın artacağı uyarısında da bulundu.

Meclis Üyesi Ata Sönmez de esnafa hazır 
kıymayı yasaklayan devletin, kendisinin 
hazır kıyma sattığını belirterek, “Devlet 
esnafıyla rekabet etmemeli. Bu işte bir 
ali cengiz oyunu var” dedi. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı 
Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vak-
fı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) açıkladığı Aralık ayı ile 2017 yılı enflasyon 
rakamlarını değerlendirdi.

Aralık ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüz-
de 0.69 ilan edildiğini belirten Çandır, 2017 yılı enflasyonunun 
da yüzde 11.92 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Son 14 yılın en 
yüksek yıllık enflasyonunun yaşandığını bildiren Çandır, “Aslında 
geride bıraktığımız yıl boyunca ilan edilen enflasyonlar, Ocak ve 
Temmuz ayları hariç diğer aylar boyunca rekorlar kırıp çift hane-
li olarak gerçekleşti” dedi. 

G20’NİN İÇİNDE EN YÜKSEK ENFLASYON BİZDE

Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip 
ülke olduğunu bildiren Ali Çandır, “2017 yılı enflasyonu bakımın-
dan dünyadaki yerimiz de istenilen düzeyde gerçekleşmemiş-
tir. Dünyada kırılgan beşli olarak nitelendirilen, Brezilya, Rusya 
Federasyonu, Çin, Hindistan ve Türkiye grubunda ise diğer dört 
ülkenin enflasyonlarının toplamından daha yüksek bir enflas-
yonu yaşamaktayız. Bu durum uluslararası enflasyon karşılaştır-
maları bakımından geleceğe ait beklentilerimizi daha gerçekçi 
yapmamızı zorunlu kılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. 

2018 BEKLENTİSİ

Üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 
15.47 ilan edildiğini belirten Çandır, “2017 yılı boyunca Mayıs ve 
Haziran ayları hariç son 14 yılın açık ara rekorları olan çift haneli 
üretici enflasyonlarının yüksek seyretmesinin tüketici enflasyo-
nunu tetikleyici etkisinden sıkça söz ettik. Öyle gözükmektedir 
ki bu etki, 2018 yılında da kendisini gösterecektir” dedi. 

Çekirdek enflasyonda aylık yüzde 0.55, yıllık yüzde 12.30 ora-
nındaki artışa dikkat çeken Çandır, şu değerlendirmede bulun-

KONTROL DIŞI
ENFLASYON

Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında en yüksek 
enflasyona sahip ülke olduğunu bildiren Ali 

Çandır, “2017 yılı enflasyonu bakımından 
dünyadaki yerimiz de istenilen düzeyde 

gerçekleşmemiştir.

du: “Yaşadığımız ve ilan edilen enflasyonun yapısal analizini yap-
tığımız ve geleceğe ait öngörülerde bulunduğumuz çekirdek 
enflasyonun taşıdığı önem ortadadır. Çünkü mevsim etkilerine 
tabi mallar ile kamu otoritesince fiyatları yönetilen ve yönlen-
dirilen mallar çekirdek enflasyon hesabı dışında bırakılmaktadır. 
Dolayısıyla çekirdek enflasyon ekonominin doğal yapısı içinde 
olan malların fiyat hareketliliğine tabidir. Yani çekirdek enflas-
yon, TÜFE’nin kontrol değişkenidir. Son 14 yılın 6’sında ve son 4 
yılın 3’ünde TÜFE’den yüksek gerçekleşen çekirdek enflasyon, 
ekonominin doğal yapısı içinde bulunan malların fiyat artışla-
rındaki kontrol edilebilirliğin azaldığına işaret etmektedir. Yani 
çekirdek enflasyonda görülen artış, enflasyonla mücadeleyi 
zorlaştırmakta ve fiyatlama davranışlarının bozulduğunu gös-
termektedir.”

BATI AKDENİZ EN DÜŞÜK 11. BÖLGE

BAGEV Başkanı Ali Çandır, Antalya,  Burdur ve Isparta illerinin yer 
aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde enflasyonun aylık yüzde 0.42’lik 
artışla 26 bölge arasında en düşük ikinci, yıllık yüzde 12.02 artışla 
ile de en düşük 11. enflasyon olduğunu kaydetti. Çandır, “Böl-
gelerarası enflasyon sıralamasında ortalama civarında yer alan 
kentimiz ve bölgemiz, ekonomik hareketlilik olarak da ortalama 
civarında bir performans sergilemiştir” dedi.

ZAMLAR YANSIR ENDİŞESİ 

2018 yılında daha düşük bir enflasyon yaşamanın fırsatının Ni-
san, Ekim ve Kasım aylarında olduğunu bildiren Ali Çandır, “2017 
yılı Ocak ayındaki yüzde 2.46’lık enflasyondan daha düşük bir 
enflasyonu beklemek için, bu yılbaşında yürürlüğe konan zam-
lar ile geçen yıl Ocak ayı zamları arasındaki farklara bakmak ge-
rekir. Hatırlanacağı üzere bu yılbaşında yürürlüğe konulan zam 
oranları, geçen yılkinden daha düşük değildir. Diğer taraftan 
kur artışlarından kaynaklanan yurt dışı üretici fiyatları (YD_ÜFE) 
enflasyonunun tüketici fiyatlarına yansımasının etkileri, 2018 yılı 
içerisinde görülecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ali
ÇANDIR
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dü-
zenlenen ödül törenine Vali Münir 
Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çan-
dır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Boztaş, ATSO Meclis Başkanı Süley-
man Özer ile bazı oda ve borsaların yönetim 
kurulu üyeleri, genel sekreterleri katıldı.

EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN İKİNCİ İL

Antalya’nın sayısal bazda İstanbul’dan sonra 
en fazla istihdam sağlayan il olduğunu be-
lirten Vali Münir Karaloğlu, “Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatlarından sonra Antal-

ya’da tüm taraflarla sanayi odaları, borsaları, 
sektörler, sivil toplumla beraber bir toplantı 
yapmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı bakan yardımcısı da katılmıştı. Biz o 
toplantıda 150 bin hedefi koymuştuk An-
talya için. Seferberliğe 150 bin katkı veririz 
diye. İlin valisi olarak, Antalya’nın istihdam 
seferberliğinde ortaya koyduğu 150 bin he-
defini aşması ve Türkiye’de ikinci olmasına 
katkı koyan başta işadamlarımızı, ticaret ve 
sanayi odalarımız ve ticaret borsalarımıza 
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘150 BİN HEDEFİNİ ELEŞTİRENLER OLMUŞTU’

Hedefin açıklandığı o günlerde ‘Vali beyi ya-
nılttınız, turizm kötü, bu kadar istihdam na-

ANTALYA İŞ DÜNYASININ 
HAKLI GURURUTürkiye’de 2017 yılında 

1.5 milyon kişiye yeni 
iş hedefiyle başlatılan 

‘Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik’ kapsamında 

150 bin yeni istihdam 
hedefi koyan Antalya, 

180 bin yeni istihdama 
ulaşarak, İstanbul’un 

ardından Türkiye ikincisi 
oldu. Antalya’nın ödülü, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım 

tarafından, Vali Münir 
Karaloğlu’na verildi.
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sıl olacak’ gibi bazı eleştiriler olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, 
“Ama biz inandık, kente inandık. Kentteki işadamına, turizmciye 
inandık. Tabi turizm rakamlarının iyi gelmesine de bağlı bu işler. 
Bizim ana taşıyıcı sektörümüz turizm ve bu sağlamış olduğu-
muz yeni istihdamın çoğunluğu da turizm sektörü tarafından 
sağlandı. Hizmet, sanayi, inşaat sektörleri hepsi de var içinde 
ama büyük pay turizm sektörünün” dedi.

DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Büyüme rakamları, ihracat ve turizm rakamlarının iyi gittiğini, re-
korlar kırıldığını belirten Vali Karaloğlu, bunları tabana yaymanın 
yolunun da daha çok insana iş ve aş sağlamak olduğunu söyledi. 
Devletin çok ciddi destekleri olduğunu belirten Karaloğlu, “SGK 
desteği var ve bu sene de devam edecek. Kadın çalıştıran için 
ayrı, genç için ayrı, engelli çalıştıranlara ekstra destekler var. Bü-
tün bu gayret, Türkiye’nin büyümesi, gayrisafi milli hasılasının 
büyümesini daha çok insana, daha çok tabana yayabilmek, daha 
çok insana iş ve aş sağlayabilmek için” dedi.

Ali ÇANDIR
(ATBYönetim KuruluBaşkanı)

Antalya olarak ortaya konulan 150 bin yeni istih-
dam hedefinin yakalanması ve Türkiye’de bu kam-
panyada en çok istihdam sağlanan ikinci şehir ol-
ması mutluluk verici bir durum. Bu da Antalya’nın 
ekonomik gücü ve potansiyelini ortaya koyuyor. 
İşsizlik elbette Türkiye’nin en önemli sorunlarının 
başında geliyor. İstihdam sorununu çözebilmek 
için istihdama verilen desteklerin yanında yatırım 
iklimi de bir an önce iyileştirilmeli ve yatırımlara yö-
nelik destekler de artırılmalıdır. Antalya gibi potan-
siyeli yüksek yerlere de özellikle ağırlık verilmeli ve 
pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

Yaratılan istihdamda oda ve borsaların çok ciddi 
desteği var.  Verilen desteklerle bu sayı artacaktır. 
Bu sene Cumhurbaşkanımız tarafından 1.5 milyon 
için oda ve borsa üyesi için hedef 1’er kişiydi, önü-
müzdeki seneki desteklerle 2’şer kişi hedefi yapı-
labilir olarak gösterildi. İstihdam işini her zaman 
konuşuyoruz ve Türkiye’nin en önemli sorunu. Bu 
tür desteklerin devamı gerekiyor. Ayrıca üretim ve 
ihracatın da artırılması ve bu yönde de destekler 
olması gerekiyor.

Davut ÇETİN 
(ATSO Yönetim KuruluBaşkanı)
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Antalya Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı, 1. Meslek Komitesi Üyesi 
Hüseyin Cahit Kayan, Antalya’nın 
geçen yıla oranla hububat üreti-

minde daha iyi bir sezon geçirdiğini bil-
dirirken, yağışların yeterli ve zamanında 
gerçekleşmesinin üründe verim ve ka-
liteyi artırdığını söyledi. Verime sevinen 
üretici ve tüccarın yılın tam da hasat 
zamanında yapılan gümrük vergisi sıfır-
laması için karşılaştığını belirten Kayan, 
“Üreticinin sevinci kursağında kaldı” dedi. 

İTHALAT ÜRETİMİ VURDU

27 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 
buğday, arpa, mısır gibi hububat ürünle-
rinin ithalatında gümrük vergisinin sıfır-
lanmasını eleştirirken, uygulamanın tam 
da hasat dönemine denk gelmesinin 

üretici için yarattığı sıkıntıya dikkat çekti. 
Fiyatların ithalat beklentisi nedeniyle bir 
anda düştüğünü ve üreticinin yanı sıra 
ticaretle uğraşanların da zarar uğradığını 
belirten Kayan, zaten geç açıklanan ta-
ban fiyatın da üstüne tuz biber olduğu-
nu söyledi.

Kayan, Kasım ayında saman ve kaba yem 
ithalatında gümrük vergisinin sıfırlan-

masıyla ithalat kapılarının bir kere daha 
üretici aleyhine sonuna kadar açıldığını 
kaydetti. Kayan, verimli topraklara sahip 
Türkiye’nin saman ithalat etmesine de 
tepki gösterirken, yapılan her ithalatın 
cari açığa olan olumsuz etkisine dikkat 
çekti. Tarım desteklemelerinin zamanla-
masına da dikkat çeken Kayan, hasattan 
sonra açıklanan desteklemelerin üreti-
mine olan olumsuz etkisine dikkat çekti. 

DÖVİZ MUTLU ETMEDİ

Hüseyin Cahit Kayan, dövizdeki yüksel-
menin gübre, ilaç ve petrol ürünleri gibi 
girdi fiyatlarını artırdığını bu durumun 
zaman içerisinde toptan ve perakende 
fiyatlara yansıyacağına dikkat çekti. Ka-
yan, üreticinin üzerinden girdi maliyet-
leri ağırlığının hafifletilmesi gerektiğini 
vurguladı.

İTHALAT ÜZDÜ 
SEZONU VERİMLİ GEÇİREN HUBUBATI 

Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Antalya’nın geçen yıla 
oranla hububat üretiminde daha iyi bir sezon geçirdiğini bildirirken, “Verime sevinirken, 
ithalat kapılarının açılması sektörü üzdü” dedi. 
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Halil Bülbül, 2017 
yılının yün sektöründe zor bir yıl 
olduğunu bildirdi. Dünya piyasa-

larında petrol fiyatlarının düşük olması 
nedeniyle sentetiğe talebin yükseldiğini 
belirten Bülbül, “Organik ürünler karşı-
sında sentetik ürünlerin fiyatlarının daha 
düşük olması nedeniyle polyester, akrilik 
iplik daha ucuza mal edildi. Dolayısıyla 
yüne talepte düşüş yaşandı. 2016 yılında 
başlayan süreç maalesef 2017 yılında da 
devam etti. İnsanlar bir anda polyestere 
yöneldi. Polyester halılar ipek gibi harika 
görünüyor ama yün kadar sağlıklı değil. 
Biri 5 lira, biri 1 lira. Korkunç bir rakam far-
kı var” diye konuştu. Yün fiyatlarının özel-
likle 2017 yılında düştüğünü, sektördeki 
kar marjının da azaldığını kaydeden Halil 
Bülbül, “Yün sektörü sıkıntıda” dedi. 

YÜNE TALEP ARTACAK

Yün sektöründeki düşüşün 2017 yılında 
en alt limiti gördüğünü ileri süren Halil 
Bülbül, “Yün organik bir üründür ve hiç-
bir zaman kaybolup gitmez. Evet 2017 yılı 
yün sektöründe kötü geçti. Ancak 2018 
yılında kaybettiği alanı tekrar kazanacaktır, 
taleplerde artış olacaktır” dedi. Alım gücü 
yüksek olan insanların organik olması ne-
deniyle yüne yöneldiğini kaydeden Bül-
bül, “2018’de gördüğümüz ışık organiğe 
yönelme durumu” dedi. 

TALEBİ KARŞILIYOR

Türkiye’de özellikle küçükbaş hayvan 
varlığındaki azalmaya dikkat çeken Halil 
Bülbül, “Türkiye’de 15-20 sene öncesine 
göre hayvan varlığı azaldı. Bu da yün üre-
timini geriletti. Ancak pazar eskisi gibi bü-
yük olmadığı için yünün arzında şimdilik 
çok sıkıntı yok. Pazar dar olduğu için pi-
yasada talebin karşılığı var” diye konuştu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle polyester ve ak-

riliğe talebin artması yün sektörünü olumsuz etkiledi. 

Sektör temsilcileri organiğe yönelim nedeniyle önümüz-

deki yıllarda yüne talebin artacağı görüşünde. 

SENTETİKLE MÜCADELE EDEMEDİ
YÜN
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ANTALYA’DA HORTUMDAN ZARAR GÖREN ÜRETİCİ “ÖZEL NAKDİ YARDIM” İSTİYOR

Antalya’da 13 Kasım’da yaşanan 
hortum,dolu,aşırı yağış ve fırtına nede-
niyle tarım alanlarında meydana gelen 
hasarla ilgili olarak Antalya Tarım Konseyi 
çarpıcı veriler içeren bir rapor hazırladı. 
Raporda yaşanan felaketin boyutları or-
taya konulurken, alınacak acil önlemler 
ve uzun vadeli önlemler tek tek sıralandı.
Seracılar acil olarak Bakanlar Kurulu Kararı 
ile özel nakdi yardım yapılmasını istiyor.

Şiddetli yağış sonrasında; Antalya’ nın 

Kumluca, Finike, Demre İlçelerinde hor-
tum, Kaş İlçesinde dolu ve Kemer ilçe-
sinde de şiddetli fırtına nedeniyle tarım 
alanları, meyve bahçeleri ve özellikle 
de sera alanlarında büyük çaplı hasarlar 
meydana geldi.

Antalya Tarım Konseyi, yaşanan hasa-
rın boyutlarını,alınacak acil önlemleri ve 
uzun vadeli önlemleri içeren kapsamlı 
bir rapor hazırladı. Raporda, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 

yapılan ön hasar tespit açıklamalarına 
yer verildi. Buna göre; afetten yaklaşık 
750 civarında üretici ve 2600 dekar alan 
etkilendi. Afette zarar gören sera alanı 
Kumluca’ da 520 dekar, Finike’ de 200 
dekar, Demre’ de 267 dekar, Kaş’da 840 
dekardır. Finike’ de 800 dekar, Demre’ de 
ise 13 dekar meyve bahçesinin (zeytinlik) 
etkilendi.”

Alınması istenen acil önlemler

Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, 

Ali Ekber YILDIRIM / Dünya Gazetesi
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hazırladıkları rapor ile alınması gereken 
acil önlemleri şöyle sıraladı: “Afet bölge-
sinde yeniden yapılanma süreci için üre-
ticilere acil nakit destek sağlanmalıdır. Bu 
bölge şu an ki 7269 Sayılı Yasa’ ya göre 
Afete Maruz Bölge ilan edilememekte 
ve Anayasamızın 119. Maddesi’ ne göre 
de OHAL Bölgesi de ilan edilememek-
tedir. Tek çözüm Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yöreye sağlanacak bir özel nakdi yar-
dımdır. Bu nakdi yardımın miktarı kadar 
veriliş şekli de çok önemli olacaktır. Dö-
nüm başına yapılacak ödemeler yaşam 
payı ve yeniden üretim olarak iki kısımda 
düşünülmelidir. Yeniden üretim destek-
lemelerinin yöre tarımını yeniden ayağa 
kaldırması ve amacına uygun kullanıl-
ması için faturaya bağlı yapılması çözüm 
olabilir. Bu süreçte yeniden kurulacak 
seraların da sigorta mevzuatına uygun, 
afetlere daha dayanıklı (statik ve muka-
vemet gibi mühendislik hesapları doğru 
yapılmış, rüzgar yönüne göre inşa v.b.) 
inşa edilmesi için gerekli tedbir alınarak 
destekleme yapılmalıdır.”

Borçlar 3 ay değil 1 yıl ertelenmeli

Antalya Tarım Konseyi’nin raporunda 
Ziraat Bankası kredilerinin 3 ay ertelen-
mesinin yeterli olmadığı belirtilerek:” 
Bahçesi ve serası zarar gören çiftçilerin, 
yenilerini inşa edip üretime başlamadan 
borçlarını ödeyemeyecekleri aşikardır. En 
az 1 yıl erteleme ve kredilerin vadeleri-
nin uzatılarak yeniden taksitlendirilmesi 
gerekir”denildi.

Hortumdan zarar görmeyen sera-
larda da sorun var

Raporda özellikle hortumun zarar ver-
meden geçtiği seralarda halen devam 
eden elektrik enerjisi sorunu yaşandığı 
belirtilerek şu bilgilere yer verildi:” Bu so-
run sebebiyle üreticiler geride ve ayakta 
kalan seralarında basınçlı sulama yapa-
mamaktadır. Ayrıca önümüzdeki birkaç 
gün içinde düşmesi beklenen hava sı-
caklıkları ile ısıtma ihtiyacı ortaya çıkacak 
olup, bakım ve diğer kapalı alan uygula-
maları için elektrik enerjisi gerekecektir. 
TEDAŞ bölgedeki çalışmasına başlamış 

olsa da, zorlu arazi koşulları sebebiyle 
enerji nakil hatlarının tamamlanması iş-
lemi gecikmiştir. Geride kalan seralarda 
muhtemel kayıpların azaltılması için Yerel 
Yönetimler bölgede destek verebilir.”

Cam tehdidi

Özellikle parçalanan cam seraların tarım 
alanlarına yayıldığı ve toprağa karıştı-
ğı vurgulanan Rapor’da:” bu durumun 
bölgedeki tarla ve seralarda çalışan işçi-
ler için tehdit oluşturacak olup, toprağın 
belirli bölgelerde elenmesi gerekecektir. 
Bu kısımda da yerel yönetimlerin desteği 
alınabilir.” ifadelerine yer verildi.

Uzun Vadeli Önlemler

Antalya Tarım Konseyi’nin hazırladığı ra-
porda uzun vadeli olarak alınması gere-
ken önlemler ise şöyle sıralandı:

1- Antalya körfezinin batısı sürekli olarak 
yoğun hava koşullarına bağlı afet bölge-
sidir. Sık sık bu bölgede fırtına, sel, bas-
kın, hortum, dolu gibi doğal afetler ya-
şanmaktadır. Buralarda meydana gelen 
kayıplar yalnızca çiftçilerin ve ailelerinin 
geçimini değil; Türk tarım sektörünün 
ilerlemesini, Antalya ve Türkiye ekono-
misinin büyümesini önlemektedir. Bu ve 
benzeri, sürekli tekrar eden afet yaşanan 
bölgeler havza sisteminde tespit edilip; 
bu bölgelerdeki tüm tarım alanlarında 
sigortalılık zorunlu hale getirilmeli, sigor-
talılıkta Devlet katkı payı ise yüzde 70’ e 
çıkarılmalıdır.

2- Şu an ki TARSİM mevzuatı bu bölgedeki 
pek çok sera alanını, özellikle de cam sera 
alanlarını devre dışı bıraktığı için; mevzu-
ata mevcuttaki bu alanları da kapsayacak 
şekilde bir düzenleme getirilebilir.

3- Afetlerden sonra kurulacak kriz ma-
salarına İl ve İlçelerde sivil toplum kuru-
luşlarının daha aktif katılımı sağlanmalıdır.

4- Meteorolojiye bağlı erken uyarı sistemi 
daha aktif kullanılmalıdır. Tarım İlçe Mü-
dürlükleri özellikle modern seralar için 
alınabilecek bazı tedbirler için (rüzgara 
bağlı yoğun hava koşullarının beklendiği 
günlerde plastik seralarda havalandırma 

pencerelerinin sıkıca kapatılması gibi- aşı-
rı rüzgar sera içine girdiğinde, seradaki 
başka yerdeki plastiği patlatarak çıkar-) 
üreticileri uyarmalıdır.

5- Yeni oluşturulacak tüm seralarda; 
Dolu riski için seralarda temperli sarsıntı 
ve darbelere dayanıklı cam ya da dolu ve 
darbeye dayanıklı, esnek, UV içeriği yük-
sek plastik örtüler kullanılması mevzuatla 
destekleme kapsamına alınabilir.

6- Sera arazilerinin çevresi sağlam/daya-
nıklı ve kalın gövdeli ağaçlarla ağaçlandı-
rılmalıdır. Bu set rüzgara bağlı oluşacak 
pek çok doğal afette bariyer görevi gö-
recektir.

Afet, sigortaya talebi 10 günde iki 
kat artırdı

Antalya Tarım Konseyi Raporu’nda yer 
alan TARSİM verilerine göre; Antalya 
genelinde sigortalılık oranı örtüaltı 
tarımda ortalama yüzde 20, turunçgil 
bahçelerinde ise ortalama yüzde 85 
civarındadır. Bölgede meyve bahçele-
rinde TARSİM’ e özellikle dolu paketine 
ilave don teminatı da yaptırılıyor.Zarar 
gören sigortalı alanlarda TARSİM tes-
pitleri tamamlandı ve 21 Kasım tarihi 
itibari ile TARSİM üreticilere ödemele-
re başladı. Son 10 gün içinde bu ilçe-
lerde TARSİM’ e yeni poliçe kaydında 2 
kat artış görülmüştür.

Antalya Tarım Konseyi’nin alınma-
sını istediği önlemler

—Bakanlar Kurulu Kararı ile yöreye 
özgü özel nakdi yardım yapılsın

—Ziraat Bankası kredileri 3 ay yeri-
ne 1 yıl ertelensin

—Hortumdan zarar görmeyen se-
raların enerji sorunu çözülmeli

—Risk altındaki bölgelerde 
tüm tarım alanlarında sigor-
talılık zorunlu hale getirilmeli, 
sigortalılıkta,devlet katkı payı ise 
yüzde 70’ e çıkarılmalı

—Yerel yönetimler gerekli önlem-
leri alarak üreticilere destek olmalı

KASIM / ARALIK 2017
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımda yaşanan sıkıntıların kaynağının 
dönemsel ve geçici değil, yapısal olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sistemin 
tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Tarım sektörüne, 
tarımsal desteklere, ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Hisar-
cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı-

baba’nın da katılımlarıyla TOBB İkiz Kulelerde ger-
çekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık 
sektörünün istihdam ve üretimdeki önemine 
vurgu yaptı. 

3 milyon çiftçinin, 120 milyon ton bitkisel, 23 
milyon ton hayvansal üretim gerçekleştirdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “160 milyar lira tarımsal 
hâsıla elde ediyor. Tarımsal üretimde Avrupa’da 

1. sıraya yükseldik. Dünyada da ilk 10 içindeyiz. 
Diğer taraftan, 16 milyar dolarlık tarımsal ihracat 
yapıyoruz. 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün 
ihraç ediyoruz. Tarım-Hayvancılık sadece iktisa-
den değil, stratejik açından da önemli. Zira başka 
alanlara benzemiyor. Her şey yolunda giderken, 
önemi tam anlaşılmıyor. Ama Allah yokluğunu 
göstermesin. Tarımın değeri, stratejik önemi, an-
cak yokluğunda anlaşılır. Tedbir almazsak, bugün 
daha ucuz diye her ürünü ithal etmeye kalkarsak, 
gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. 
Sadece gıda değil, milli güvenliğimiz de tehlikeye 
girer. Peki, bugün ithalat daha ucuz diye ne ya-
palım? üretimi bırakalım mı? Elbette hayır. Nasıl 

TARIM SEKTÖRÜNE 
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMALIYIZ
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daha iyi bir sistem kurarım, verimi nasıl 
artırır, ölçeği nasıl büyütür, ekonomik 
değer üretirim. İşte bunun peşinde ola-
lım” diye konuştu. 

TARIM ÜLKENİN KALICI SERVETİ

Bakan Fakıbaba’nın, 2018’i tarım ve hay-
vancılık yılı ilan etmesi ve birkaç sene 
içinde et ithalatını önleyecek tedbirlere 
odaklanmasının gelecek için ümitleri 
artırdığını bildirdi. Tarımın, sadece eko-
nomik değil, kültürel kodları da olan, bir 
hayat tarzı olduğunu söyleyen Hisarcık-
lıoğlu, tarımın, ülkenin kalıcı servet alanı 
olduğunu vurguladı. “Ama biz elimizin 
altındaki bu serveti kullanamıyoruz” di-
yen Hisarcıklıoğlu, Avrupa ile Gümrük 
Birliği’ne girildiğini, böylece sanayinin 
değişerek küresel sisteme entegre ol-
duğunu hatırlattı. Ancak bu gelişmele-
re rağmen tarımın aynı kaldığını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu-
nun olumsuz sonuçlarını bugün hepi-
miz hissediyoruz. Dünyada gıda fiyatları 
düşüyor. Ama Türkiye’de artıyor. İlginçtir, 
bundan üreticimiz de faydalanamıyor. 

Herkes şikâyet ediyor. Şehirlerde yaşam 
daha pahalı hale geliyor. Gıda sanayimizin 
rekabetçiliği olumsuz etkileniyor. Bizden 
çok daha küçük yüz ölçüme sahip Dani-
marka, Polonya, bizden daha fazla ta-
rımsal ihracat yapabiliyor. İşletme ölçek-
lerinin küçük olması ayrı bir sorunumuz. 
Allah’ın bize büyük bir nimeti olan tarım 
alanlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. 
Verimli arazilerimizin tarım dışına çıkarıl-
masına göz yummamalıyız” dedi. 

TASARLANMIŞ SİSTEM FARKI

Türkiye’nin tarımsal girdilerin büyük 
kısmını dışarıdan aldığını kaydeden Hi-
sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Gübre, ilaç 
ve makinaların çoğu ithal. Döviz kurla-
rındaki artışın en çok olumsuz etkilediği 
sektörlerin başında tarım geliyor. Öte 
yandan bizde 5,5 milyon kişi tarımda 
çalışıyor gözüküyor. Tarımda çalışan 
kişi başı üretimimiz yıllık 10,500 dolar 
civarında. Fransa, İtalya, İspanya’da ise 
50 bin dolarlarda. Yani bizdeki üretici-
den 5 kat daha fazla üretip kazanabili-
yorlar. Peki, oradaki çiftçinin fazladan 2 
kolu mu var? Hayır. Aradaki fark, daha 

iyi tasarlanmış bir sistemin getirdiği 
farktır. Özetle, bugün ülkemiz tarımında 
yaşanan sıkıntıların kaynağı dönemsel 
ve geçici değil, yapısaldır. Sistemin ta-
mamını, bütüncül bir şekilde yeniden 
düşünmek gerekiyor. Tarım sektörü-
ne, tarımsal desteklere, ticarete yeni 
bir bakış açısı kazandırmalıyız. Yüksek 
teknolojili ve inovatif üretim altyapısını 
geliştirilmeliyiz. Tarım sektörünü küre-
sel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz. 
Yani sanayideki gibi tarım sektörünü de 
dönüştürmeliyiz.” 

BORSALAR SEKTÖRÜ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

TOBB olarak, ticaret borsalarıyla birlikte, 
tarım ve hayvancılık sektörünü daha da 
geliştirecek, projeler ve çalışmalar yü-
rüttüklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
borsalardaki elektronik satış salonları, 
akredite laboratuvarları, canlı hayvan 
borsalarıyla ve lisanslı depolarla, tarım 
ve hayvancılık sektörüne hizmet ettik-
lerine işaret etti. Borsaların görüş, öneri 
ve sıkıntılarını, siyasi iradeye ilettiklerini 
ve çözüm yolları aradıklarını bildiren 
TOBB Başkanı şunları söyledi: “Hüküme-
timiz, bunlardan pek çoğuna öncelik 
verdi. Mesela Gübre’de ve Yem’de KDV 
oranı düşürüldü. Bu sayede üreticimi-
ze yaklaşık 3 milyar lira destek geldi. 
Tarımsal destekler 81 ile yaygınlaştı. 
Lisanslı depoculuk yatırımları artmaya 
devam ediyor. TMO ile ortaklaşa LİDAŞ’ın 
kurduk ve Borsalarımızla birlikte bü-
yütüyoruz. Tarım sektörünün 50 yıllık 
rüyası, Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluş 
izni çıktı. Bunu mümkün kılan Hüküme-

Toplantıya katılan ATB Başkanı Ali Çandır, tarımla ilgili 
görüşlerini paylaştı.
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timize, Gümrük-Ticaret Bakanımıza ve Tarım Bakanımıza 
teşekkür ediyorum. 

Öte yandan, Bakanlığımız, Et ve süt gibi, geçmişten gelen 
sıkıntıların biriktiği alanlarda, önemli adımlar atıyor. Coğ-
rafi işaretler konusunda, Odalarımız ve Borsalarımız çok 
daha aktif hale geldiler. Bu sayede son 10 senede coğrafi 
işaretli ürün sayımız ikiye katlandı. 100’den 210’a ulaştı. 3 
yöresel ürünümüzün de Avrupa’da tescillenmesini sağla-
dık ki bunlar; Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya 
Kayısısı. 

Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için; 
TOBB, oda ve borsa camiası olarak çalışıyor ve üreticile-
rimize yardım ediyoruz. Uluslararası tescil, ürünlerimizin 
küresel anlamda markalaşmasında büyük önem taşıyor. 
Bakın İtalya, sadece Parmesan peynirinden yılda 1.5 mil-
yar Euro kazanıyor. Bu açıdan bakınca, ülkemizin müthiş 
potansiyelini görüyoruz. Biz TOBB olarak, Borsalarımızla 
birlikte, tarımdaki dönüşümün gerçekleşmesi için çalışa-
cağız.” 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 
ise, yeni hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Proje-
si’nin Kazakistan-Çin hattına Türkiye için bir emtia korido-
ru açtığını belirterek, “Bölgesel Emtia Borsası’na öncülük 
etmek istiyoruz” ifadesini kullandı 

Fakıbaba, tarımsal ürünler piyasaya 1-2 ay içinde arz edi-
lirken, bu ürünlere talebin yıl boyunca devam ettiğini 

söyledi. Bu durumun hasat dönemlerinde tarımsal ürün-
lerin düşük fiyatlardan işlem görmesine, dolayısıyla üre-
ticilerin kazançlarının azalmasına yol açtığına işaret eden 
Fakıbaba, dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde tarımsal 
ürünlerin arz-talep dengesinin lisanslı depoculuk siste-
miyle çözüme kavuşturulduğunu ve istikrarlı bir piyasa 
oluşturulduğunu bildirdi. Fakıbaba, “Ürün ihtisas bor-
salarının da devreye girmesiyle tarım piyasalarında fiyat 
istikrarının sağlanacağını düşünüyoruz” dedi. Ticaret bor-
salarına lisanslı depoculuk için önemli roller düştüğünü 
vurgulayan Fakıbaba, Türkiye’de 113 ticaret borsasının 
faaliyet gösterdiğini, 2016 sonu itibarıyla bunların işlem 
hacminin 213 milyar lira düzeyinde olduğunu dile getirdi. 

TMO, BU YIL 335 BİN TON HUBUBAT SATIN ALDI 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarını lisanslı depola-
ra yaptırdıklarına dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam 
etti:“Bu kapsamda Cumhuriyet döneminin en büyük li-
sanslı depoculuk hamlesini başlattık. TMO’nun uzun sü-
reli kiralama garantili depo yapımı projesiyle hayata ge-
çirilen 3,5 milyon ton kapasiteli lisanslı depoların yapımı 
devam etmektedir. Her geçen gün iş adamlarımız bunun 
için müracaat etmektedir. TMO, 2017 yılında 335 bin ton 
hububatı lisanslı depolarda elektronik ürün senedi (ELÜS) 
olarak satın almıştır. Bu miktar toplam satın alınan hubu-
batın yüzde 15’ine denk gelmektedir. Yine hükümetimiz 
döneminde lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere 
kira desteği ve vergi istisnaları getirilmiştir. Amacımız ta-
rım piyasalarında fiyat istikrarını sağlamaktır.”
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SON KALAYCI
ZAMANA DiRENiYOR

Kaş’a bağlı Sarıbelen 
Mahallesi’nde oturan 
İbrahim Karacan, 6-7 
metrekarelik plastik 

örtüyle kaplı barakasında ka-
laycılık mesleğini sürdürme-
ye çalışıyor. 1970 yılında çırak 
olarak başladığı mesleğini 
askerlik görevini yaptığı İstan-
bul’da sürdüren İbrahim Ka-
racan, askerlikten sonra Kaş’a 
döndüğünde de devam et-
tirdi. 47 yıldır kalaycılık yapan 
İbrahim Karacan, bugüne ka-
dar çırak yetiştiremedi ve 4 
çocuğundan hiçbiri de mes-
leği öğrenmek istemedi.

Kalaycılıkla evine ekmek gö-
türen İbrahim Karacan, kilo-
sunu 130 liradan aldığı kalay, 
kilosunu 20 liradan aldığı ni-
şadır ve paketini 15 liradan 
aldığı pamukla mesleğini icra 
ediyor. İbrahim Karacan, hala 
bakır kapta yemek yapmak 
isteyenlerin kaplarını kalaylı-
yor. Karacan, tabakları tanesi 
7.5 liraya, kazanları 100 liraya, 

ibrikleri ve sürahileri 30 liraya, 
çömlekleri 20 liraya, küçük 
tencereleri 15-20 liraya kalay-
lıyor.

YEMEĞİ LEZZETLİ OLUR

İbrahim Karacan, “1970’ten 
bu yana 4 sene çıraklığım var, 
ondan sonra tek başıma de-
vam ediyorum. Temiz bakır 
kapların yemeği lezzetli olur. 
Diğer kapların yemeği lezzetli 
olmaz, sıhhatli de değildir. 
Bir çırak yetiştiremedim. Ço-
cuklarıma öğretmek istedim, 
öğrenmediler. Benden sonra 
bu mesleği yapacak da yok. 
Ne kadar da uğraştıysam öğ-
renen olmadı” dedi.

Kap kalaylatmaya gelen Se-
lahattin Alkaya, “Bu kaplar 
atalarımızdan kaldı. Zaman 
zaman gelip İbrahim ustaya 
kalaylatıyoruz. Çok sağlıklı ol-
duğuna inanıyoruz. Maalesef 
İbrahim ustanın bu mesleği 
bırakacağını öğrendik. Üzü-
cü” diye konuştu.KAYNAK: DHA

Antaya’nın Kaş İlçesi’nde 67 yaşındaki İbrahim 
Karacan, 47 yıldır aralıksız sürdürdüğü 

kalaycılık mesleğinin son temsilcisi. Bugüne 
kadar çırak yetiştiremediği için mesleğini 

sürdürecek biri olmadığını belirten Karacan, 
“Ne kadar uğraştıysam öğrenen olmadı” dedi.
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BUZAĞI ÖLÜMLERİNİ AZALTACAK 

Yazılımı Antalya İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ta-
rafından yapılan Buzağı Takip 

Uygulaması, uygulama mar-
ketlerindeki yerini aldı. Yetiş-
tiriciler, Buzağı Takip Uygula-
ması sayesinde buzağı doğum 
ve ölüm olaylarını anında il ve 
ilçe müdürlüklerine bildirebi-

lecek. Müdürlükler yetiştiri-
cilere buzağı sağlığıyla ilgili 

destek verecek. 

ÖRNEK PROJE
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 2018 Yılının “Hayvan 
Hastalıkları ile Mücadele ve Buza-
ğı Kayıplarının Önlenmesi Yılı”  ilan 

edildi. Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ise buzağı kayıplarının önlen-
mesine destek olacak android uygulama-
yı hayata geçirdi. Diğer iller için de örnek 
olacak uygulama ile hangi işletmede 
buzağı doğmuş, hangi işletme buzağı öl-
müş anında Tarım Müdürlükleri haberdar 
olacak, yetiştiriciye veteriner hekimlerce 
buzağı sağlığıyla ilgili destek verilecek. Uy-
gulama ile Antalya’da yüzde 7-8 olan bu-
zağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.

BUZAĞI TAKİP UYGULMASI İLE ANLIK MÜDAHALE

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Mustafa Özen, BORSANOMİ’ye yaptığı 
açıklamada, kullanımı kolay ve yükleme-
si ücretsiz olan Buzağı Takip Uygulama-
sının üreticiler tarafından kısa bir süre 
içerisinde çok sayıda indirildiğini bildirdi. 
Android telefonu olmayan ya da uygu-
lamayı kullanmak istemeyen yetiştiriciler 
için 0850 532 33 07 numaralı Alo Buzağı 
Hattının faaliyete geçirildiğini kaydeden 
Özen, “Hat sayesinde de yetiştiriciler ben-
zer hizmetten faydalanabilecek” dedi.

Antalya’nın tarımda örtüaltı üretimle 
anılsa da küçükbaş ve büyükbaş hayvan-
cılıkta da önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu belirten İl Müdürü Özen, “160 
bin büyükbaş hayvan varlığımız ile Türki-
ye 34’üncüsü, küçükbaş hayvan varlığı-
mız ile ise Türkiye 8’incisiyiz.  Bu nedenle 
hayvansal üretiminin geliştirilmesi ve 
arttırılması ile yetiştiricilerimizin bilgilen-
dirilmesi amacıyla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” dedi. 

BUZAĞI ÖLÜMLERİ AZALACAK

Yetiştiricileri sık sık ziyaret ederek hayvan 
hastalıkları ile mücadele ve hayvan besle-
me konusunda bilgilendirdiklerini kayde-
den Özen, “Eğitim, yayım faaliyetleri ve 

uygulamaya koyduğumuz bu program 
ile ilimizde yüzde 7-8 olan buzağı ölüm-
lerini en aza indirerek ülke hayvancılığına 
olumlu katkılarda bulunacağımıza inanı-
yorum” diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemin çalışmasıyla ilgili de bilgi veren 
Mustafa Özen, yetiştiricinin anlık olarak 
uygulama üzerinden buzağıların doğum 
ve ölüm olaylarını Müdürlüğe bildirdiğini, 
gelen mesajın veteriner hekimlerimizce 
değerlendirildiğini anlattı. Doğan bu-
zağı ile ilgili yetiştiriciye hemen yapması 
gereken kritik uygulamaların hatırlatıldı-
ğını belirten Özen, “Göbek kordonunun 
dezenfeksiyonu, ağız sütü (kolostrum) 
içirilmesi, septisemiye karşı serum veya 
aşı yaptırılması gibi arama ya da mesaj 
yolu ile yetiştirici hekimlerimizce bilgi-
lendirilmekte. Ayrıca doğum bildirimleri 
otomatik olarak hangi ilçedeyse o ilçenin 
buzağı takip ekranında küpelenecek hay-
van olarak görülmektedir. Ölen buzağı 
bildirimlerinde ise veteriner hekimlerimiz 
telefon ile yetiştiricilere dönüş yaparak 
anlık yönlendirme ve müdahaleler yapa-
bilmektedir” diye konuştu.

HAYVANCILIKTA ANLIK VERİ ÖNEMLİ

Hayvancılıkta anlık verilere ulaşmanın çok 
önemli olduğunu kaydeden Özen, “Uy-
gulamamız sayesinde hangi işletmede 
buzağı doğmuş, hangi işletme buzağı 
ölmüş anında haberdar olup, 7/24 ye-
tiştiricilerimizin yanında olabileceğiz. Uy-
gulamanın ülkemiz hayvan ve hayvansal 
üretimde kalitenin artırılmasına katkı sağ-
layacağına inanıyorum” dedi.

GENEL BİLGİLENDİRME DE YAPILIYOR

Uygulamanın il geneline yaygınlaşması için 
eğitim ve yayım çalışmalarının yoğun şe-
kilde devam ettiğini bildiren Özen, uygula-
madaki sıkça sorulan sorular bölümünde 
üreticilerin “İneklerde kızgınlık nedir? En 
uygun tohumlama ne zaman yapılmalı-
dır? Doğuma yakın zamanda nelere dik-
kat edilmelidir? Buzağı beslemesi nasıl 
olmalıdır?” gibi sorulara cevap bulabildik-
lerini kaydetti. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO):

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü(FAO), gelişmek-

te olan ülkelerde ekonomik 
büyümenin anahtarının uzun 

yıllar yoksulluğun sebebi ola-
rak görülen kırsal bölgeler 

olduğunu bildirirken, ancak 
kırsal bölgelerin potansiyel-

lerini ortaya çıkaracak çok 
geniş ve köklü dönüşümlere 

ihtiyaç olduğunu bildirdi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ANAHTARI 

KIRSAL
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü’nün (FAO) “Gıda ve Tarımın 
Durumu 2017” raporuna göre, 
gelişmekte olan ülkelerde ge-

lecek yıllarda, işgücüne katılmaya hazır 
milyonlarca genç insanın yoksulluktan 
kurtulmak için kırsal bölgeleri terk etmesi 
gerekmiyor. Rapora göre kırsal bölgeler 
aslında, sektörlere gıda üretimi ile ilgili 
sabitlenmiş ekonomik büyüme için geniş 
bir potansiyel sunuyor. Dünyadaki yoksul 
ve aç insanların çoğunluğu bu bölgeler-
de yaşarken 2030 kalkınma gündeminin 
başarıya ulaşması çoğu zaman ihmal edi-
len bu potansiyelin ortaya çıkarılmasına 
bağlı olacak.  

Bunu yapmak; geçimlik tarımda düşük 
verimlilik, birçok yerde sınırlı endüstri-
leşme, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme-
den oluşan oldukça zorlu bir bileşimin 
üstünden gelmeyi gerektiriyor. Bunların 
hepsi gelişmekte olan milletlerin kendini 
besleme ve yurttaşlarını istihdam etme 
konularında büyük zorluklar oluşturuyor. 

 Kırsal ekonomilerdeki değişikliklerin ciddi 
etkileri olabileceğine dair çok fazla kanıt 
var. Rapor, kırsal ekonomideki dönüşüm-
lerin, 1990’lardan bu yana kırsaldaki yüz 
milyonlarca insanın kendilerini yoksulluk-
tan kurtarmalarına ciddi yardım ettiğine 
dikkat çekiyor. Ancak sağlanan ilerleme 
düzensiz ve demografik büyüme işi daha 
karmaşık hale getiriyor. 2015 ve 2030 yıl-
ları arasında, 15-24 yaşları arasındaki in-
sanların yaklaşık 100 milyon artarak 1,3 
milyara ulaşması bekleniyor.

En dikkat çekeni Güney Asya ve Sahra 
Altı Afrika olmak üzere gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunda sanayi ve hizmet sek-
törlerinde büyüme geri kalmış durumda. 
Bu sektörler, işgücüne katılmak isteyen 
çok büyük sayıdaki iş arayanı bünyelerine 
katarak bu sayıyı eritecek durumda değil. 

 BU ŞEKLİYLE TARIM DA İŞLEMEZ HALE GELECEK

Böylece kentlere doğru yerlerini değişti-
ren kırsaldaki insanlar, yoksulluktan çıkış 
yolu bulmak yerine, büyük olasılıkla şehir-
lerdeki yoksul saflarına katılma yönünde 
daha büyük riskle karşı karşıya kalacaklar. 
Diğerleri başka yerlerde iş aramak zorun-
da kalacak; bu da mevsimsel veya kalıcı 
göçe yol açacak. 

Rapor; canlı gıda sistemleri inşa etmek 
ve özellikle küçük ve orta ölçekli şehirler 
gibi kentsel alanlara bağlı tarımsal sana-
yileri desteklemek için kırsal bölgelere 
politika desteği ve yatırımı hedeflemenin 
stratejik bir hamle olacağını vurguluyor; 
öyle bir girişimin neden kırsal bölgelerde 
istihdam yaratacağı, daha fazla insanın 
yerinde kalmasını sağlayacağı ve insanla-
rın gelişimine katkıda bulunacağının öne-
mine dikkat çekiyor. 

Dönüştürülen kırsal ekonomiler insan-
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ların yer değiştirmesine yol açan tüm 
baskıları çözen her derde deva bir ilaç 
olmayacak, ancak ihtiyaç duyulan işlerin 
çoğunu üretecek ve göçü, bir zorunluluk 
olmaktan çıkarıp bir seçeneğe dönüştür-
meye katkıda bulunacak. 

FAO Genel Direktörü General José Gra-
ziano da Silva raporun önsüzünde “[Bu 
durum] politika yapıcılar ve planlamacılar 
tarafından çok sık ihmal edilmiştir: Küçük 
şehirlerin ve kasabaların bölgesel ağları 
kırsal insanlar için referans noktasıdır—
bu ağlar, buradaki insanların tohumlarını 
satın aldığı, çocuklarını okula gönderdiği, 
sağlık ve diğer hizmetlere ulaştığı yerler-
dir.” diye yazdı. 

FAO Genel Direktörü “Politika yapıcılar; 
küçük şehirlerin ve kasabaların kırsal-şe-
hir bağlantısına aracılık etmek ve küçük 
ölçekli çiftçilere ürünlerini pazarlamak ve 
ekonomik büyümenin faydalarından pay 
almaları için daha fazla fırsatlar sağlama-
da harekete geçirici olumlu bir rolleri ol-
duğunu kabul etmeli.” diye ekledi. 

ŞEHİRLERİN GIDA TALEBİ KIRSAL YENİLENMEYİ 
NASIL TETİKLEYEBİLİR? 

Gıda ve Tarımın Durumu; 
kırsal ekonomilerde 
ihtiyaç duyulan dö-
nüşümlerin, gıda 
sistemlerini çe-
şitlendirmek ve 
çiftlik dışı tarı-
ma bağlı fa-
aliyetlerde 
yeni eko-
n o m i k 
fırsatlar 
y a r a t -
mak için 
k e n t s e l 
bölgeler-
de artan 
gıda tale-
binin hare-
kete geçiri-
lebileceğini 
göster i yor. 
Bu; işleyen 

GÜNCEL

Kırsal dönüşüm 1990’lardan bu yana gerçekleşiyor; bu tarihten itibaren kır-
salda yaşayan 750 milyon ilave insan günlük kişi başı 3,1 Amerikan Doları 
olan makul yoksulluk sınırının üstünde gelire sahip. 

1960’ta gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 22’si (460 milyon in-
san) şehirlerde ve kasabalarda yaşarken bu oran 2015’te yüzde 49’a (3 mil-
yar insan) yükseldi.

Gelişmekte olan ülkelerin kırsal nüfusu 1960 (1,6 milyar insan) ile 2015 (3,1 
milyar insan) arasında yaklaşık 1,5 milyar arttı.

Güney Asya’da 1 milyon ve Sahra Altı Afrika’da 2,2 milyon genç insan 2010 
ile 2015 yılları arasında iş piyasasına girdi.

Nüfusu 5-10 milyon arasında olan büyük şehirler ve nüfusu 10 milyondan 
fazla olan mega kentlerin sakinleri dünyanın kent nüfusunun sadece yak-
laşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Gelişmekte olan ülkelerde çoğu kentsel alan görece 
küçüktür. Kentsel nüfusun yaklaşık yüzde 50’si--bu 

da 1,45 milyar insan demek—nüfusu 500 binden 
düşük şehir ve kasabalarda yaşıyor.

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı nüfusu 
500 binden az şehirlerde veya onu çevreleyen kır-

sal alanlarda yaşamaktadır.

Küresel olarak küçük kentsel alanlar günümüzde 
kentsel gıda talebinin yaklaşık yüzde 60’nı teşkil edi-

yor.

2030 yılına gelindiğinde dünyanın az gelişmiş 
bölgelerindeki kentsel nüfus 4 milyar olacak. 
Bu kent sakinlerinin yüzde 80’i Afrika, Asya ve 
Latin Amerika’da yaşıyor olacak.

2030’da dünya kent nüfusunun çoğunluğu 1 
milyondan düşük nüfuslu şehirlerde buluna-
cak; bunlardan yüzde 80’i 500 binden düşük 
nüfuslu şehirlerde yaşayacak.

Sahra Altı Afrika’daki kentsel gıda pazarının 
değeri 2010-2030 yılları arasında büyük ih-
timalle 4 kat artarak 313 milyon Amerikan 
dolarından 1 trilyon Amerikan dolarına ula-
şacak.

Doğu ve Güney Afrika’da gıda pazarından alışve-
riş yapan şehirli tüketicilerin payı şimdiden yüzde 52 

ve bunun 2040 yılında yüzde 67’ye yükselmesi bekle-
niyor.

TEMEL VERİLER
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veya arıtan, paketleyen veya taşıyan ve 
gıdayı depolayan, pazarlayan veya sa-
tan işletmelerin yanı sıra tohum, araç 
gereç ve gübre veya sulama veya di-
ğer hizmetlere dair üretim girdilerini 
arz eden işyerlerini içeriyor.  

Rapor, kentlerdeki gıda pazarlarından 
gelen giderek artan talebin şu an ulu-
sal gıda arzının yüzde 70’ine kadarını 
tükettiğini belirtiyor; bunun geniş kır-
sal nüfusa sahip ülkeler için bile geçerli 
olduğunu ekliyor.

Ancak şehirleşme bir taraftan tarım için 
“altın bir fırsat” sağlarken diğer taraftan 
küçük ölçekli milyonlarca aile çiftçileri için 
büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. 

Daha fazla kar getiren pazarlar gıda üre-
timinin büyük ticari çiftliklerde yoğun-
laşmasına; tedarik zincirlerinin büyük 
işleyiciler ve perakendeciler tarafından 
kontrol edilmesine ve küçük çiftlik sahip-
lerinin dışarda bırakılmasına yol açabilir.

Destekleyici kamu politikaları ve yatırım-
ları; dönüştürücü ve adil büyümenin bir 
motoru olarak kentsel talebi dizginleme-
nin anahtarı olacaktır. Küçük ölçekli aile 
çiftçilerinin pazara katılımını garanti al-
tına alacak tedbirler bu politikalarda çok 
sıkı şekilde yer almalıdır.

AİLE ÇİFTÇİLERİ, ALTYAPI, KÜÇÜK ŞEHİRLER VE KASA-
BALAR

Araştırma eylem için üç eylem planı or-
taya koyuyor: Birincisi; küçük ölçekli üre-
ticilerin kentsel gıda talebini karşılamaya 
tamamen katılabilmelerini garanti altına 
alacak birtakım politikaların devreye so-
kulmasını içeriyor. Arazi kullanım haklarını 
güçlendirecek, tedarik sözleşmelerinde 
eşitliği sağlayacak veya krediye erişimi 
iyileştirecek tedbirler başlıca birkaç seçe-
neği oluşturuyor.  

İkincisi; kırsal ve kentsel pazarları birbiri-
ne bağlayacak gerekli altyapının oluştu-
rulması. Birçok gelişmekte olan ülkede 
kırsal yollar, elektrik nakil hatları şebeke-
leri, depolama imkanları ve soğuk taşıma 
sistemlerinin eksikliği; kentlerdeki taze 
sebze, meyve, et ve süt ürünlerine talebi 
çiftçilerin avantajlarına çevirmelerine bü-
yük bir engel teşkil ediyor. 

Üçüncüsü ise mega kentlerin kırsal-şe-
hirsel ekonomilere daha iyi bağlanma-
larını değil, aynı zamanda daha küçük, 
kentsel alanların dışında daha yayılmış 
bir örgüyü kapsıyor. Rapor küçük kentsel 
merkezlerin daha fazla gözden kaçmış 
gıda pazarlarını temsil ettiğinin altını çi-
ziyor. Gelişmekte olan ülkelerde kent sa-
kinlerinin yarısı 500 binden daha düşük 
nüfuslu şehir ve kasabalarda yaşıyor. 



58

KASIM / ARALIK 2017

GÜNCEL

B
irleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) tarafından fi-
nanse edilen Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) ile Batı Ak-

deniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
ortaklığıyla yürütülen ‘Suriyeli Mülteciler 
ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının 
Ekonomik Fırsatların Arttırılması Yoluyla 
Desteklenmesi Projesi’ tamamlandı. Proje 
çerçevesinde Isparta’da meyvecilik kursu 
alan 35 Suriyeli, işverenle buluştu.

‘Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukla-
rın Dayanıklılıklarının Ekonomik Fırsatların 
Arttırılması Yoluyla Desteklenmesi Projesi’ 
kapsamında düzenlenen İşveren Bilgilen-
dirme Semineri ve İstihdam Fuarı’na BAGEV 
Başkanı Ali Çandır,  FAO Orta Asya Alt Bölge 
Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilci-

si Yuriko Shoji, BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Adar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, İş-
kur İl Müdürü Gürsel Öksüz, SGK İl Müdürü 
Hüseyin Karagöz, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, 
FAO, UNHCR ve ilgili yerel kuruluş temsilci-
leri katıldı. 

FAO ile BAGEV 
ortaklığıyla 

sürdürülen proje 
çerçevesinde 

Isparta’da 
yerleşik yaşayan 

Suriyelilere 
mesleki eğitim 

verildi. 

BAGEV VE FAO’DAN 
SURİYELİ İŞÇİLERE MESLEKİ EĞİTİM
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BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, 2000 yılında kurulan BAGEV’in Batı 
Akdeniz’in gelir düzeyinin yükseltilme-
si, iller arası ticaret hacminin artırılması, 
bölge ticaretinin ve ekonomisinin geliş-
tirilmesi konularda çalışmalar yürüttü-
ğünü belirtti. FAO ile BAGEV ortaklığında 
Isparta’da geçici koruma kapsamında 
ikamet eden mültecilerin tarım sektö-
ründe kalifiye olarak istihdam edilmeleri 
amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini an-
latan Çandır, Suriyelilerin kendi kendile-
rine yetebilmelerini sağlama hedefinde 
olduklarını söyledi.  

TARIMDA KALİFİYE İŞÇİ SIKINTISI

Isparta ekonomisinin 3’te 1’inin tarım ve 
tarıma dayalı gıda sanayinden oluştuğu-
na dikkat çeken BAGEV Başkanı Çandır, 
Isparta topraklarının yüzde 25’inden 
fazlasında tarım yapıldığını kaydetti. 
Projeye başlamadan önce tarım alanın-
daki işverenler ile görüştüklerini ve elma 
yetiştiriciliği konusunda kalifiye işçi bu-
lamadıklarından yakındıklarını bildiren 
Çandır, “Bu kapsamda ülkemizde üreti-
len her 5 elmadan 1 tanesinin yetiştiril-
diği kentimizdeki bu sorunun azaltılma-

sına ve eğitimlere katılan kursiyerlerin 
geçimini sağlayacak bir mesleklerinin 
olmasını istedik” dedi.

PROJE DEVAM EDECEK 

Elmacılık konusunda Suriyeli 35 kursiyeri 
eğittiklerini bildiren Çandır, kursiyerlere 
Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü-
sü’nde meslek etiği, personel hijyeni, 
iş güvenliği ve işçi sağlığı, meslek dili 
- mesleki terminoloji, temel yaşam be-
cerileri ve kişisel gelişim ve elma yetişti-

riciliği eğitimleri verildiğini anlattı. Eğitim 
gören kursiyerlerin işe yerleştirilmesi 
için iş fuarını düzenlediklerini kaydeden 
Çandır, “Meyvecilikle ilgili dikiminden ba-
kımına, budamasına ve toplanmasına 
kadar bütün alanlarda gerekli eğitimi 
aldılar. Şu an 11’i kadın 35 kursiyerimiz 
artık bu konuda işin ehli olarak çalışacak 
durumdalar. Eylül ayından itibaren bura-
daki yaptığımız taramada 6 bin 800 Su-
riyelinin içerisinden müracaatla 35 arka-
daşlarımızı aldık ve onları yetiştirdik. Bu, 
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projemizin başlangıcı ve bundan sonra 
da özellikle gül toplama, meyvecilik ve 
kesme çiçek konularında sektörün talebi 
doğrultusunda 2018’de eğitimlerimize 
devam etmek istiyoruz. Bu proje tarım-
da nitelikli eleman bulmakta zorlanan 
tarım sektörümüze güzel bir destek 
olacak. Mesleki eğitimlerle kalifiye birer 
personel olmayı hak eden kursiyerle-
rimizin istihdam edilmesi konusunda 
vereceğiniz destekler için sizlere şimdi-
den teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Çandır, projenin 2018 yılında da devam 
edeceğini vurgularken, özellikle gül top-
lama, diğer meyvecilik ve kesme çiçek 
konularında sektörün talebi doğrultu-
sunda 2018 yılı içinde eğitimlere devam 
edeceklerini vurguladı. Çandır, özellikle 
çalışan bulmakta zorlanan tarım sektö-
rümüze güzel bir destek olacaktır” dedi.

EĞİTİM EKONOMİK FIRSATLAR SUNACAK

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatö-
rü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, 
Suriyelilerin dayanıklıklarını artırma ve 
geçim kaynaklarını sağlamak için bu pro-
jeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türki-
ye’ye gelen Suriyelilerin çoğunluğunun 
tarım geçmişine sahip olduğunu tespit 
ettiklerini belirten Shoji, “Türkiye’deki 
üreticilerin böyle nitelikli işçiye ihtiyaç 
duyduğunu tespit ettik. Isparta’daki 
Suriyeliler için mesleki eğitim sağladık. 
Bu mesleki eğitim daha çok elma üre-
timi alanında yapıldı. Bu fuar kapsamın-
da elma üreticilerini ve bu eğitimi alan 
Suriyelileri bir araya getirerek, imkanları 
değerlendirmelerine fırsat sunmaktayız. 
Bu eğitim uzun vadede güzel ekonomik 
fırsatlar sunacaktır. Ayrıca bu çalışmayla 
Türkiye’ye güzel bir şekilde entegre ola-
caklarını ümit ediyoruz” diye konuştu. 
Shoji, daha önce fuarı Gaziantep, Adana 
ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini ve 
bundan sonraki fuarın Mersin’de ger-
çekleşeceğini bildirdi. 

TARIM SURİYELİLERE GEÇİM KAPISI OLDU

BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Adar,  Isparta’nın tarımsal potansiyeli 
ve çeşitliği en yüksek iller arasında yer 

aldığını söylerken,  “İlimizin sahip oldu-
ğu tarımsal üretim kapasitesi  işgücü 
ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. 
İlimiz üreticileri tarımsal işgücü ihtiyacı-
nın büyük bir kısmını ağırlıklı olarak doğu 
illerinden getirilen mevsimlik işçi grupları 
ile karşılamaktaydı. Son yıllarda ülkelerin-
deki savaş nedeniyle ilimize gelen Suri-

yeli kardeşlerimiz bu açığın bir kısmını 
kapatmıştır. Tarım sektörü Suriyeli kar-
deşlerimize geçim kapısı olmuş, bu saye-
de ulusal ekonomimize katkı sağlamaya 
başlamışlardır” diye konuştu. BAGEV’in 
FAO işbirliğiyle hayata geçirdiği projenin 
yerleşik Suriyeliler için umut olduğunu 
kaydeden Adar, “Umuyoruz ki bu ve bu-
nun gibi projeler daha da artar ve Suriyeli 
kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik ola-
rak adaptasyonları kolaylaşır” dedi.

SURİYELİLER GERÇEĞİMİZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Meh-
met Tuğrul, Isparta’da 2 bin civarında 
mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu be-
lirterek, bu işçilerin hayat standartlarının 
yükseltilmesi için çalıştıklarını kaydetti. 
Suriyeli tarım işçilerinin Isparta’nın ger-
çeği olduğunu söyleyen Tuğrul, bunların 
eğitilerek tarımsal işgücü yaratılmasının  
önemine değindi. Tuğrul, eğitim alarak 
sertifika almaya hak kazanan Suriyeli işçi-
lerin istihdamına katkı sağlamak istedik-
lerini söyledi. 

KURSİYERLER MUTLU

Proje kapsamında eğitim alan kursiyer 
ler, tarımsal eğitimin kendilerine katkı 
sağladığını ve tarım alanında çalışıp, ge-
çimlerini bu yolla sağlayacaklarını söyle-
di. Fuara katılan işverenler ise Isparta’nın 
elmacılık ve seracılıkta önde gelen iller 
arasında olduğunu belirterek, bu alanda 
nitelikli çalışana ihtiyaç duyduklarını bil-
dirdi. Tarımda işçi bulmada zorluk çektik-
lerini vurgulayan işverenler, proje çerçe-
vesinde eğitim alan kursiyerleri istihdam 
etmek istediklerini söyledi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından katı-
lımcılara, geçici koruma altındaki Su-
riyelilerin yasal statüleri, çalışma izni, 
çalışma izni başvuru usulleri, geçici ko-
ruma altındaki Suriyeli mevsimlik tarım 
işçilerine yönelik muafiyetler ve aktif 
işgücü hizmetleri hakkında bilgi verildi. 
Kursiyer Suriyelilere sertifika verilirken, 
firma temsilcileri ile kursiyerler ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirildi.
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Hastalık Etmeni ve Yaşayışı

 • Kök kanseri hastalığını oluşturan et-
men bakteridir ve bir yara parazitidir. 
Bitkiye köklerdeki yaralardan kolaylıkla 
girer ve ur (tümör) oluşturur. Bu ya-
ralar böcekler, nematodlar tarafından 
ya da don zararı, mekanik işlemler so-
nucu açılmış olabilir. Bakteri toprakta 
uzun süre canlılığını sürdürebilir ve 
bulaşık fidan ve toprakla yayılmaktadır.

 Hastalık Belirtileri

• Hastalık etmeni meyve ağaçları ile 
bazı orman ve park ağaçlarının kök 
boğazlarında ur oluşturur.

• Hastalık belirtilerinin esas görüldüğü 
yer ağaçların kök boğazı olmasına kar-
şın ender olarak kök ve ağacın toprak 
üstü bölümünde de görülür. İnce ve 
derinde yer alan köklerde görülmez.

• Kök boğazında bulunan parankima 
hücrelerinin aşırı çoğalmasıyla önce-
likle küçük, krem rengi urlar oluşur. Bu 
urların yüzeyi düzgün ve yumuşaktır.

•Urlar büyüdükçe dış yüzeyleri kurur, 
esmerleşir ve pürüzlü bir görünüm 
alır.

•Hastalığa şiddetli yakalanan fidan-
lar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar kısa 
sürede kurur ve yaşlı ağaçlarda az ve 
kalitesiz meyve verirler.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

Elma, kiraz, şeftali, erik, armut, ceviz, 
vişne, ayva, dut, kestane, muşmula, 
zerdali gibi meyve ağaçları ve kavak, 
söğüt, gül, pamuk, tütün, domates, 
patates, pancar, sardunya gibi bitkiler. 

Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler

Ağır ve nemli topraklara fidanlık veya 
meyve bahçesi kurulmamalıdır. Fi-
danlık veya meyve bahçesi kurarken 
toprağın bu bakteriyle bulaşık olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Toprak 
altı zararlılarıyla mücadele edilmelidir. 
Bakteri yara yerlerinden bitkiye giriş 
yaptığından aşı kalem uyumuna dikkat 
edilmeli ve aşı yerleri macunla kapatıl-
malıdır. Kanserli ağaçlar sökülerek yok 
edilmeli ve çukur çevresine 40 cm. 
derinlik ve 20 cm. genişliğinde tecrit 
çukuru açılmalı ve içi sönmemiş kireç-
le doldurulmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı 
yazın birer hafta ile yapılacak olan iki 
uygulamayla urların yayılması bir ölçü-
de engellenebilecektir. Bunun için urlar 
bıçakla iyice temizlendikten sonra yara 
yerine % 5 oranında göztaşı eriyiği ve 
kuruduktan sonra da nebati katranın 
fırça ile sürülmesi gerekmektedir. Bu 
işlem tamamlandıktan sonra kök ve 
kök boğazı toprakla kapatılmalıdır.

KÖK KANSERİ 
HASTALIĞI

BATEM

(Agrobacterium tumefaciens)
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ANTALYA TİCARET BORSASI ARALIK AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

3.MESLEK KOMİTESİ  (Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

Komite üyeleri, ilimiz batı ilçelerinde gerçek-
leşen afeti değerlendirerek, son dönemde 

afetlerden sık sık etkilenen bölgede üretime 
devam edebilmek için inşa edilecek yeni sera-
larda modernizasyon için ilave destek ve teş-
vikler sunulmasının önemini değerlendirmiş-

lerdir. Üyeler, geçtiğimiz yıl Mersin’de yaşanan 
sel felaketi sonrası kabak fiyatlarının arttığını, 
bu durumun kentimizde yaşanan afet sonrası 
domates başta olmak üzere biberde de gerçek-
leşebileceği öngörüsünde bulunmuşlardır.

Meslek komitesi üyeleri ticaretini gerçekleştirdikleri; sarımsak, patates, soğan ve susam bitkileri hakkında değer-
lendirmelerde bulunmuşlardır. Sarımsak fiyatlarının arz fazlası nedeniyle 5TL seviyesinde ve kalitenin düşük 

olduğu, patates fiyatlarının toptancı halde 1.2 TL seviyesinde ve kalitenin güzel olduğu, soğan fiyatlarının 0.8 TL 
seviyesinde düşük ancak kalitenin iyi olduğu ile yeli susam fiyatlarının 8-9 TL, ithal susam fiyatlarının ise 6 TL düzeyine 
yükseldiği hususlarında görüş alış verişinde bulunarak, piyasa değerlendirmesi yapmışlardır.
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5. MESLEK KOMİTESİ (Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve eko-
nomik konularda görüş alış verişinde bu-
lunmuşlardır.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

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

6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, yaz dönemin-
de dikimini gerçekleştirdikleri ürün-

lerin kalite ve birim fiyatlarından memnun 
olmadıkları değerlendirmelerinde bulun-
muşlardır. Üyeler Rusya Federasyonu’na 
henüz ihracat gerçekleştiremediklerini ve 
bu konudaki belirsizliğin halen devam et-
tiğini ifade ederek, yaşanan belirsizliğin bir 
an evvel son bulması dileklerini paylaşmış-
lardır.

Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve 
ekonomik konularda görüş alış ve-

rişinde bulunmuşlardır.

Büyükbaş hayvan besiciliği ve ithalatını değerlendiren 
meslek komitesi üyeleri, besiciliğin artan girdi mali-

yetleri, et ticaretinin ise canlı hayvan ve karkas et ithalatı 
sonrasında fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 
zorlaştığını ifade etmişlerdir. Üyeler, 2017 yılının üretici ve 
ticaret erbabı açısından memnuniyetsiz geçtiği değer-
lendirmesinde bulunmuşlardır.

4. MESLEK KOMİTESİ (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 
Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, döviz artışının iç ve dış ticarete olan 
etkileri, süt arzı ve fiyatlarındaki son durum, piyasada sa-

tılan yem değerleri ve denetimleri ile pamuk bitkisinin kalite-
verim-fiyatları ve zeytin bitkisi tüketiminin artırılması konularını 
değerlendirmişlerdir.








