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Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına 
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.
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Ü
lkemizin sürekli gündeminde yer alan kırmızı et ar-

zında yaşanan darboğaz, gün geçtikçe derinleşiyor. 

Tüketici ve kamu cephesi perakende et satış fiyat-

larının yüksekliğinden memnun değil, üretici ağır 

girdi maliyetlerinden, tüccar ticari hacim düşüklüğünden, pe-

rakendeci ise vergi yükü ve fire oranlarından dert yanıyor. Hal 

böyleyken sorunun kalıcı çözümü yerine, çareyi geçici çözüm 

olan ithalatta arıyoruz. Üyelerimizden gelen talep üzerine hay-

vancılık ve et ticaretini gündemimize alarak “Hayvancılık ve Et 

Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı” düzenleyerek konuyu eni-

ne boyuna sektör temsilcileriyle tartıştık. Et arzında yaşanan 

problemin giderilmesi için alınacak köklü tedbirlerin bugün 

uygulanmaya başlanması halinde büyükbaş hayvan için 3 yıl, 

küçükbaş hayvan içinse 1.5 yıllık olgunlaşma süresi gerekiyor. 

Sorunu aşmanın çözümü ancak sektör temsilcilerinin de gö-

rüşlerinin yer alacağı disiplinli bir yol haritasıyla mümkün. Özel 

sektör ile karar vericilerin birlikte hareket etmesi halinde 5 yıl 

gibi bir sürede et ithal eden bir konumdan ihraç eden bir ko-

numa gelebiliriz. Bu kapsamda; 

• Süt yem paritesi en az 1’e 1.5 seviyesine yükseltilir,

• Girdi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan kesif yem 

giderlerine çözüm bulunur,

• Yem hammaddeleri olan ithal soya ve mısıra alternatif ürün-

ler geliştirilir,

• Bölgesel hayvancılığa yönelip, her bölge için uygun işletme 

şekli, uygun tür ve ırklar belirlenir,

• Kırmızı et açığını kapatacak küçükbaş hayvancılığımızın geli-

şimi desteklenir,

• Hayvancılığın temelini oluşturan meralarımız korunur ve ıs-

lah edilir,

• Bütünşehir yasasındaki hayvancılıkla ilgili mevzuattaki yetki 

karışıklığı giderilir,

• Yaylalara gelişigüzel yazlık yapımı kontrol altına alınır,

• Taş ve maden ocaklarının yaptığı tahribat engellenir,

• Kaçak et kesimleri ciddi bir şekilde denetlenip caydırıcı ceza-

lar uygulanır,

• Sayısı 500.000’i aşan buzağı ölümlerinin engellenir ise, top-

lam 1 milyon tonun üzerinde olan kırmızı et arzımızı kısa sü-

rede 1.5 milyon tonun üzerine çıkarabilir, zengin bir protein 

kaynağı olan eti tüketicilere daha ucuz fiyatlarda sunarak kişi 

başına 15 kilogram olan et tüketimimizi artırabiliriz. 

Eğer bu politikalar yerine geçmiş dönemlerde uygulanan 

yanlış politikalarda ısrar edilirse hayvancılığımızın gelişmesi 

mümkün değil. “0” faizle “5-7” yıl vadeli kredi olanaklarının 

geçtiğimiz dönemlerde ve uzunca bir süre farklı meslek grup-

larında iş yapmış olan kimselere verildiğine hepimiz tanık ol-

duk. Üreterek hane halkının geçimini sağlayanlardan en az iki 

kamu çalışanı kefil olarak talep edilerek düşük miktarda kredi 

sunulurken; etçi sığır ırkıyla sütçü sığır ırklarını dahi ayırt ede-

meyenlerin ipotek karşılığında yüksek kredi olanaklarıyla “krizi 

fırsata çevirme arzusuyla” sektöre dahil edildiğini gördük. 

Tüm bu politikanın sonucunda küçük aile tipi işletmelerin sek-

töre küserek, kırdan kente göç ettiğini; büyük bir hayvancılık 

işletmesi kurma arzusuyla hareket edenlerin ise kısa sürede 

battığı gerçeğini yaşadık. O dönemde büyük çiftliklerle et 

sorunu kalmayacağını ve hastalıktan ari büyük işletmelerin 

olacağını savunanlar ne yazık ki bugünlerde yaptıkları yanlışı 

fark etti. Ancak iş işten çoktan geçti…Umuyoruz aynı hatalar 

tekrarlanmaz.

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

TEMMUZ / AĞUSTOS 2017
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Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin 
Uzun, beraberindeki heyetle bir-
likte Antalya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB 

Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan’ın bu-
lunduğu ziyarette Metin Uzun, 27 Mayıs 
2017’de yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına iliş-
kin yasayla ilgili bilgilendirmede bulundu.

 VERGİ ÜRETİMLE ARTAR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle iş 
dünyasının sıkıntılı bir dönemden geçti-

ğini belirterek, yeniden yapılandırmaya 
ilişkin yasanın borçlular için bir fırsat ol-
duğunu vurguladı. Verginin kutsallığına 

işaret eden Çandır, verginin artması için 
yatırımların önünün açılması, üretimin 
teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Uzun’a ziyareti nedeniyle teşekkür eden 
Çandır, üyelerini yeniden yapılandırmayla 
ilgili bilgilendireceklerini söyledi.

ÇANDIR’A TEŞEKKÜR

Vergi Dairesi Müdürü Metin Uzun, ATB 
Başkanı Ali Çandır’a  6736 Sayalı Bazı ala-
cakların yeniden yapılandırmasına ilişkin 
Kanunun 2017 mayıs ayında yapılan taksit 
hatırlatma kampanyasına yaptığı destek 
nedeniyle teşekkür belgesi sundu.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI’NDAN

ÇANDIR’A
TEŞEKKÜR
BELGESİ

Antalya Ticaret İl Müdürü Seval 
Dizerkonca, Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 13-17 

Eylül’de Antalya EXPO Center’da dü-
zenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’nın 
gündeme geldiği ziyarette Dizerkonca, 
YÖREX’in iyi bir proje olduğunu söyle-
di. ATB Başkanı Çandır, YÖREX’in yüzler-
ce yöresel ürünü Antalya’da buluştur-
duğunu belirterek, ticaretin gelişimine 
katkı sağladığını söyledi. “Yöresel Ürün-
ler” adı altında kontrolsüz şekilde dü-
zenlenen çeşitli etkinliklerin Antalya 
esnafı ve ticaretine zarar verdiğini kay-

deden Çandır, yaptıkları girişimlerle bu-
nun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade 
etti. Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca 

da bu konuda ciddi şikayetler aldıkları-
nı ve bu tür etkinliklerin ticarete zarar 
vermemesi için çalıştıklarını kaydetti.

TİCARET İL MÜDÜRÜ’NDEN 
BORSA’YA ZİYARET
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Rusya ile ikili ilişkilerin daha da iyi olmasını dilediklerini ifade eden Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
“İlişkilere bakılırsa bugün dünden iyiyiz, yarın daha da iyi olmayı umut ediyoruz” dedi. 

Rusya’nın Antalya Başkonsolosu 
Oleg Rogoza, Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı zi-
yaret etti. ATB Yönetim Kurulu 

Üyesi Süleyman Ersan’ın da bulun-
duğu ziyarette, Borsa’nın çalışmaları, 
Yöresel Ürünler Fuarı ve Rusya ile ti-
caret konuşuldu. 

Rusya’nın Antalya Başkonsolosu 
Oleg Rogoza, Antalya’nın turizmin 
yanında tarım potansiyeli de yüksek 
bir şehir olduğunu belirtti. Yöresel 
Ürünler Fuarı ile ilgili aldığı davet 
nedeniyle Başkan Çandır’a teşekkür 
eden Rogoza, YÖREX hakkında Çan-
dır’dan bilgi aldı. Rusya ile Türkiye 
arasında ticari ilişkilerin derinliğine 
dikkat çeken Rogoza, uçak krizinin 
ardından yaşanan durgunluğun gi-
derilmesini diledi. 

RUS ÜRÜNLERİNİ YÖREX’E DAVET ETTİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır, YÖREX’in hazırlık çalışma-
larıyla ilgili bilgi verirken, dünyada 
yöresel ürünlere karşı bir yöneliş 

BORSA’YA 
ZİYARET

RUS KONSOLOS’TAN 

olduğunu söyledi. Türkiye’nin de yö-
resel ürün zengini bir ülke olduğunu 
belirten Çandır, “Rus dostlarımızla 
damak tadımız ve kültürel etkinlik-
lerimiz konusunda etkileşimimiz var” 
dedi. Rusya’nın yöresel ürünlerini 
YÖREX’te görmek istediklerini kayde-
den Çandır, “Rusya’nın kültürel zen-
ginliğini de YÖREX’e taşımak isteriz” 
dedi. 

TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLSİN

ATB Başkanı Ali Çandır, Rusya ile özel-
likle domates konusunda yaşanan 
sıkıntının giderilmesini beklediklerini 
ifade ederken, “Uçağın düşmesi bize 
3 yıla mal oldu” dedi. Çandır, Rusya ile 
vize konusunda yaşanan sıkıntıya dik-
kat çekerken, özellikle iş adamlarına 
vize kolaylığı sağlanmasını bekledikle-
rini söyledi. Çandır, “İlişkilere bakılırsa 
bugün dünden iyiyiz, yarın daha da iyi 
olmayı umut ediyoruz” diye konuştu. 

Çandır, Rus Konsolos Oleg Rogoza’ya 
7. YÖREX kataloğu ile Zeytinpark ürün-
lerinden oluşan paket hediye etti.

ATB Başkanı Ali Çandır, Rusya’nın Antal-
ya Başkonsolosu Oleg Rogoza’ya Antalya 
Zeytinpark ürünlerini hediye etti.
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Antalya Ticaret Borsası ve BA-
GEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, Isparta Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Günaydın’a ziyarette 

bulundu. Çandır, Günaydın’a babasının 
vefatı nedeniyle üzüntüsünü bildirirken, 
taziyelerini iletti. 

Yöresel Ürünler Fuarı’ndan Isparta’nın 
yöresel ürünlerini görmek istediklerini 
söyleyen Çandır,  Yöresel Ürün Proje-
si’yle ilgili bilgi verdi. Günaydın, YÖREX’i 
yakından takip ettiğini belirterek, mil-
li ürünlerin ekonomiye kazandırılması 
gerektiğini söyledi. Günaydın, ziyareti 

nedeniyle Çandır’a teşekkür etti. Çandır, 
ziyarette Günaydın’a Zeytinpark ürünle-
rinden oluşan hediye paketi takdim etti. 

ÇANDIR’DAN 
BAŞKAN 

GÜNAYDIN’A 
ZİYARET

Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) tarafından Rama-
zan ayında ihtiyaç sahibi 
700 aileye gıda yardımı 

yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Halil Bülbül, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi 
700 aileye gıda yardımında bu-
lunduklarını bildirdi. Ramazan 
ayının dayanışma ve yardımlaş-
manın en üst seviyede yaşandığı 
kutsal günler olduğunu belirten 
Bülbül, “Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da TOBB’un katkılarıyla hazırladı-

ğımız Ramazan paketlerini ihti-
yaç sahibi ailelere üyelerimiz ara-
cılığıyla ulaştırdık. Toplam 40 bin 
TL değerindeki yardımlar ihtiyaç 
sahiplerine Ramazan ayının ru-
huna uygun dağıtılmıştır” dedi. 

ATB İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI

DLG Türkiye Genel Müdürü Onur Ki-
raz, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır’ı ziyaret etti. 25-28 Ekim 
tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fu-

arcılık Merkezi’nde düzenlenecek Animall 
Antalya Fuarı çalışmaları hakkında Başkan 
Çandır’a bilgi veren Kiraz, Antalya’nın hay-
vancılık konusunda iyi bir fuara ev sahipliği 
yapacağını söyledi. Hayvancılık sektörü-
nün günden güne büyüme gösterdiğini 
belirten Kiraz, akıllı büyüme için sektörün 
ve üreticilerin bilgi teknolojileri ve inovatif 
uygulamalardan yararlanması gerektiğini 
kaydetti. Çandır, Burdur, Antalya, Isparta 
illerini kapsayan Batı Akdeniz’in hayvancılık 
için önemli merkezlerden biri olduğunu 
belirterek, bölge ve ülke hayvancılığının 
teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ge-
rektiğini bunun için Animall Antalya’nın iyi 
bir fırsat olduğunu söyledi. 

DLG FUARCILIK’TAN 
ÇANDIR’A ZİYARET
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Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüğün-
de TOBB’un desteğiyle bu yıl 8’incisi 
13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO 
Center’da düzenlenecek Yöresel 

Ürünler Fuarı YÖREX’in hazırlık çalışmaları hız-
la sürüyor. Antalya Ticaret Borsası Yönetimi, 
Ankara’da Bakanları ziyaret ederek YÖREX da-
vetinde bulundu. 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Çandır beraberinde ATB Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cüneyt Doğan ve Halil Bülbül ile bir-
likte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci’yi ziyaret etti. Bakanlık makamında ger-
çekleşen ziyarette Çandır, ATB öncülüğünde 
10 yıldır yürütülen Yöresel Ürünler Projesiyle 
ilgili Bakan Tüfenkci’ye bilgi verirken bu yıl 
8’inci kez kapılarını açacak olan YÖREX’e da-

vet etti. Küreselleşme ile birlikte başkalarının 
damak tadına yöneldiğimizi kaydeden Çandır, 
YÖREX’in 12 bin yıllık Anadolu’nun birikimini 
Anadolu insanı ile buluşturan milli bir çalışma 
olduğunu söyledi. Çandır, YÖREX’i önümüz-
deki yıl yurtdışında düzenlemek istedikleri-
ni bildirirken, destek istedi. Çandır, yöresel 
ürünlerin suistimale açık bir konu olduğunu, 
yöresel ürünlerin itibarının korunması gerek-

BAKANLARA
YÖREX DAVETİ

Antalya Ticaret Borsası 
Yönetimi, Ankara’da 

Bakanları ziyaret ederek 
YÖREX davetinde bulundu. 

ATB Başkanı Ali Çandır, 
ziyaretlerde Bakanlara 

Zeytinpark’ın yöresel lezzeti 
zeytinyağı hediye etti 
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tiğini vurgularken, “yöresel” adı altında 
düzenlenen etkinliklerin denetlenmesini 
istedi. Çandır, yöresel ürünlerin satışı ko-
nusunda üretici ve yerel esnafı güçlen-
dirmeyi hedeflediklerini belirterek, Bakan 
Tüfenkci’den de bu konuda destek bek-
lediklerini dile getirdi. 

BAKANDAN YURT DIŞI HEDEFİ

Bakan Tüfenkci, yöresel ürünler paza-
rında YÖREX’in beklenen fuarlardan ol-
duğunu hatırlatarak, YÖREX’in mutlaka 
yurtdışına taşınması gerektiğini söyledi. 
Bakan Tüfenkci, bunun için destek sözü 
verdi. Tüfenkci, “Üretildiği veya yetiştiril-
diği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri 
gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürün-
lerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak 
amacıyla düzenlenen YÖREX’in yurt 
dışında yer almasında fayda olduğunu 
düşünüyorum. Yöresel ürünleri marka-
laştırıp talebi büyütmek için altyapı oluş-
turmaya, küçük işletmelere ve koopera-
tiflere çok daha farklı destekler vermek 
için çalışıyoruz” diye konuştu. 

“COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TAKLİT 
ÜRÜNLERİ ENGELLER”

Yöresel ürünlerin korunmasında coğ-
rafi işaretin önemini vurgulayan Bakan 
Tüfenkci, “Bir ürün tutarsa hemen o 
ürünün taklitlerini çıkarıyorlar. Coğrafi 
işaret ürünün o yörede yetiştiğinin 
kanıtı oluyor, taklitlerinden koruyor 
ve etkin bir denetim yapılabilmesi-
ne imkan sağlıyor” dedi. Tüfenkci, 
YÖREX’e daha önce katıldığını çok 
etkilendiğini belirterek, tekrar 
katılmak almak istediğini söyledi. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “YÖREX 
ANTALYA’NIN MARKA PROJESİ”

ATB Başkanı Ali Çandır berabe-
rindeki heyetle birlikte, Dışişleri 
Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Her 
yıl YÖREX’e katılarak güç veren 
Bakan Çavuşoğlu’nu 13 Eylül’de 
başlayacak 8’inci YÖREX’e davet 
eden Çandır, Çavuşoğlu’na yö-
resel ürünler konusunda gös-

terdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. 
Çavuşoğlu, Türkiye’nin en renkli fuarı 
YÖREX’in Antalya’nın marka projesi oldu-
ğunu belirterek, Çandır ve ekibine böyle 
bir fuara ev sahipliği yaptığı için teşekkür 
etti. Çavuşoğlu, geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da YÖREX’e katılarak Anadolu 
turu yapmak istediğini söyledi. 

YÖREX KIRSAL KALKINMANIN ANAHTARI

Ali Çandır beraberindeki heyetle, Kal-
kınma Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti. 
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in kırsal 
kalkınmanın anahtarı olduğunu söyle-

yen Çandır, Kalkınma Ajanslarının YÖ-
REX’e daha fazla destek vermesini is-
tedi. 26 Kalkınma Ajansı’ndan 13’ünün 
bu yıl YÖREX’e katılma kararı aldığını 
bildiren Çandır, kalkınma ajanslarını 
YÖREX’te aktif olarak görmek istedik-
lerini kaydetti. Bakan Lütfi Elvan, yöre-
sel ürünlerin kırsal kalkınma ve yerinde 

istihdam konusundaki önemine dik-
kat çekerken YÖREX’in iyi bir proje 
olduğunu söyledi. Elvan, Çandır 
ve ekibine destek sözü verirken, 
programının uygun olması ha-
linde YÖREX’e katılmak istediğini 
bildirdi. 

BAKANLARA YÖRESEL HEDİYE

ATB Başkanı Ali Çandır, ziyaretler-
de Bakanlara Zeytinpark’ın yöre-
sel lezzeti zeytinyağı, Zeytinpark 
ürünlerinden oluşan paket ile 
daha önce YÖREX’e katılan ba-
kanlar için yaptırılan albümü ve 
7. YÖREX kataloğunu hediye etti.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, 
bu yıl 8’incisi 13-17 Eylül tarihlerinde 
EXPO Center’da düzenlenecek Yöre-
sel Ürünler Fuarı YÖREX’e protokolü 

davet etti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır beraberindeki Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Süleyman 
Ersan ve Cüneyt Doğan’la birlikte ilk olarak 
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. 
YÖREX’in hazırlık çalışmaları hakkında Vali Ka-
raloğlu’na bilgi veren Çandır, Karaloğlu’nu 
YÖREX’e davet etti. Vali Karaloğlu, YÖREX’in 
Antalya’nın marka projesi olduğunu belirte-
rek, destek sözü verdi. Çandır ziyarette Vali 

Karaoğlu’na geçen yılki YÖREX’ten çekilmiş 
çerçeveli fotoğraf ve 7. YÖREX kataloğu hedi-
ye ederken, Zeytinpark ürünlerinin her aldığı 
hediye paketi takdim etti. 

BORSA’DAN
PROTOKOLE YÖREX DAVETİ

Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetimi, bu yıl 8’incisi 
13-17 Eylül tarihlerinde EXPO 

Center’da düzenlenecek 
Yöresel Ürünler Fuarı 

YÖREX’e protokolü davet 
etti.
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ATB Heyeti, Döşemealtı Belediye Başkanı 
Turgay Genç’i de ziyaret ederek YÖREX’e 
davet etti. Ali Çandır, yöresel ürün zengini 
Döşemealtı’nın narıyla, halısıyla YÖREX’e 
renk kattığını belirterek, Genç’e YÖREX’e 
verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. 
Başkan Turgay Genç de YÖREX’in kaybol-
maya yüz tutmuş yöresel ürünlerin gün 
yüzüne çıkmasına katkı sağladığını belirte-
rek, Ali Çandır ve yönetimine böyle bir fu-
arı düzenledikleri için teşekkür etti. Genç, 
“Halımız ve narımızla bu yıl da YÖREX’te 
olacağız” dedi. Genç, Çandır’a fuarda tanı-
tımı yapılacak Döşemealtı halısı hediye etti. 

ATB Heyeti, Muratpaşa Belediye Başka-
nı Ümit Uysal’ı ziyaret ederek YÖREX’e 
davet etti. Çandır, geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da Muratpaşa’yı fuarda gör-
mek istediklerini söylerken, Başkan Uy-
sal’a YÖREX’e desteği nedeniyle teşek-
kür etti. Başkan Uysal, Yöresel Ürünler 
Fuarı’nın yöresel lezzet ve zenginlikle-
rin tanıtımının yapılmasında iyi bir fırsat 
olduğunu belirterek, kentin bu fuarı sa-
hiplenmesi gerektiğini kaydetti. Uysal, 
YÖREX’e destek sözü verdi.

ATB heyeti, Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’yü de ziyaret etti. Çandır, Tütün-
cü’yü YÖREX’e davet ederken, her yıl fu-
ara katılarak destek veren Tütüncü’ye te-
şekkür etti. Tütüncü de YÖREX’in yöresel 
ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında 
önemli bir rol oynadığını belirterek, böyle 
bir organizasyona belediye olarak her za-

man destek vereceklerini kaydetti. 

ATB Heyeti, Aksu Belediye Başkanı Halil 
Şahin’i de ziyaret ederek YÖREX’e da-
vet etti. Halil Şahin, ilçe sınırları içeri-
sinde düzenlenen YÖREX’in bölgeyi 
hareketlendiren bir fuar olduğunu be-
lirterek, destek sözü verdi. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
belediye başkanlarına 7. YÖREX kataloğu, 
geçen yıl YÖREX’e katılan başkanların bu-
lunduğu fotoğraf albümü ile Zeytinpark 
ürünlerinin yer aldığı paket hediye etti. 

BAŞKANLARDAN TAM DESTEK
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 

Kayan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Do-
ğan’la birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti. Yöresel Ürünler 
Fuarı’nın hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren 
Çandır, Başsavcı’yı YÖREX’e davet etti. Solmaz, 
yöresel ürünlerin sosyal ve ekonomik önemine 
işaret ederek, YÖREX’in yöresel ürünleri Antal-
ya’da bir araya getiren bir organizasyon oldu-
ğunu belirtti. Solmaz, Çandır ve ekibine böyle 
bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti. 
Çandır, ziyarette Başsavcı Solmaz’a Zeytinpark 
ürünlerinden oluşan paket hediye etti.

BAŞSAVCIYA DAVET

ATB Başkanı Ali Çandır, Hüseyin Cahit Kayan ve Cüneyt Doğan’la birlik-
te Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i de ziyaret etti. Çandır, 

Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX’e Antalya’nın ev sahipliği yaptığını belir-
terek, Böcek’i fuara davet etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, YÖREX’e 
katılmaktan mutluluk duyacağını ifade ederken, yöresel ürünleri bir arada 
görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Çandır, Böcek’e Zeytin-
park ürünlerinin yer aldığı paket ile Böcek’in fuarda çekilmiş fotoğrafını 
hediye etti. 

BÖCEK: YÖRESEL ÜRÜNLER BENİ HEYECANLANDIRIYOR

REKTÖRDEN YÖREX TEŞEKKÜRÜ 

ATB Başkanı Ali Çandır beraberindeki heyetle 
birlikte A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı 

ziyaret etti. Çandır, 13 Eylül’de kapılarını açacak 
YÖREX’in 17 Eylül’e kadar devam edeceğini be-
lirterek, fuarı akademi çevresi ve gençlerle de 
buluşturmak istediklerini söyledi. Mustafa Ünal’ı 
YÖREX’e davet eden Çandır, fuarın Türkiye’nin 
en renkli fuarlarından olduğunu vurguladı. Çan-
dır, Mustafa Ünal’a da Zeytinpark ürünlerinden 
oluşan hediye paketi takdim etti. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Ünal, YÖREX’in kent ve ülke ekono-
misini canlandıran bir fuar olduğunu belirterek, 
herkesin bu fuarı görmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır berabe-
rindeki ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu 

Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ile birlikte Emniyet Müdürü Celal 
Uzunkaya’yı ziyaret etti. Uzunkaya’yı YÖREX’e davet eden Çandır, Ana-
dolu’nun kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerini Antalya’da bir araya ge-
tirdiklerini söyledi. YÖREX’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çandır, 
Uzunkaya’ya Zeytinpark ürünlerinden oluşan paket hediye etti. Emniyet 
Müdürü Celal Uzunkaya, YÖREX’in Anadolu’nun mirasına sahip çıkan bir 
fuar olduğunu belirterek, fuarı ilgiyle takip ettiğini söyledi. Uzunkaya, Ali 
Çandır ve yönetimine fuar organizasyonu nedeniyle teşekkür etti.

EMNİYET MÜDÜRÜNE YÖREX DAVETİ
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Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Süper Ligi’n 3. Haf-
tası’nda deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşa-
cak olan Antalyaspor’u ziyaret etti.  

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Baş-
kan Yardımcısı Halil Bülbül, Meclis Üyeleri Adnan İngeç ve Ragıp Gök 
ile birlikte olan Antalyaspor’u ziyaret etti. Antrenmanın sonunda 
teknik heyet ve futbolculara Evkur Yeni Malatyaspor maçı için şans 
dileyen Çandır, futbolculara baklava ikram etti.

Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e, takımı ve teknik heyeti davet 
ederken, takımla birlikte YÖREX pankartı arkasında poz verdi.

ANTALYA TİCARET BORSASI’NDAN

Antalyaspor’a 
baklavalı ziyaret
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülü-
ğünde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin desteğiyle bu yıl 8’incisi 
düzenlenecek Yöresel Ürünler Fu-

arı YÖREX’in hazırlık çalışmaları başladı. ATB 
Toplantı Salonu’nda düzenlenen Danışma 
Kurulu Toplantısına, Antalya Ticaret Borsa-
sı Başkanı Ali Çandır, ATSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Erol Erkan, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim So-
lak, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
İlknur Selçuk Köker, Kumluca TSO, Isparta 
TSO, ANSİAD, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 
ATAV, ANSİAD, Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, 
Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı Beledi-
yesi, Aksu Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Müdürlüğü, KOSGEB, Tarım Kredi Koo-
peratifleri, Ticaret İl Müdürlüğü, Rehberler 
Odası, Seyahat Acentaları Birliği, BAİB, AE-
SOB, AKTOB, POYD, BAKA, TSE, ANFAŞ’tan 
temsilciler katıldı.

EKONOMİYİ CANLANDIRAN FUAR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
YÖREX’in hazırlık çalışmaları hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi. Çin atasözünü anım-
satarak sözlerine başlayan Çandır, “Kayaların 
aşınması suyun şiddetinden değil damlala-
rın istikrarından. Sizlerden aldığımız destek-
le YÖREX’in bu yıl 8’incisini düzenliyoruz” 
diye konuştu. YÖREX’in yöresel ürünleri 
tekrar ekonomiye kazandırma, kırsal kal-
kınmayı geliştirip insanımıza iş aş olabilme 
çabasının bir parçası olduğunu söyleyen 
Çandır, “Bu konuda çok önemli yol kat ettik 
ama hedeflediğimiz yerde henüz değiliz. 

İnşallah sizlerin de katkılarıyla yöresel ürün-
leri hak ettiği yere getireceğiz” dedi. 

YÖREX FARKINDALIĞI ARTIRDI

YÖREX’in hayata geçmesiyle yöresel ürün 
farkındalığının arttığını söyleyen Çandır, 
coğrafi işaretli ürün sayısındaki artışa dikkat 
çekti. Anadolu’nun birbirinden değerli yö-
resel ürünlerinin birçoğunun unutulmayı 
yüz tuttuğuna dikkat çeken Ali Çandır, “YÖ-
REX’le birlikte Anadolu’nun ürünleri gün 
yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle coğrafi 
işaret konusunda ciddi bir hareketlilik ya-
şanıyor. Yöresel ürünlerin coğrafi işaretle 
tescillenmesi gelecek nesillere aktarılması 
için YÖREX önemli bir çalışma oldu. YÖREX 
Anadolu ayarlarına dönmede önemli bir 
araç” diye konuştu. 

YÖREX ile 650 bin kişinin Anadolu’nun zen-
ginlikleriyle buluştuğunu kaydeden Çandır, 
şunları söyledi: “Son 10 yılda, yöresel ürün 
pazarını canlandırdık, yerinde istihdama, 
yerel ekonomiye, kırsal kalkınmaya ve yöre-
lerin tanıtımına katkı koyduk. Atalarımızdan 
bize emanet, kıyıda köşede kalmış, kaybol-
maya yüz tutmuş zenginliklerimizin hakkını 
hukukunu koruyarak ekonomiye tekrar ka-
zandırmak için çalıştık. Bunların tamamını 
kentimizin sahip olduğu birlikte hareket 

etme kültürü sayesinde yaptık.” 

KURUMLARDAN TAM DESTEK 

Toplantıya katılan Danışma Kurulu üyesi ku-
rum temsilcileri, Anadolu’nun değerlerini 
insanımızla buluşturan YÖREX’in önemli 
bir fuar olduğuna dikkat çekti. Katılımcı-
lar, YÖREX’e katılımcı ve ziyaretçi sayısının 
artırılması için destek sözü verdi. Fuarın 
Antalya’nın markalaşmasına da katkı sağla-
dığına dikkat çeken temsilciler, Ali Çandır ve 
Antalya Ticaret Borsası’na böyle bir projeyi 
hayata geçirdiği için teşekkür etti.

8. YÖREX 
DANIŞMA KURULU 

TOPLANDI
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, Sanayi, Ticaret, Enerji Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu gündemine gelen zeytinlik ve mera alanlarının 
imara açılmasını öngören “Üretim Reform Tasarısı”nı 

değerlendirdi. Çandır, kamuoyundan tepkiler üzerine zeytinlik-
ler ve meraların imara açılmasını öngören düzenlemenin geri 
çekmesini yerinde ve sevindirici bir karar olduğunu söyledi. Dü-
zenlemenin ortak akılla geri çekildiğini belirten Çandır, “Milletin 
vekillerinin milletin hassasiyetlerini göz ardı etmemesi bizleri 
geleceğe dair umutlandırmaktadır” dedi. 

BİR DAHA GELMESİN

Meclis gündeminden yedinci kez çekilen zeytinlik düzenleme-
sinin bir daha gündeme getirilmemesini umduklarını kaydeden 
Çandır, meraların ise hayvan varlığının devamı için korunması 
gerektiğini vurguladı. Çandır, “Meraların yatırıma açılmasını ön-
gören  konusu düzenleme Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
mızın milli tarım politikasıyla ters da düşmektedir. Umarız doğal 
varlıklarımızı tehdit den bu tür düzenlemeler bir daha Meclis 
gündemine gelmez. Zeytinlik ve meraları koruyan kararlarda 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ATB Başkanı Ali Çandır, zeytinlik alan ve 
meraların yapılaşmaya açılmasının önüne 

geçilmesini memnuniyetle karşılarken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir daha 

böyle bir konuyu gündeme almamasını istedi.

HAKİM GELDİ
SAĞDUYU
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ANTALYA’DAN

BEYRUT’A
TİCARET KÖPRÜSÜ 

Antalya Ticaret Borsası, 
kentin ticaret hacmini 

artırmak için yurtdışına iş 
gezileri gerçekleştiriyor. ATB 

Heyeti, Lübnan’ın Başkenti 
Beyrut’a yaptığı ziyarette 

ticaretin geliştirilmesi için 
ikili temaslarda bulundu. Antalya Ticaret Borsası yönetimi, 

meclis üyelerinden oluşan heyet, 
tarımsal ticaretin geliştirilmesi 
amacıyla Lübnan’ın Başkenti Bey-

rut’a bilgilendirme ve tetkik gezisi gerçek-
leştirdi. 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hü-
seyin Cahit Kayan, Antalya Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, BATEM 
Müdürü  Abdullah Ünlü’nün katıldığı iş ge-
zisinde ATB Heyeti, ilk olarak Beyrut Hali’ne 
ziyarette bulundu. Beyrut Hal’inde incele-
melerde bulunan ATB heyeti, özellikle yaş 

meyve sebze alanında iki ülke arasındaki 
ticaretin geliştirilmesi için Hal’deki tüccar-
larla görüşmeler gerçekleştirdi. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır başkanlığındaki heyet, Lübnan Tarım 
Gıda Ticaret Derneği Başkanı Arslan M. 
Sinno’yu ziyaret etti. Beyrut Ticari Ateşesi 
Elie Reaidy’in de bulunduğu ziyarette, iki 
ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için 
neler yapılabileceği konuşuldu. Heyetler 
arası ikili görüşmelerin gerçekleştiği zi-
yarette tıbbi aromatik bitkiler, hububat, 
yaş meyve ve sebze, canlı hayvan ticareti 
gündeme geldi. 
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AMAÇ TİCARETİ GELİŞTİRMEK

ATB Başkanı Çandır, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi 
için çalıştıklarını söylerken, Antalya’nın tarım ürünlerinin Lüb-
nan halkının damak tadına sunmak istediklerini bildirdi. Çandır, 
“Üyelerimizin ticaret hacmini geliştirecek çalışmalar yürütüyo-
ruz. Beyrut’ta gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler de bunun 
altyapısını oluşturacak” dedi. Lübnan Tarım Gıda Ticaret Derne-
ği Başkanı Arslan M. Sinno, Mersin ve Adana ile yoğun ticari iliş-
kileri bulunduğunu Antalya ile de ticari ilişkilerin geliştirilmesini 
arzu ettiklerini bildirdi. 

YÖREX’E DAVET

Ali Çandır ziyarette, 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Yö-
resel Ürünler Fuarı’nda Lübnan’ın yöresel ürünlerini de gör-
mek istediklerini söylerken, YÖREX’e davette bulundu. Çandır, 
YÖREX’te Lübnan’a 100 metrekare yer tahsisinde bulunabile-
ceklerini söyledi. 

ATB Başkanı Çandır, ziyaretlerde Zeytinpark ürünlerinden olu-
şan paket hediye ederken, Antalya kent merkezinin en büyük 
yeşil alanı Zeytinpark’la ilgili bilgiler verdi. 

Beyrut’ta teknik incelemelerde bulunan ATB heyeti, ticari ve 
kültürel merkezlere de ziyaretler gerçekleştirdi.
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ANTALYA TİCARET BORSASI 
TEMMUZ MECLİSİ 

TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, istihdam seferberliği etkisine tarım, sanayi, inşaat ve 
hizmet sektörlerinin katkılarına bakıldığında en büyük katkıyı yüzde 48’lik oranla inşaat sektörünün 

sağladığını belirterek, “Tarım ve hizmet sektörleri ise yüzde 20’lik oranla ikinci sırada katkı 
sağlamıştır. Sanayi sektörü ise yüzde 12’lik oranla en düşük katkıyı sağlamıştır. Toplam istihdamın 

yüzde 19’unu oluşturan tarım sektörü, toplam istihdamın yüzde 54’ünü oluşturan hizmet sektörü ile 
“Milli İstihdam Seferberliği”ne aynı oranda katkı sağlamıştır” diye konuştu.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
Temmuz ayı olağan meclis 
toplantısı, Meclis Başkanı Hü-
seyin Cahit Kayan başkanlığın-

da yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışması 
hakkında üyelere bilgi verilirken, ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, eko-
nomiye ve gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

KONUŞMASINA LOZAN’LA BAŞLADI

Meclis konuşmasına 94 yıl önce imza-
lanan, ülkenin bağımsızlık sözleşmesi 
Lozan Anlaşması ile başlayan Ali Çandır, 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün 
ve silah arkadaşlarının 94 yıl önce ülke-
mizi emperyalist güçlerin saldırısından 
kurtarıp Cumhuriyetimizin tapu sene-
dini imzaladığı Lozan Antlaşması’nın 
yıl dönümünü 24 Temmuz’da bir kez 
daha gururla kutladık. Onların hakları-
nı ödeyemeyiz. Emanetlerine canımız 
pahasına sahip çıkmaya devam edece-
ğiz” diye konuştu. 

15 TEMMUZ ANMASI

15 Temmuz darbe girişimine gösteri-
len direncin atalarımızın emaneti va-
tanımıza ne kadar güçlü bağlarla sahip 
çıktığımızı bir kere daha gösterdiğini 
kaydeden Çandır, “15 Temmuz’da ata-
larımızın emanetine canımız pahasına 
sahip çıktığımızı 250 şehit 2193 gazi-
mizle bir kez daha gösterdik. Allah bu 
acıyı bir daha yaşatmasın.  Bu vesileyle 
vatanımız uğruna canlarını feda eden 
tüm şehitlerimize rahmet, gazileri-
mize şifa dileriz” dedi. Çandır, Festival 
Çarşısı’nda çıkan yangından zarar gö-
ren tüm esnafa geçmiş olsun dilekle-
rini iletti. 

ÇAVUŞOĞLU’NA BAŞARI

Kabine revizyonunda Dışişleri Bakanlı-
ğı görevini yeniden üstlenen Antalya 
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na ve 
tüm kabine üyelerine başarılar dile-
yen Çandır, kabine üyelerine şu şekilde 
seslendi: “Geçen yıldan bu yana dile 
getirdiğimiz “Antalya Yaklaşımı” öneri-
lerimizden özellikle, finansmana erişim 

engelleriyle ilgili nefes ve can suyu kre-
di destekleri gibi tedbirler, ödenemez 
yük oluşturan vergi cezalarıyla ilgili 
yeniden yapılandırmalar, işveren açı-
sından büyük yük oluşturan SGK prim 
ödemeleriyle ilgili kolaylıklar ve destek-
ler, bazı sektörlerdeki KDV indirimleri-
nin uygulamaya konmasından mem-
nunuz. Bu uygulamalar darboğazdaki 
iş dünyasına bir nebze de olsa direnç 
kazandırmıştır. Fakat sürdürülebilirlik 
açısından özellikle; geçici vergi uygu-
lamasının iptali ve KDV mahsuplaşma 
süresinin en az üç aya çıkarılması, bi-
rikmiş KDV’lerin düzenli olarak öden-
mesi taleplerimiz hala geçerliliğini ko-
rumaktadır. Bu iki talebimiz bir taraftan 
kamuya herhangi bir yük getirmezken, 
diğer taraftan iş dünyamızı ciddi bir 
yükten kurtaracak ve sürdürülebilir 
özelikte olacaktır.”

RAKAMLARA İYİ BAKMALI

2017 yılı başında ‘2 milyon artı istih-
dam seferberliği’ adı altında tarihin 
en büyük ‘Milli İstihdam Seferberliği’ni 
başlattıklarını anımsatan ATB Başkanı 
Çandır, TÜİK rakamlarına göre yılın ilk 
dört ayında yaratılan toplam yeni istih-
damın 1 milyon 488 bin kişi olduğunu 
belirtti. Çandır, “İlk bakışta iki milyonluk 
yeni istihdam hedefine yaklaşıldığı söy-
lenilebilir. Ancak unutulmaması gerekir 
ki bu seferberliğin net etkisini görmek 
için geçtiğimiz yılın aynı döneminde-
ki yeni istihdam artışına bakıp aradaki 

farkı değerlendirmeliyiz. Nitekim 2016 
yılı ilk dört ayında toplam 1.190.000 
kişi yeni istihdam olarak çalışma hayatı-
na katılmıştır. Aradaki fark olan 298.000 
kişi ‘Milli İstihdam Seferberliği’nin net 
etkisidir” diye konuştu.

EKONOMİDE İNŞAAT ETKİSİ

İstihdam seferberliği etkisine tarım, 
sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin 
katkılarına bakıldığında en büyük kat-
kıyı yüzde 48’lik oranla inşaat sektörü-
nün sağladığını belirten Çandır, şunları 
söyledi:

“Tarım ve hizmet sektörleri ise yüz-
de 20’lik oranla ikinci sırada katkı 
sağlamıştır. Sanayi sektörü ise yüzde 
12’lik oranla en düşük katkıyı sağ-
lamıştır. Toplam istihdamın yüzde 
19’unu oluşturan tarım sektörü, top-
lam istihdamın yüzde 54’ünü oluştu-
ran hizmet sektörü ile “Milli İstihdam 
Seferberliği”ne aynı oranda katkı sağ-
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lamıştır. Reel ekonominin temeli diye 
anlatılan sanayi sektörü ise yüzde 12’lik 
bir katkı sağlamıştır. Buradan anlaşıl-
maktadır ki, hala ekonomimiz hızlandı-
rıcı olarak inşaatın etkisi altındadır. Reel 
ekonominin sürdürülebilirliği bakımın-
dan inşaatı bu kadar görünür yapmak 
doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bu 
sektör reel ekonomiye belirli süreli et-
kiler yapma özelliğine sahiptir. Yeni ka-
bineden ekonomik büyümeye dair en 
büyük beklentimiz, bu ayırıcı özelliği 
dikkate alan bir anlayışla sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayıcı politikaları öncelik-
lendirmesidir.”

RİSKLER İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Ticari hayatın çarklarının şirketler üze-
rinden işlediğini söyleyen ATB Başkanı 
Ali Çandır, dönemsel olarak kurulan 
kapanan şirketlerdeki eğilimlerin bu 
çarkların işleyişindeki sağlıklı gidişatın 
da göstergesi olduğunu kaydetti. Dö-
nemsel olarak kurulan şirket sayılarında 
belirli artışlara karşılık, kapanan şirket 
sayılarında azalış eğiliminin yaşanma-
sının ideal olduğunu belirten Çandır, 
açılan kapanan “Geçtiğimiz yıllarda bu 
durumu teyit eden pek çok dönemi 
birlikte yaşadık ve sizlerle paylaştık. 
Ancak son 2 ayda benzeri daha önce 
hiç görülmemiş şekilde tersine bir eği-
lim içerisinde bulunmaktayız. Haziran 
ayı itibariyle kurulan şirket sayısı Mayıs 
ayına göre yüzde 3.35 azalırken, kapa-
nan şirket sayısı yüzde 28.28 artmış-
tır. Yılın ilk yarısında ise kurulan şirket 
sayısı yüzde 1.31 azalmış ve kapanan 
şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 43.54 artmıştır. Yani hem 
son iki ayda, hem de yılın ilk yarısındaki 
gerçekleşmeler ticari hayatımızın öncü 
göstergeleri bakımından bir risk oluş-
turmaktadır. Umuyorum ki politika ya-
pıcılarımız ve karar vericilerimiz bizim 
bu yaptığımız tespiti bizden önce yap-
mış ve geleceğe ait tedbirleri almışlar-
dır. Aksi halde ekonomimizin büyük bir 
olumsuzlukla karşı karşıya kalmasından 
endişe ediyoruz” diye konuştu.

ÇEK ÖDEMELERİNDE HASSASiYET

Konuşmasında çek senet işlemlerin-
deki eğilimlerin önemine dikkat çeken 
Çandır, Antalya’daki protesto edilen 
senet ve karşılıksız çek rakamlarını de-
ğerlendirdi. İlk altı ayda protesto edi-
len senet adedinin geçen yılın ilk altı 
ayına göre yüzde 8, tutar bazında ise 
yüzde 42’lik bir azalış gösterdiğini kay-
deden Çandır, şöyle konuştu:

“Tutardaki bu yüksek düşüş, geçen yı-
lın aynı dönemine göre büyük tutarlı 
senetlerin ödenme oranının arttığını 
göstermektedir. Haziran ayında ise Ma-
yıs’a göre protestolu senet adedinde 
yüzde 27, tutarda ise yüzde 1’lik bir ar-
tış yaşanmıştır. Yani nispi olarak küçük 
tutarlı senetler büyük tutarlılara göre 
daha fazla protesto edilmiştir. Karşı-
lıksız çek rakamlarına baktığımızda ise 
geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre adet-
te ve tutarda benzer düzeyde ciddi 
bir düşüş olduğu görülmektedir. Adet 
olarak; yüzde 41, tutarda ise yüzde 
46 oranında azalışlar gerçekleşmiştir. 
Protestolu senet oranlarına göre kar-
şılıksız çek oranlarında ciddi düşüşler 
yaşanmıştır. Çek ödemelerinde daha 
hassas davranmıştır.”

YAŞ MEYVE İHRACAT PERFORMANSI 
TOPLAMA GÖRE GERİLEDİ

İhracatın bu yılın ilk yarısında geçen yı-
lın ilk yarısına göre yüzde 21 artış gös-
terdiğini bildiren Çandır, “İhracatımızın 
sektörümüz açısından önemli bir kale-
mi olan yaş meyve sebze bölümünde 

ise yüzde 26’lık artış yaşanmıştır. İlk ba-
kışta iyi bir performans olarak algılansa 
da ihracattaki en iyi yılımız olan 2013’e 
göre toplam ihracatta 2 ve yaş meyve 
sebzede ise 15 düzeyinde bir kayıpla 
karşı karşıyayız” dedi. İhracatın iyi ol-
duğu 2013 yılında yaş meyve sebzenin 
toplam ihracattaki payının yüzde 38 
olduğuna dikkat çeken Çandır, bu yılın 
ilk altı ayında yaş meyve sebze sektö-
rünün payının yüzde 33’e gerilediğini 
kaydetti. Çandır, “Her iki göstergeye 
göre de yaş meyve sebze ihracat per-
formansımız, toplam ihracattakinden 
geriye düşmüş durumdadır” diye ko-
nuştu.

YENİ BAKANA DİDİ ÇAĞRISI 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
görevine yeni atanan Ahmet Eşref Fa-
kıbaba’yı tebrik eden ATB Başkanı Ali 
Çandır, “Antalya için bakanımız iki defa 
daha önemlidir. Bunlardan ilki bakanlı-
ğa devri gerçekleşen EXPO alanıyla il-
gili tasarrufudur. Çünkü uluslararası A 
kategori EXPO sergi alınının Antalya’ya 
yakışır ve değer katıcı nitelikte gele-
ceği hepimizin ortak kaygısıdır. Bu ko-
nuda kentin yerel inisiyatifinin dikkate 
alındığı bir çözüme ihtiyacımız bulun-
maktadır. Diğer önemli konu ise sektö-
rümüzün haksız ve mesnetsiz itham-
larla itibarsızlaştırmaya çalışılmasıdır. 
Tarım, bürokrasiden, akademisyenlere, 
köşe yazarlarından, yorumculara ka-
dar geniş bir kesim tarafından günah 
keçisi olarak ilan edilmektedir. Acilen 
söylem ve eylemlerimizle bu itibarsız-
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laştırma ikliminden tarımı kurtarmaya 
yoğunlaşmalıyız. Sayın Bakanımızdan 
bu konudaki en önemli beklentimiz ise 
kamu otoritesi olarak devletin yetkin 
bir düzenleme, izleme, denetleme ve 
iyileştirme (DİDİ) politikasını hayata ge-
çirmesidir. Daha öncede ifade ettiğim 
gibi tarımda seferberlik ilan edilmeli-
dir” diye konuştu. 

BUĞDAY FİYATINININ GEÇ AÇIKLAN-
MASI ZARAR ETTİRDİ 

Borsa’nın çalışmalarına yön veren ko-
mitelerin Temmuz ayında da yoğun 
bir gündemle toplandığını belirten 
Başkan Çandır, üyelerin hasat döne-
minde olan buğdayın verimi ve fiyat-
ları, yaklaşmakta olan kurban bayramı 
öncesi hayvancılık ve kırmızı et tica-
reti, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli 
olacak olan çiğ süt fiyatlarına yapılan 
9 Kuruş’luk zam ve Hazine taşınmaz-
larının tıbbi ve aromatik bitkiler ile 
süs bitkilerine yönelik kiraya verilmesi 
hakkında değerlendirmelerde bulun-
duklarını kaydetti. Antalya’nın buğday 
rekoltesinin geçen yıla oranla, ilkbahar 
yağışlarının da etkisiyle yaklaşık yüzde 
20 oranında daha iyi durumda olduğu-
nu söyleyen Çandır, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatlarını 
geç açıklanmasına tepki gösterdi. Çan-
dır, şunları söyledi: “TMO’nun buğday 
alım fiyatlarını geç açıklaması gerek 
üreticimizi gerekse tüccarımızı zor du-
rumda bırakmaktadır. Buğdayda güm-
rük vergisinin hasat döneminde yüzde 
130’dan yüzde 45’e düşürülmesi ise 
kilogram fiyatında 20 Kuruş’a kadar 
gerilemeye neden olmuştur. Fiyatların 
geç açıklanmasını geçtiğimiz yıllarda 
defalarca ilgili kurumlara yazılı olarak 
iletsek de, bu konudaki yanlış uygula-
ma halen devam etmektedir. Gümrük 
vergileri konusunda yapılan düzen-
leme ise üretici ve tüccarın bir yıllık 
emeğini zayi etmiştir” .

ET İTHALATI FİYATI GEÇİCİ OLARAK 
YÜKSELTMEZ 

Son dönemde yapılan canlı hayvan ve 

et ithalatının ancak et fiyatlarının yük-
selmesinin geçici olarak engellediğini 
ifade eden Çandır, “Sorunun temelden 
çözümü içinse süt fiyatının artırılması, 
girdi maliyetlerinin ise aşağı çekilmesi 
gerekmektedir. Nitekim çiğ süt fiyatı-
na yarından itibaren uygulanacak 0.09 
TL’lik zam üreticiyi, dolayısıyla ticaret 
erbabını da mutlu etmemektedir” 
dedi.

İTHALAT TEPKİSİ 

Ali Çandır,  hafta sonu ilan edilen ba-
kanlar kurulu kararı ile 750 bin ton 
buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin 
ton mısır ve 100 bin ton pirinç ithal 
edilebilme yetkisi Toprak Mahsulle-
ri Ofisi’ne, 75 bin ton kırmızı et, 500 
bin büyükbaş ve 475 bin ise küçükbaş 
hayvan ithal etme yetkisi ise Et ve Süt 
Kurumu’na verildiğini belirterek, Bu 
karar ‘Tarım’da Seferberlik’ önerimizin 
haklılığını teyit eder niteliktedir” dedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bit-
kileri sektörlerinde faaliyet gösteren 
üyelerin talebi üzerine Hazine arazile-
rine kolay ulaşmaları için çalıştıklarını 
anlatan Çandır, bu çerçevede Hazine 
arazileri üzerine yatırım yapmayı dü-
şünen üyelerden talep topladıklarını, 
sektörün ihtiyacı doğrultusunda en 
kısa zamanda gerekli girişimlerde bu-
lunacaklarını bildirdi

HIZLI TREN TEŞEKKÜRÜ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ta-
rafından duyurulan Antalya-Konya-

Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı 
tren projesinin kentimiz ve bölgemiz 
açısından önemine dikkat çekerken, 
“Uzun yıllardır beklediğimiz bu proje-
nin hayata geçmesi, kentimize ve böl-
gemize önemli katkılar verecektir.  Bu 
konuda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

YÖREX’E DAVET

Ali Çandır, konuşmasına 13-17 Eylül’de 
düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX’le ilgili de yer verdi. Çandır, yöre-
sel ve geleneksel ürünlerimizin yok ol-
masını engellemek ve üretimini teşvik 
etmek, ürünlerle birlikte kültürlerimizi 
tanımak ve tanıtmak, üreticilerimizin 
daha fazla gelir elde etmelerini sağ-
lamak, tüketicilere gerçek ve yüksek 
kalitede ürünler sunmak, coğrafi işa-
retler konusunda farkındalık yaratmak, 
ürünlerin hak ettiği değeri bulmasını 
sağlamak, kırsal kalkınmaya destek ol-
mak, istihdamımızı artırmak ve ekono-
mimizi güçlendirmek hedefiyle 10 yıl 
önce Yöresel Ürünler Projesini hayata 
geçirdiklerini anımsattı. Çandır, proje-
nin en önemli ayağı olan YÖREX’in bu 
yıl 8’incisini düzenleyeceklerini belirte-
rek, ”YÖREX’in bugünlere gelmesine 
ve yöresel ürünlerimizin yaygınlaşma-
sına destek olan başta sizler olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Antalyalıları ve misafirlerimizi 
fuarımıza bekliyoruz” dedi.

ATB Meclisinde sektörel konular da 
gündeme geldi.  
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15 Temmuz 2016’da Türk milletinin 
maruz kaldığı hain darbe girişimi-
nin yıldönümünde TÜRK-İŞ, TİSK, 
TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, 

Türkiye KAMU-SEN ve TOBB’un oluş-
turduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi (KİK) tarafından 81 ilde 
eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması 
yapıldı. 15 Temmuz anma etkinlikleri kap-
samında Antalya’daki oda, borsa, meslek 
örgütleri ile sivil toplum kuruluşları da or-
tak basın açıklaması yaptı. ATSO Atatürk 
Konferans salonunda düzenlenen basın 
toplantısında, ortak metni ATSO Başka-
nı Davut Çetin okudu. Antalya Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan’ın yanı sıra ATSO Meclis Başkanı Sü-
leyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih 
Durdaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Ma-
navgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 
Başkanı Ahmet Boztaş, Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet 
Şahin, T.Kamu-Sen (Türkiye Kamu-Sen) 
Antalya İl Temsilcisi Yılmaz Danabaşoğlu, 
Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfe-

derasyonu)Antalya İl Temsilcisi Mustafa 
Çoban, Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu) Antalya İl Temsilcisi Mu-
hammet Talha Kandil, Türk-İş (Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu) Antalya İl 
Temsilci Yardımcısı Abdullah Kayser, An-
talya TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) 
Başkanı Nazif Alp katıldı. 

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜ-
YÜK TÜRKİYE”

Milli birlik ve beraberlik vurgusunun ya-
pıldığı ortak basın açıklaması şöyle: “Tür-
kiye’nin sivil toplumunu temsil eden; 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Tür-
kiye kanadı olan; Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu (ME-
MUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
(Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 

kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 
ilde aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en 
zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un 
yıldönümüne giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazır-
ladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 
Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Tem-
muz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat oldu-
ğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak, darbenin 
ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, 
İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşı-
laştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetul-
lahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, 
milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. 

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa sü-
rüklemek, kardeş kavgası başlatmak, 
Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. 
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Tür-
kiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kal-
kamayacak duruma düşürmekti. Allah’a 
şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve fe-
raseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğü-
müze kasteden bu saldırı karşısında dik 
durdu, canı pahasına değerlerini savun-

15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜNDE 
DARBEYE KARŞI ORTAK TAVIR 
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du. Bu masadaki kuruluşlarının tamamı 
da, ilk andan itibaren, devletimizin ve 
milletimizin yanında yer aldı. Darbe giri-
şimine karşı net tavır gösterdiler.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siya-
si partilerimiz, milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 
duruşuyla bir destan yazdık. Haince 
planlanmış darbe girişimini savuşturan 
milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 
15 Temmuz’da Türkiye en zor demokra-
si sınavını büyük başarıyla vermiştir. De-
mokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü olduğunu her-
kese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı 
durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. 
‘Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin 
iradesi dışındaki hiçbir güç yönetemez.’

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. El-
bette bunun için büyük bir bedel ödedik. 
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mü-
cadelede, 250 vatandaşımız şehit edildi. 
2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazile-
rimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları 
daima minnetle ve rahmetle anacaktır. 
Dünyada çok az millet, demokrasisi için 
bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark 
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip 
çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin si-
gortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin 
yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her 

alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürül-
melidir. Yargı kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak ettikleri en 
ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını 
rahatlatmalıdır. En az 15 Temmuz kadar, 
darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz 
açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe 
girişimi sonrası toplumumuz büyük bir 
travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle 
yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de 
bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a 
şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 
bunların hepsini de kısa sürede atlattık. 
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde 
aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hız-
la toparlandık. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide 
yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam 
rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 
1 milyon 200 bin insanımıza yeni istih-
dam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde 
arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların 
güvenini yeniden kazandık. 

Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye, dün-
yanın en zor stres testinden başarı ile 
çıkmıştır. Emin olun bizim son bir yılda 
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir 
daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik 
ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, en zor 
koşullar altında hiç kimsenin yapamaya-
cağını yaptık. Ama rehavete kapılmaya-
cağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük 
hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası 
toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi 

yeni bir atılım sürecini başlatmamız ge-
rekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, 
şimdi koşma zamanı. Büyümede, istih-
damda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha 
da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek daha ileriye taşımalıyız. Bü-
tün bunlar için ortak akılla ve istişare için-
de, yeni bir reform süreci başlatmalıyız. 

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 
sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran milleti-
miz, bu büyük demokrasi sınavının birinci 
yılında bütün dostlarını yanında görmeyi 
arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampan-
yalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 
devletlerin de ciddi desteklerini bekliyo-
ruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve 
terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 
çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. 

Bizler ülkemiz ve milletimiz için 
şimdi daha büyük bir azimle çalışa-
cak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez 
daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin si-
vil toplumu olarak 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak. Biz bu ülkenin ge-
leceğinden umutluyuz. Gücümüz 
milli irade, hedefimiz büyük Türki-
ye. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.”
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ANTALYA DEMOKRASİ NÖBETİNDE
ANTALYA

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ilan edilen 
‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kap-

samında Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda Demok-
rasi Nöbeti düzenlendi. Binlerce Antalyalının dol-
durduğu meydan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 
lideri Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve dev Türk bayraklarıyla süslendi. 

BAŞKAN ÇANDIR DA KATILDI

Meydandaki demokrasi nöbetine Antalya Valisi Mü-
nir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen 
Özdoğan Enç, Garnizon Komutanı Piyade Albay 
Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mende-
res Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Ak-
deniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 
Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Alay 
Komutanı Kıd. Alb. Yusuf Kelleli,  Ak Parti İl Başka-
nı Rıza Sümer ve çok sayıda sivil toplum örgütü, si-
yasi parti başkan ve yöneticileri katıldı. 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit düşen polis 
memuru Muhammet Oğuz Kılınç ile hukuk fakültesi 
öğrencisi Yasin Naci Ağarolu’nun yakınları da mey-
danda yerlerini aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından tarihin dilinden düşmeyecek bir destanın 
yıldönümü olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, 
“O gece Allah onlara rahmet etsin, 250 şehit verdik. 
2 bin 194 gazimiz var. Allah onlara da sağlıklı uzun 
ömür versin” dedi.
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Antalya Tanıtım A.Ş’nin orga-
nize ettiği Antalya Shopping 
Days (Antalya Alışveriş Günle-
ri), Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ana sponsorluğunda, Antal-
ya Ticaret Borsası, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe ticaret 
odaları ve sivil toplum örgütlerinin 
desteği ile 7 Temmuz – 22 Eylül 2017 
tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin, Antalya Tanıtım A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı ve ATSO Başkan 
Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Manavgat 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boz-
taş, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Üyesi Halil Bülbül, ATSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Ethem Tayfun Kavukçu düzenlenen 
basın toplantısında Antalya Shopping Days 
hakkında bilgi verdi.

Antalya Tanıtım A.Ş Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu 

yıl ikincisi gerçekleştirilecek Antalya 
Shopping Days ile Antalya’nın ticaret 
hayatına renk getirmeyi planladıkları-
nı söyledi. ATSO Başkanı Davut Çetin, 
organizasyonun başarısının esnaftan 
medyaya herkesin desteğine bağlı ol-
duğunu vurguladı. Çetin, “Geçen yıl 
festivalde 7 otomobil vermiştik, bu yıl 
yine 7 otomobil veriyoruz. Diğer ar-
mağanlar da 7 televizyon, 7 tablet gibi 
devam ediyor. 77 Bisiklet armağanı An-
talya için özel anlamı olan bir armağan, 
777 basket topu da gençlere hitap 
eden bir armağan. Gönül ister ki, çok 
daha büyük armağanlar verelim, fakat 
Antalya olarak sponsorluk ve mali des-
tek konusunda kentimizin performan-
sı maalesef iyi değil” diye konuştu.

ÇEKİLİŞ HAKKI

77 gün sürecek olan etkinlik kapsamın-
da alışveriş yapan tüketiciler; Akbank, 
Aktif Bank, Albaraka Türk, Anadolu 

Bank, Deniz Bank, Fiba Bank, Garanti 
Bankası, HSBC Bank, ING Bank, ICBC 
Turkey Bank, Şeker Bank, Halk Bankası, 
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat 
Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Turkish 
Bank, Turkland Bank, Türkiye Finans 
Katılım Bankası’nın kredi ve banka 
kartlarıyla yaptıkları her 25 TL’lik alışve-
rişte bir çekiliş hakkı kazanacak.

Tüketiciler, bankalar üzerinden yürütü-
lecek çalışma ile her 25 TL’lik harcama 
karşılığında herhangi bir başvuruya ge-
rek kalmadan Milli Piyango İdaresi’nin 
izni ile gerçekleştirilen çekilişe katıla-
bilecekler. Akaryakıt, vergi, harç, ceza 
ödemeleri, sigara ve alkollü ürün alım-
ları için yapılan ödemeler ise kampan-
yaya dahil olmayacak. Organizasyon 
süresince yapılan harcamalar sonu-
cunda şanslı katılımcılara ise 7 otomo-
bil, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet, 
777 basketbol topu hediye edilecek. 

ALIŞVERiŞ GÜNLERi BAŞLADI
ANTALYA
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Kepez İlçesi Varsak bölgesinde ara-
zisi ve tefrişi devlet tarafından, 
bina inşaatı ise çok sayıda sivil 
toplum örgütü, hayırsever işada-

mı ve vatandaşın katkılarıyla yapılan Var-
sak Uğur Gökcan Polis Merkezi hizmete 
açıldı. Açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, 
Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Öz-
gödek, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 
Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Halil Bülbül, Kepez Belediye Başkanı Ha-
kan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlı-
han Dere ile çok sayıda davetli katıldı.

İnsan yaşamı için beslenme kadar gü-
venlik hizmetinin de önemli olduğunu 
vurgulayan Vali Karaloğlu, “İnsanlar ya-
şadıkları şehir, mahalle, sokağın huzurlu 
olmasını arzu ediyor. Esenlik içinde ya-
şamak istiyor. Bunu en az beslenme ih-
tiyacı kadar arzuluyor. Kepez Antalya’nın 
nüfus bakımından en büyük ilçesi oldu 
ve hala da gelişimi ve nüfus artışı devam 
ediyor. Bu gelişmeye doğru orantılı hiz-

metleri de artırıyoruz ve bunlardan biri 
de güvenlik hizmeti. Polis merkezlerinin 
yaygınlaştırılması ve hizmetin vatandaşın 
ayağına gitmesini arzuluyoruz. Bizim hiz-
met ettiğimiz mekanların kalitesi vatan-
daşa verdiğimiz değerin göstergesidir” 
dedi. Vali Karaloğlu, imece usulüyle inşa 
edilen polis merkezine Antalya’da görevi 
esnasında şehit düşen Uğur Gökcan’ın 
isminin verilmesini de önemli bir güzellik 
olarak dile getirdi.

Bu yeni merkezle birlikte Kepez bölgesin-
de hizmetlerin daha gelişmiş imkanlarla 
verileceğini anlatan Emniyet Müdürü 
Celal Uzunkaya, “Şubat 2012’de ilimizde 
şehit olan Uğur Gökcan’ın anısına, onun 
aziz hatırasını da yaşatmak adına bu ismi 
bakanlık onayıyla aldık. Altınova Polis 
Merkezi de 15 Temmuz hain kalkışması 
esnasında Ankara’da şehit olan Muham-
med Oğuz Kılınç kardeşimiz adına faali-
yete geçmişti. Bugün yine böyle bir vefa 
örneğiyle Uğur Gökcan kardeşimizi de 
bu vesileyle hem rahmetle anıyoruz. Ke-
pez’den ayrı oluşturulan toplam 9 ma-

halleden ve 70 bin nüfusun yaşadığı bir 
bölgede bu güzel eser 1 milyon TL civa-
rında maliyetle kısa sürede tamamlandı. 
İmece usulüyle yapılan çok güzel bir eser, 
polis-halk dayanışmasının da çok güzel 
örneğini teşkil eden bir eser” dedi.

BORSA’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Konuşmaların ardından binanın yapımına 
destek verenlere plaket takdim edilirken, 
Borsa adına plaketi ATB Başkan Yardımcısı 
Halil bülbül aldı. Bülbül’e plaketi Vali Ka-
raloğlu sundu. Ardından şehit Uğur Gök-
can’ın eşi ve iki çocuğunun da katılımıyla 
kurdele kesimi yapıldı.

Antalya’da 2012 yılında müdahale ettiği bir olay sırasında vurularak şehit düşen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur 
Gökcan’ın adının verildiği Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Borsa’nın da katkılarıyla açıldı.

POLiS 
MERKEZiNDE 

YAŞAYACAK

ŞEHiDiN 
iSMi 
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Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Hayvancılık ve Et Ticareti 
Sektörel Analiz Toplantısı’nda konuşan sektör temsilcileri, girdi 

maliyetleri düşürülmeden hayvancılığın sürdürülebilir olmadığını 
bildirirken, süt fiyatları gerçek fiyatını bulmadıkça ette her zaman 

sıkıntı yaşanacağını söyledi. 

BORSA’NIN GÜNDEMİ 

HAYVANCILIK VE 
ET TiCARETi 
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Antalya Ticaret Borsası’nın dü-
zenlediği Hayvancılık ve Et Ti-
careti Sektörel Analiz Toplan-
tısı, Borsa Toplantı Salonu’nda 

yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Saatcı’nın modera-
törlüğünde yapılan toplantıya, ATB 
Başkanı  Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Halil Bülbül, ATB Meclis Üyesi 
Ata Sönmez, ANSİAD Başkanı Abdullah 
Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Nazif 
Alp, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı 
Fatih Durdaş, Kasaplar Odası Başkanı 
Osman Yardımcı, Gıda Tarım Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube 
Müdürü Gürsel Coşkun, Antalya Da-
mızlık Keçi Yetiştiricileri Birliği Müdürü 
Yılmaz Gökçay, Kırmızı Et Üreticileri Bir-
liği Başkanı İlhan Ayhan, Ziraat Mühen-
disleri Odası Başkan Yardımcısı Ali Kay-
nak  ATSO, ANET, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ile sektör temsilcileri katıldı. 

SÜT VARSA ET OLUR

Ziraat Odası Başkanı 
Nazif Alp, et ve süt fi-
yatında yaşanan sıkın-
tıya dikkat çekerken, 
“Süt varsa et de olur” 
dedi. Sütün olması için 
girdi maliyetlerinin dü-
şürülmesi gerektiğini kaydeden Alp, 
“Hayvancılığın sürdürülebilmesi için 
girdi fiyatlarının makul seviyeye geti-
rilmesi şart. Et fiyatını bu fiyatlarla dü-
şürme imkanı yok. İsim vermek iste-
miyorum bir içeceğin litresi 3 lira iken, 
sütün litre fiyatının 1 Lira 30 Kuruş ol-
ması kabul edilemez. Sütün bu fiyatta 
olduğu bir ortamda bir çuval yem 60 
Lira ise hayvancılığı nasıl sürdüreceğiz” 
dedi. Hayvancılık desteklerinin yetersiz 
olduğunu söyleyen Nazif Alp, bu konu-
da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na 
çok iş düştüğünü dile getirdi.

ET AÇIĞI KÜÇÜKBAŞLA GİDERİLİR 

Prof. Dr. Mustafa Saatcı, devlet hayvan-
cılığa ne kadar destek verirse hayvan-

cılığın gelişebileceğini söylerken, “Dün-
yada da örnekler böyle. Hayvancılığın 
sürdürülebilir olması için yem ve süt 
fiyatlarına bakmak lazım” dedi. Saatcı, 
Avrupa’nın et açığını domuz etiyle ka-
pattığını belirterek, “Biz de kırmızı et 
açığını küçükbaş hayvana yönelerek 
kapatabiliriz” dedi. 

ETÇİL IRKLAR DESTEKLENMELİ

Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği Başkanı İlhan Ay-
han, Türkiye’de kırmızı 
eti düşük fiyata mal 
etme imkanı olmadığı-
nı söyledi. Süt verimi iyi 
olan Hoştayn inekten 
et verimi beklenemeyeceğini kayde-
den Ayhan, bölgelere göre etçil ırkla-
rın desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

gerektiğini vurguladı. Etçil ırklarda et 
veriminin 370 kilograma kadar çıktığını 
belirten Ayhan, etçil ırkların teşvik edil-
mesi halinde hayvan sayısı artırılmadan 
da kırmızı et açığının kapatılabileceği-
ni ileri sürdü. Yılda 600 bin buzağının 
öldüğünü, 400 bin hayvanın ithal edil-
diğine dikkat çeken Ayhan, “Eğer üre-
timi bilinçli ve sağlıklı yaparsak hayvan 
ithalatına gerek kalmaz” diye konuştu. 
Büyükşehir Yasası’na göre büyükşe-
hir sınırlarında hayvancılık yapmanın 
mümkün olmadığını kaydeden İlhan 
Ayhan, “Bu yasa tekrar gözden geçiril-
meli” dedi.  

MADEN OCAKLARI TEHLİKESİ

Antalya Damızlık Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği Müdürü Yılmaz Gökçay, bölgede 

1300 milyon kü-
çükbaş hayvan 
varlığı olduğunu 
belirterek, bunun 

Nazif
ALP

İlhan 
AYHAN
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Prof. Dr. Mustafa Saatcı: Aile işletmeleri 
desteklenmeli. Çobanlık mesleğinin tanımı 
yapılmalı, teşvik edilmeli.“ “
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600 binin koyun, 
700 bininin keçi 
olduğunu bildir-
di. Küçükbaş hay-
vanın otlayacağı 
mera kalmadığını 
söyleyen Gökçay, 
maden ocaklarına verilen ruhsat-
ları eleştirdi. Gökçay, “Tamam ma-
den de gerekli ama kontrolsüz 
şekilde, çevreyi yok edercesine 
verilen maden ruhsatları hayvan 
varlığını da tehdit ediyor. Ma-
denlerden çıkan ve otlak alanlara 
dökülen pasalar nedeniyle otlak 
alanları kirletiliyor, yok ediliyor” 
diye konuştu. Gökçay, küçükbaş 
hayvan varlığının her yıl yüzde 
10’un üzerinde azaldığını söyledi. 
Organize hayvancılık bölgeleri ku-
rulmasını öneren Yılmaz Gökçay, 
genç nesilin hayvan yetiştirici-
liğine özendirilmesi gerektiğini 
söyledi. 

İŞSİZLİĞİ HAYVANCILIK AZALTIR

ATSO temsilcisi 
Hasan Taş, yüz-
de 20 olan genç 
işsizliğinin hay-
vancılığın geliş-
tirilmesiyle çö-
zü leb i l eceğ in i 
kaydetti. Kasaplar Odası Başkanı 
Osman Yardımcı, Antalya’nın 
hayvan pazarına ihtiyacı olduğu-
nu belirtti. Yardımcı, çobana kız 
verilmediğini söyleyen Yardımcı, 
“Ne zaman çoban Mercedes’e 
binip, tatil yapmaya başlarsa o 
zaman hayvancılık kurtulur” dedi.

İTHALATA ÇÖZÜM DEĞİL

Antalya Ticaret 
Borsası Meclis 
Üyesi Ata Sön-
mez, hayvancılık 
sektöründe aile 
iş letmeci l iğinin 
önemine dikkat 
çekerken, “Eğer yetiştirici cebin-

den yem parası vermeye baş-
larsa hayvan kesime gider” dedi. 
80 ve 90’lı yıllarda hayvan ve et 
ithalatının yapıldığını, aynı yön-
temin yine denendiğini belirten 
Ata Sönmez, “O yıllarda da ithalat 
yapıldı ama çözüm olmadı, şimdi 
de olmayacak. Demek ki ithalatla 
bu işi çözemiyorsunuz. Orta ve 
uzun vadeli hayvancılık politika-
ları uygulamaya koymak lazım” 
dedi. İthal edilen hayvanların 
bir bölümünün öldüğünü kay-
deden Ata Sönmez, “Paramızla 
rezil oluyoruz. İthalatı yapıyorsa-
nız da düzgün yapın” dedi. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Gör-
sel Coşkun, Bakanlığın hayvancılık 
sektörüne ciddi miktarda destek 
verdiğini söyledi. 

Moderatör Prof. Dr. 
Mustafa Saatcı, top-

lantıya ilişkin şu toparlama-
da bulundu: “Aile işletme-
leri desteklenmeli. Çobanlık 
mesleğinin tanımı yapılmalı, 
teşvik edilmeli. Bölgesel 
ırklar tespit edilip etçil ırklar desteklenmeli. 
Meralar korunmalı ıslah edilmeli. Destekler fa-
tura üzerinden kilogram hesabı ile verilmeli. 
Gençler hayvancılığa özendirilmeli. Et ve süte 
yeterli destek verilmeli. Doğal yem üretimi 
artırılmalı, girdi maliyetleri azaltılmalı. Büyük-
şehir Yasası tekrar gözden geçirilmeli. Hayvan 
refahı için işletme koşulları iyileştirilmeli. Hay-
van Borsası  hayata geçirilmeli.”

HAYVANCILIK 
NASIL KURTULUR?

Mustafa
SAATCI

Prof. Dr. Mustafa Saatcı: Av-
rupa’nın et açığını domuz 
etiyle kapattığını belirterek, 
“Biz de kırmızı et açığını kü-
çükbaş hayvana yönelerek 
kapatabiliriz” dedi.

“
“

Yılmaz
GÖKÇAY

Hasan
TAŞ

Ata
SÖNMEZ
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ARAZİ BİLGİSİNE ULAŞMAK İSTİYOR

ÇİÇEK ÜRETİCİSİ 

Orta Anadolu Süs 
Bitkileri ve Ma-
mulleri İhracatçılar 
Birliği’nin üretim 

alanlarının geliştirilmesiyle 
ilgili çabaları sonuç verdi. 
Maliye Bakanlığı‘nın 24 Ma-
yıs 2017 tarihinde yayım-
ladığı yönetmekle, Hazine 
taşınmazlarının gerçek ve 
tüzel kişilere, tıbbi aromatik 
bitkiler ile süs bitkileri yetiş-
tirmek üzere kiraya veril-
mesinin önü açıldı. 

Antalya Ticaret Borsası 
Çiçekçiler Meslek Komi-
tesi Başkanı Ertan Altun-
dağ, karardan duydukları 
memnuniyeti dile getirir-
ken, süs bitkileri sektörü-

nün büyümesi için kararın 
önemine işaret etti. Sağ-
lanan teşviğin süs bitkileri 
sektörünün istikrarlı bü-
yümesi için önemine dik-
kat çeken Altundağ,  “Bu 
teşvik sektörün yatırım ve 
büyüme iştahını, ihracat 
motivasyonunu çok ciddi 
boyutlarda olumlu etkile-
yecektir” dedi. 

Düzenlemenin verimli 
ve yaygın hale getirilme-
si için sektörün Hazine 
arazilerine ulaşabilmesi 
gerektiğini kaydeden Er-
tan Altundağ, üreticinin 
araziye ulaşımının sağ-
lanmasıyla teşviğin yerini 
bulacağını belirtti. 

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birli-
ği’nin araştırmasına göre, süt bitkileri sektörünün sürdürü-

lebilir büyümesinin önündeki en önemli engellerden biri arazi 
yetersizliği. Yapılan çalışma sonucunda, süs bitkileri sektöründe 
faaliyet gösteren üretici ve ihracatçıların yüzde 37’sinin hiçbir 
arazi mülkiyeti olmadan, yüzde 83’ünün ise özel şahıslardan 
kiraladıkları ve sadece yüzde 7’sinin kamudan kiraladıkları ara-
ziler üzerinde çalışmakta olduğu belirlendi. Arazi sorunu nede-
niyle, sektörün hem kesme çiçek hem dış mekan üretiminde 
büyüyemediği ortaya çıktı. Sektörümüzün temel sorunlarından 
biri de, herhangi bir destek ve teşviğe erişmede ciddi darboğaza 
sahip olunması. Sektörün yüzde 84’ü, herhangi bir teşvikten 
yararlanamıyor. Mevcut destek ve teşvik politikasındaki bölge-
sel gelişmişlik ayırımı yerine, üretime uygun bölgelere uyumlu 
olarak politikalar geliştirmesi gerektiği görüşünü dile getiren 
sektör temsilcileri, bu sayede sektörün, rekabetçi özelliklerini 
daha hızlı geliştirerek ihracatını kısa süre içinde 3 katına çıkara-
bileceğini belirtiyor. 

Maliye Bakanlığı’nın 24 Mayıs 2017 tarihli yayımladığı yönetmelikle Hazine taşınmazlarının 
gerçek veya tüzel kişilere, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmek üzere kiraya 
verilmesinin yolu açıldı. Sektör temsilcileri karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 
arazi bilgisine erişim kolaylığı beklediklerini bildirdi. 

EN BÜYÜK SORUN ARAZİ
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B
atı Akdeniz Ekonomisini Geliş-
tirme Vakfı (BAGEV), Antalya 
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tür-

kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan Ağustos ayı enflasyon verile-
rini değerlendirdi. Tüketici enflasyonu-
nun (TÜFE) aylık yüzde 0.52 oranında 
artış göstererek beklentilerin üzerinde 
gerçekleştiğini kaydeden Çandır, tüke-
tici enflasyonunun yıllık yüzde 10.68 
olduğunu belirtti. 

ÇİFT HANE UYARISI

Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüz-
de 0.49 artış gösterdiğini, yıllık bazda 
ise yüzde 10.16 olarak ilan edildiğini 
belirten Çandır, “Düşüşe az duyarlı, 
yükselişe ise çok duyarlı bulunan çe-
kirdek enflasyondaki yukarı yönlü bu 
seyir, genel enflasyonun çift hanede 
kalacağı yönündeki beklentileri yük-
seltmektedir” dedi. Yurtiçi üretici fi-
yatı (Yİ-ÜFE) endeksindeki değişimin 
Ağustos ayında yüzde 0.85 ve yıllık 
ise yüzde 16.34 olarak ilan edildiğini 
kaydeden Çandır, “Yurtiçi üretici fiyat-
larında yaşanan bu gerçekleşmeler 
uzunca bir süredir tüketici enflasyo-
nunun (TÜFE) artmasının temel nede-
ni olan Yurt Dışı Üretici Fiyat (YD_ÜFE) 
endeksinin ardından artışı körükleme-
ye devam etmektedir” değerlendir-
mesinde bulundu. 

GIDA VE TARIMIN ETKİSİ

Ağustos ayında en fazla düşüş göste-
ren grubun yüzde -3.09 ile giyim ve 
ayakkabı olduğunu belirten Çandır, gıda 
ve alkolsüz içeceklerin yüzde -0.22 ile 
ikinci sırada enflasyonu düşürücü etki 
yarattığını kaydetti. Çandır, tarım ve 
gıda ürünlerinin yüzde -0.33’lük düşüş 
gösterdiğini belirterek, bu gurubun 
enflasyondaki düşürücü etkisine dik-
kat çekti. 

BATI AKDENİZ’İN ATEŞİ YÜKSELDİ

Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsa-
yan Batı Akdeniz’de Ağustos ayı enf-
lasyonunun aylık yüzde 1.05 oranında 

artışla ülke enflasyonundaki artışın 
iki katından daha fazla gerçekleştiği-
ne dikkat çeken Çandır, “Bu olumsuz 
performansı tetikleyen temel para-
metre ise özellikle Antalya turizminde 
yaz aylarında yaşanan üç aya sıkışmış 
yoğun hareketliliktir” dedi. Antalya’da 
yaşanan turizm hareketliliğinin kent-
teki reel ekonomiye yansımasının 
istenilen düzeyde olmadığını kayde-
den Çandır, “Bu nedenle fiyatlarda 
yaşanan artışlar bölgemiz ve genel 
enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı 
oluşturmaya devam etmektedir” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

TURİZM 12 AYA YAYILMALI

Batı Akdeniz’deki dönemlik yüksek 
enflasyonun çözümü olarak turizmi 
12 aya yayılmasını gösteren Ali Çandır, 
şunları söyledi: “Antalya turizmindeki 
hareketliliğin özellikle üç ay gibi kısa 
bir süre olan yaz mevsimine sıkışmış 
olması talebin fazlalığından ziyade, üç 
aya sıkışmış olan talebe cevap verecek 
olan arz kapasitesinin sınırlılığından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bir an 
evvel 1990’lı yıllar ve 2000’li yıların baş-
larında hedeflenen turizmi 12 aya yay-
ma politikalarını tekrar gündemimize 
almalıyız. Eğer uzun vadeye yayılmış 
bir turizm harekeliliği sağlanırsa mal 
ve hizmetler bakımından arz kapasitesi 
talebi karşılayacaktır. Aksi halde yaşa-
nan dönemlik talep artışı enflasyonu 
olumsuz etkilemeye devam edecektir.”

Batı Akdeniz’de Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1.05 oranında artışla 
ülke enflasyonundaki artışın iki katından daha fazla gerçekleştiğine dikkat 
çeken ATB Başkanı Çandır, “Bu olumsuz performansı tetikleyen temel 
parametre ise özellikle Antalya turizminde yaz aylarında yaşanan üç aya 
sıkışmış yoğun hareketliliktir” dedi.

ÇANDIR’DAN
ENFLASYON DEĞERLENDiRMESi
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Türkiye’de tıbbi ve aro-
matik bitkilerin üretimi 
ve bu bitkilerin kullanıl-
dığı endüstriyel alanlar 

üzerine ar-ge çalışmalarıyla hem 
çiftçi hem de tarımsal sanayi 
açısından bilgi üretilen Batı Ak-
deniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü (BATEM), daha 
çok yayla kesimlerinde üretilen 
lavantayı sahilde de yetiştirdi. 
Antalya’da narenciye ve tropik 
meyveler üzerine yaptığı çalış-
malarla tanınan BATEM’e geçen 
yıl Isparta’nın Keçiborlu İlçe-
si’nden getirilen fideler, 2 dö-
nüm alana dikildi. Az da olsa ilk 
hasadın geçen yıl yapıldığı alan-
da, bu yıl muhteşem bir görsel-
lik oluştu.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, 
“Antalya Lavanta Kokuyor” slo-
ganıyla Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğü işbirliğiyle baş-
lattıkları bu proje kapsamında 
geçen yıl deneme amaçlı 2 dö-
nüm alana diktikleri lavantaların 
büyüdüğünü ve çok güzel bir 
görsellik oluşturduğunu söyle-
di. Lavantanın daha çok Isparta 
ve Burdur bölgesinde yetişen 
ve sanayisi hızlı gelişen bir bitki 
olduğunu belirten Ünlü, “Biz de 
Antalya’da sahil kesiminde la-
vanta olur mu olmaz mı düşün-
cesiyle geçen yıl dikim yaptık ve 
diker dikmez hava sıcak olduğu 

için hasat ettik” dedi.

Bu yılın ilk ürünlerinin hasadına 
da başlandığını belirten Ünlü, 
“2 dönüm alanda demo olarak 
dikim yapıldı. Geçen yılki üretim-
den lavanta sabunu ve kolonyası 
ürettik. Lavanta çorak ve yüksek 
yerlerde yetişen bir bitki oldu-
ğundan Akdeniz sahil kesimin-
de de yetişip yetişmeyeceğini 
denemek için kurduğumuz bir 
parsel burası. Tabi ilerleyen gün-
lerde bu büyüyerek gidecek. 
Çok revaçta bir bitki. Bu yıl ‘An-
talya Lavanta Kokuyor’ diye de 
bir proje yaptık. Buradan çelikler 
alarak fide üretimi de yapıyoruz. 
Elmalı ve farklı yayla kesimlerin-
de üreticilere tanıtımını gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

Ana amaçlarının para kazanmak 
değil, burada üretimin yapılabil-
diğini göstermek ve alternatif 
ürünler elde etmek olduğunu 
açıklayan Ünlü, “Lavanta parfü-
meri sanayiinde kullanılan bir 
bitki. Aynı zamanda sağlık açı-
sından çok faydalı, çay olarak 
tüketiliyor. Yine cilt sağlığı için 
de önemli bir bitki. Özellikle an-
tifungal ve antiseptik özelliklere 
sahip. Bu bitkiden ar-ge çalışma-
ları yaparak insanlığa daha çok 
nasıl fayda sağlanır araştırıyoruz. 
Yağı da değerli ve yurtdışında 
parfümeri sanayiinde çok yaygın 
kullanılıyor” dedi. KAYNAK: DHA
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KUMLUCA’DA
ODA BAŞKANLARI

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bir araya gelen oda 
başkanları değerlendirme toplantısı yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı 

Ali Çandır, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) 
Mehmet Şahin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 
Başkanı Ahmet Boztaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 

(KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve Kumluca 
Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, KUTSO Merkez Ofi-
si’nde bir araya geldi.

Aylık değerlendirme toplantı için bir araya gelen oda başkan-
ları faaliyetleri değerlendirip, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 
Toplantının ardından KUTSO’nun yeni hizmet binasının inşa-
atını gezen başkanlar, burada incelemelerde bulundu.
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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın desteğiyle Suriyeli tarım işçilerinin eğitilmesini öngören 
proje başlattı. 

ISPARTA’DA EĞİTİLECEK

SURİYELİ TARIM İŞÇİLERİ 
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BAGEV Başkanı Ali Çandır ile FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, 
“Ekonomik Fırsatların Artırılması Yoluyla 
Türkiye’nin Güneyindeki Suriyeli Mülte-

ciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının 
Desteklenmesi” projesi çerçevesinde Isparta’da 
bir dizi temas gerçekleştirdi. İlk olarak Isparta 
Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret eden Çandır 
başkanlığındaki heyet, proje hakkında Vali Gü-
naydın’a bilgi verdi. Ziyarette proje ortakların-
dan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar 
da bulundu.

Suriyelilerin bu ülkenin gerçeği olduğunu belir-
ten BAGEV, ATB Başkanı Ali Çandır, Suriyelilerin 
büyük çoğunluğunun tarım sektöründe çalış-
tığını kaydetti. Tarım sektöründe çalışan Suri-
yelilerin mesleki işbaşı eğitim ve sosyal adap-
tasyonunu sağlamak için FAO ile ortak proje 
yürüttüklerini söyleyen Çandır, bunun için Vali 
Günaydın’dan destek istedi. 

ÜCRET DE VERİLECEK

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selı-
şık, ilk etapta 150 Suriyeli tarım işçisinin projede 
yer almasının öngörüldüğünü belirterek, meyve 
üretiminde çalışan işçilere 3 ay süreyle mesleki 
işbaşı eğitim verileceğini ve sosyal adaptasyonu-
nun sağlanması için bilgilendirileceğini bildirdi. 
Selışık, istihdamı kolaylaştıracak projede eğitim 
alacak Suriyelilere günlük 35 TL de ücret verile-
ceğini kaydetti. 

VALİ’DEN PROJEYE DESTEK

Vali Şehmus Günaydın, Isparta’da bulunan Suri-
yelilerin daha çok meyve bahçelerinde çalıştığını 
belirterek, bunların eğitiminin adaptasyon ve re-
habilitasyon sürecine olumlu katkı sağlayacağını 
söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
projeyi desteklediğini belirten Vali Günaydın, 
proje yürütücülerine teşekkür etti. 

REKTÖR VE TARIM MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

Heyet, Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Mehmet Tuğrul ile görüşerek proje hakkında 
bilgi verdi. Heyet daha sonra Süleyman Demirel 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Ça-
rıkçı da ziyaret ederek, Üniversitesi’nin projeye 
katkısını konuştu. Çarıkçı, Üniversite olarak sa-
hada projeye destek olabileceklerini söylerken, 
proje yürütücülerine teşekkür etti.
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Tohumdan hasada, keçinin koyunun doğumundan yetiş-
tirilmesine kadar kırsalda kadın, bitkisel üretimin ve hay-
vancılığın temel taşı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2016 
yılı verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49.8’ini ka-

dın nüfus oluşturuyor, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 
31,5. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendi-
ğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha faz-
la katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 16,1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne ka-
tılım oranı yüzde 26,6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım 
oranı yüzde 32,7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların 
işgücüne katılım oranı yüzde 40,8 iken yükseköğretim mezunu 
kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,6. Resmi rakamlara 
göre kadınların yüzde 26,1’i tarımda çalışıyor. Veriler kadınların 
istihdam oranında artış yaşandığı gösteriyor. Kadın istihdamı 
son 5 yılda yüzde 58 oranında artışla 3 milyon 48 bine ulaşmış. 
Dünyadaki toplam iş gücünün üçte ikisi kadına aitken kadınların 
günlük çalışma süresi erkeklerinkinden daha uzun. Dünyadaki 
toplam gıdanın yüzde 50’sini de kadınlar üretiyor. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd Doç Dr. İlkay Kutlar, toprağı işleyen kadının 
üretimin büyük emekçisi olduğunu belirtiyor. Kutlar, kadının 
toprak üzerindeki söz sahipliğini işe şöyle ifade ediyor: “Kırsalda 
kadın gün içinde yoğun olarak çalışmakta. Hayvancılıkta 2.5, bit-
kisel üretimde özellikle de sera yetiştiriciliğinde kadının 6 saate 
yakın çalıştığını görüyoruz. Bir de ev işleri çocuk ve yaşlı bakımı 
var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman 10-12 saat 
kadının kırsal alanda çalıştığını görüyoruz. Kadın toprağı işleyen, 
ürünü pazarlayan noktasında. Fakat toprağın sahibi misiniz? 
diye sorduğumuzda miras yoluyla toprak sahibi değilse bir ka-
dın, onun dışında yeni alınan bir toprağı yok. Dünya genelinde 
de kadınların mülk edinme anlamında yeri oldukça düşük.”

AKDENİZ’DEKİ KADIN ÜRETİCİ DAHA ŞANSLI

Akdeniz Bölgesi’ndeki kadın üreticilerin diğer bölgelerdeki üre-
ticilere göre daha şanslı olduğunu dile getiren Kutlar, “Burada 
kadının adı var. Çünkü serasında, ahırında eşiyle birlikte üretiyor. 
Antalya’da sadece tarımın değil turizminde olmasından dolayı 
erkekler farklı alanlara da yönelmiş durumda. Kadın aile reisi gibi 
bizzat işin içinde, kararlara katılan bir noktaya gelmiş durumda” 
diye konuştu. Kadının üretimden hak ettiği payı alıp alamadığını 

KADINLAR
TARIMIN EMEKÇİLERİ 

Dünyadaki toplam iş gücünün üçte ikisi kadına aitken kadınların günlük çalışma süresi 
erkeklerinkinden daha uzun. Dünyadaki toplam gıdanın yüzde 50’sini de kadınlar üretiyor.
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söyleyen Kutlar, “Kadın koyun, keçi, tavuk yetiştiricisiyse satılan 
hayvan üzerinden para alabiliyor. Ama diğer tahıl ürünleri na-
renciye gibi faaliyetlerde kadının bütçe hesaplaması elde edilen 
gelirden kar elde etmesi söz konusu olmayabiliyor” dedi.  

TEKNOLOJİ KIRSALDAKİ KADINI DA DEĞİŞTİRDİ 

Küçük aile işletmelerinde bizzat işin içinde yer alan kadının bu-
gün tam anlamıyla çiftçi olarak görüldüğünü buna yönelik eği-
timler verildiğini aktaran Kutlar, eskiden kadınlara turşu, tarhana 
yapımı, bebek bakımı gibi kurslar verilirken artık mesleğe yöne-
lik; tarım alanında kurslar verildiğini kaydetti. Kutlar, buna karşın 
teknolojinin ilerlemesiyle de kadınların da artık bunlara yönelik 
taleplerde bulunduklarını söyledi. 25-35 yaş arası kadınların ha-
yata bakış açılarının farklı olduğuna dikkat çeken Kutlar, “Yenilik-
lerin teknolojinin girmesiyle birlikte dünya elinizin altında oluyor. 
Kadınlara ‘tarım dışı hangi konuda eğitim almak istiyorsunuz?’ 
dediğimizde eskiden Kuran kursu, biçki nakış kursu derlerken, 
şimdi aile ilişkileri, iletişim, bilgisayar kullanabilme, web sayfası 
açabilme kursları istiyorlar. Artık ürettiğimiz ürünleri dünyaya 
tanıtmak ve satmak istiyoruz. Bize web sayfası açmayı öğretin 
diyorlar” diye konuştu. 

KADIN OLMADAN HAYVANCILIK OLMAZ 

Antalya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öz-
türk, küçükbaş yetiştiricilikte kadının karar verici konumda olduğu-
nu söyledi. Küçükbaş yetiştiricilik sektörünün tamamen kadının eli 
emeği ve gücü altında yapıldığını kaydeden Öztürk, “Kadın olmazsa 
küçükbaş yetiştiriciliği olmaz. Aile tipi işletmecilik şeklinde yapılıyor 
küçükbaş üretimi. Meraya dayalı bir hayvancılık. Yaylacılık kültürü-
müz olduğu için o dumanı tüttüren kadın” diye konuştu.  

KADIN İSTEMEZSE SEKTÖR DEĞİŞİR 

Tarımda kadınların var olduğunu ama karar aşamasında erkek-
ler kadar etkin olmadığını dile getiren Öztürk, “Ancak koyun ve 
keçi işinde bu kararı verenler kesinlikle kadındır. Kadın ben bu işi 
yapmayacağım derse o aile sektörü değiştirir” dedi. Küçükbaş 
yetiştiriciliğini bırakanlara “Neden bırakıyorsunuz?” diye sorduk-
larında hanım rahatsızlandı ya da kızımı evlendirdim yanıtını al-
dıklarını anlatan Öztürk, “Birçok işte erkek çocuk olmadığı için o 
iş bırakılır ama küçükbaşta kadının önemi bu kadar büyüktür. Kız 
gidince sürü küçülüyor ya da iş bırakılıyor. Sürü büyümelerinde 
yeni gelinin geldiği evde sürüler büyüyor” şeklinde konuştu. 

GÜCÜNÜN FARKINA VARMALI

Kadınların iş hayatının bir parçası olduğunun farkına varması ge-
rektiğini kaydeden Öztürk,  “Artık kadın kendi gücünün farkına 
varmalı. Neyi gerçekleştirdiğini ve haklarını bilmeli. Ben kırsalda-
ki kadının çok daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ekmeğini 
taştan çıkaran, işini gücünü yapan parasını çıkaran bir kadın gö-
rüyoruz. Bu nebzede de dik duran bir kadın. Yeter ki gücünün 
farkına varsın” dedi.   

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, tarımın yarattığı katma değer ve istihdam 

açısından önemli bir sektör olduğunu belirterek, açık-
lanan son verilere göre ülkemizdeki 27 milyon 489 bin 
istihdamın 5 milyon 85 bininin tarım sektöründe ça-
lıştığına dikkat çekti. Genel istihdamda kadınların ora-
nı yüzde 30.9 iken, bu oranın tarım sektöründe yüzde 
43.6’ya çıktığına işaret eden Ali Çandır, “Tarım sektörü 
genel işsizliği 2 puan düşürerek 13.7 ‘den 11.7 ’ye ge-
riletirken, kadın işsizliğini 4 puan düşürerek 18.3’den 
14.3’e geriletmektedir. Ekonomik faaliyetlere göre yüz-
de 18.4 ile her 5 kişiden 1’ine iş sağlayan tarım sektö-
rü, kadın istihdamında ise yüzde 26.1 ile her 4 kişiden 
1’ine iş sağlamaktadır” diye konuştu.

Kayıt dışı istihdam rakamlarına bakıldığında tarımın 
kadının istihdamındaki önemini vurgulayan Çandır, 
“Görüldüğü üzere tarım sektörü ve özelinde kadınlar 
işsizliğin azaltılmasında anahtar konumundadır. Ka-
yıt dışı istihdam rakamları da göz önünde bulundu-
rulduğunda kadınlarımızın; finansman, eğitim, sosyal 
güvenlik, örgütlenme vb. imkanlara erişimlerini ko-
laylaştırmalıyız. Bu nedenle kırda yaşamın ve üretimin 
devam etmesinin temelini oluşturan kadınlarımızı 
daha fazla desteklemeli ve yeni teşvikler sunmalıyız” 
diye konuştu. Borsa’nın yürüttüğü Yöresel Ürünler 
Projesi’nin kadın istihdamını da artırmaya yönelik 
bir çalışma olduğunu belirten Çandır, yaklaşık 8 yıldır 
yürütülen projenin kadın istihdamına olan katkısına 
dikkat çekti. 

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRAN

TARIM



46

TEMMUZ / AĞUSTOS 2017

BORSADAN

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, son üç yılda 
alınan tarımsal kredilerin, tarımsal büyümeye etkisinin yüzde 25 oranında, 

tarımsal istihdama etkisinin ise yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, “Yani 
bu yıl kullandığımız krediyle yarattığımız büyüme, üç yıl önce kullandığımız 
krediyle yarattığımız büyümenin yüzde 75’i kadardır. Diğer taraftan bu yıl 

kullandığımız krediyle yarattığımız istihdam, üç yıl önceye göre yarı yarıya 
azalmış durumdadır” dedi.

A
ntalya Ticaret Borsası Ağustos Mec-
lisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan başkanlığında toplandı. Eko-
nomik değerlendirmelerin yanı sıra 

sektörel konuların gündeme geldiği Mec-
lis’te, üyeler yönetimin bir aylık çalışmasıyla 
ilgili bilgilendirildi. Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis’te 
yaptığı konuşmada, Ağustos ayının kent 

ekonomisi ve ticareti için önemli bir ay oldu-
ğunu belirterek, sektörde bir taraftan hasat 
yaşanırken, diğer taraftan ise yeni sezon ha-
zırlıklarının devam ettiğini kaydetti. 

DESTEKLER GEÇ AÇIKLANDI

Hasatta geçen yıla oranla daha bereketli bir 
dönem geçtiğini bildiren Çandır, tarımsal des-
teklemelerin geç açıklanmasını eleştirdi. Çan-

ANTALYA TİCARET BORSASI 
AĞUSTOS MECLİSİ 

TOPLANDI
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dır, “Her sene dile getirdiğimiz gibi bu 
sene de, üreticilerimizin temel beklen-
tilerinden olan tarımsal desteklemelere 
ilişkin karar geç açıklanmıştır. Halbuki ti-
caret erbabı olarak bizlerin ve üreticile-
rimizin temel beklentisi destek ödeme-
lerinin ekim yapılmadan önce ve üretim 
deseni oluşturmaya yardımcı olacak şe-
kilde açıklanmasıdır. Keza bu ödemelerin 
zamanında ve toplu olarak yapılması da 
diğer bir beklentimizdir” diye konuştu.

ATTIĞIMIZ TAŞ ÜRKÜTTÜĞÜMÜZ KUR-
BAĞAYA DEĞSİN

Dünya uygulamaları ile uyumlu olmak 
ve küresel ticarette sorunlarla karşılaş-
mamak için mevcut tarımsal destek ve 
teşvik yapısını, kırsal kalkınma ve sosyal 
yardım politikalarıyla bütünleştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, “Böyle-
ce hem insanlarımızın kırsalda yaşaması-
nı motive edebilir hem de tarımsal üre-
tim performansımızı artırabiliriz” dedi. 
Çandır, tarıma son 15 yılda toplam 100 
milyar TL’nin üzerinde bir destek sağlan-
dığını bunun ciddi bir rakam olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: “Kırsal kalkın-
maya ve sosyal yardımlara yönelik öde-
meler ise bu miktarın da üzerindedir. Hal 
böyleyken tarım topraklarımız, rekabet 
kabiliyetimiz, istihdamımız, kırsal nü-
fusumuz azalmakta buna karşın sosyal 
yardım miktarımız artmaktadır. Harcadı-
ğımız onca paraya rağmen ortaya çıkan 
bu sonuç attığımız taşın ürküttüğümüz 
kurbağaya değip değmediğini bize ciddi 

olarak düşündürmektedir. Öteden beri 
dile getirdiğimiz gibi bu üç kavram, ayrı 
ayrı değil toplam bir stratejinin ayrılmaz 
unsurları olarak görülmelidir. Gelişmiş 
dünya da rekabetçi ve sürdürülebilir bü-
yümesini, bu strateji bütünselliği üzeri-
ne kurmaktadır.”

KREDİYLE YARATTIĞIMIZ İSTİHDAM 
YARI YARIYA AZALDI

Son 10 yıldaki tarımsal büyüme, tarım-
sal kredi ve tarımsal istihdam ilişkileri 
incelendiğinde performansımızın güç 
kaybettiği, kredi-büyüme ve kredi-is-
tihdam etkisinin giderek zayıfladığının 
görüldüğünü söyleyen Çandır, durumu 
rakamlarla şöyle açıkladı: “Özellikle son 
üç yılda aldığımız tarımsal kredilerin, ta-
rımsal büyümemize etkisinin yüzde 25 
oranında, tarımsal istihdama etkisinin 
ise yüzde 50 oranında azaldığını gör-
mekteyiz. Yani bu yıl kullandığımız kre-
diyle yarattığımız büyüme, üç yıl önce 
kullandığımız krediyle yarattığımız bü-
yümenin yüzde 75’i kadardır. Diğer ta-
raftan bu yıl kullandığımız krediyle ya-
rattığımız istihdam, üç yıl önceye göre 
yarı yarıya azalmış durumdadır”.

TARIMSAL DESTEKLER SEKTÖRDE KA-
LIŞI MOTİVE ETMİYOR

Çandır, geçen yıl kullanılan 100 TL’lik 
kredinin 60 TL’sinin önceki borçlara, 33 
TL’sinin cari giderlere ve 7 TL’sinin de 
yatırıma ayırıldığını kaydeden Çandır, “O 
dönemde kullanılan kredilerin bu kom-

pozisyona sahip olmasının ancak anlık 
bir iyileşme ve rahatlama yaratacağını ve 
büyümeye etkisinin zayıf olacağını be-
lirtmiştim. Aradan geçen bir yılda kullan-
dığımız kredilerle yarattığımız büyüme 
ve istihdam bağının giderek zayıflıyor 
olmasından endişe duyduğumu belirt-
mek isterim. Bu eğilimin devam etmesi 
halinde kullandığımız krediler artsa bile, 
kumda patinaj çeken otomobil misali, 
büyüme ve istihdam yaratma kabiliye-
timizin daha da zayıflayacağı uyarısını 
yapmayı görev bilirim. Özetle, kredi-bü-
yüme ve kredi-istihdam ilişkisi zayıfla-
makta, tarımsal destekler ise sektörde 
kalışı motive edememektedir. Sektörü-
müzün bu sarmaldan çıkışı için uzunca 
bir süredir dile getirdiğim bir birleriyle 
ilişkili iki temel önerim bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki; tarımsal desteklerin kırsal 
kalkınma ve sosyal yardım politikalarıyla 
bütünleştirilmesidir. İkincisi ise; ortalama 
bir yıl vadeli işletme kredilerinin yanı sıra 
en az 5 yıl vadeli sektörel yatırım kredi-
lerine ağırlık verilmesidir” diye konuştu.

TARIMIN İSTİHDAMA KATKISI DAHA DA 
ARTIRILABİLİR

Son açıklanan istihdam rakamlarının da 
yaptığı değerlendirmeleri doğruladığını 
söyleyen Çandır, Mayıs ayı işgücü istatis-
tiklerine göre işsizlik oranının 0,8 puanlık 
artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçek-
leştiğine dikkat çekti. Tarım dışı işsizlik 
oranının ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 
12,2 olarak tahmin edildiğini belirten 
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Çandır, “Yani tarım işsizliği önlemede 2 
puanlık katkıda bulunmaya devam etti. 
Bir diğer önemli gelişme ise sektörümü-
zün genel istihdam içerisindeki payını 
yüzde 19,6’ya yükselterek, sanayi sek-
töründen 0,7 puan daha fazla istihdam 
yaratmasıdır. Bu durumun ana kaynağı 
ise sizlerin de bildiği üzere mevsimsel 
etkidir. Bu mevsimsel etkinin dışında ta-
rım sektörünün istihdama katkısı daha 
da artırılabilir” diye konuştu. 

TARIMA ÖZGÜ SOSYAL GÜVENLİK 
ÖNERİSİ

Mevcut sosyal güvenlik siteminin tarımı 
büyüme yerine küçülmeye teşvik ettiği-
ni ifade eden Çandır, sektörün yapısına 
uygun ve mevcut sosyal yardımlarında 
içerisinde bulunduğu tarıma özgü bir 
sosyal güvenlik sistemi geliştirilirse is-
tihdama ve ekonomik büyümeye daha 
fazla katkı sağlanabileceğini vurguladı. 
Bu amaçla Antalya Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlüğü ile üç aydır çalışma yürüttükle-
rini bildiren Çandır, sektör paydaşlarının 
sorunlarını, beklentilerini ve çözüm 
önerilerini görüşmek üzere ATSO Ata-
türk Konferans Salonu’nda çalıştay dü-
zenleneceğini belirtti. Çandır, “Çalıştayın 
sonuçlarını karar vericilerimizle paylaşıp, 
konunun takipçisi olacağız” dedi.

HAYVANCILIĞI DÜZE ÇIKARACAK 
FORMÜL

Tarım sektörünün son dönemdeki en 
önemli sorunlarından birinin kırmızı et 
arzında yaşanın darboğaz olduğunu 
kaydeden Çandır, bu darboğazın aşılma-
sı için yıllardır çaba gösterildiğini ancak 
sonuç alınamadığını söyledi. Çandır, Bor-
sa’nın düzenlediği “Et Ticareti ve Hay-
vancılık Sektörel Analiz Toplantısı”nda 
sektör temsilcilerimiz tarafından belirle-
nen çözüm önerilerini şu şekilde paylaş-
tı: “Yem giderlerine çözüm bulunmalıdır. 
Süt yem paritesi 1’e 1.5 olmalıdır. Yem 
hammaddeleri olan ithal soya ve mısıra 
alternatif ürünler geliştirilmelidir. Bölge-
sel hayvancılığa yönelip, her bölge için 
uygun işletme şekli, uygun tür ve ırklar 
belirlenmelidir. Kırmızı et açığını kapata-

cak küçükbaş hayvancılığımızın gelişimi 
desteklenmelidir. Hayvancılığın temelini 
oluşturan meralarımızın korunması ve 
ıslah edilmesi gereklidir. Bütünşehir ya-
sasındaki hayvancılıkla ilgili mevzuattaki 
yetki karışıklığı giderilmelidir. Yaylalara 
gelişigüzel yazlık yapımı kontrol altına 
alınmalıdır. Taş ve maden ocaklarının 
yaptığı tahribat engellenmelidir. Kaçak 
et kesimleri ciddi bir şekilde denetlenip 
caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Sayısı 
500.000’i aşan buzağı ölümlerinin en-
gellenmesi ile ithalat ihtiyacının azaltıl-
ması gereklidir.”

BAKANLARA YÖREX TEŞEKKÜRÜ

Yöresel Ürünler Fuarı’nın 8’incisini “Sizin 
Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla 13 – 
17 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini 
belirten Çandır, YÖREX’in kaybolmaya 
yüz tutmuş yöresel ürünleri koruduğu-
nu, ticari değer kazandırdığını, katma 
değerlerini artırdığını söyledi. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci ile 
Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan’a YÖ-
REx ziyaretlerinde bulunduklarını anım-
sattı. Çandır, “Her üç bakanımıza da YÖ-
REX’e verdikleri önem ve destekleri için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

DESTEKLER MOTİVE EDİCİ

Son 10 yıldır Yöresel Ürünler Projesi’yle 
ilgili yürütülen çalışmaları sonucunda 
ülke olarak yöresel ürünler hakkında 
daha fazla bilgilendiğimizi ve ilgilenmeye 
başladığımızı söyleyen Çandır, “Yöresel 
ürünler projemizin etaplarından biri olan 
YÖREX ile 2009 yılında 110 civarında olan 

coğrafi işaretli ürün sayımız bugün iti-
bari ile 200’ü, başvuru aşamasında olan 
ürün sayımız ise 350’yi aşmıştır. Bu artışa 
rağmen yöresel ürün potansiyelimizin 
sadece yüz de 20’sine coğrafi işaret ka-
zandırmış olmamız, bu uğurda alınacak 
çok mesafemiz olduğunu göstermekte-
dir” diye konuştu.

Kurum ve yöneticilerin projeyi sahiplen-
mesiyle her yıl gelişerek tanınırlığını artı-
ran YÖREX’e verilen desteklerin motive 
edici olduğunu ifade eden Çandır, “Başta 
desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın 
Münir Karaloğlu’na, YÖREX ‘in hayata 
geçirilmesinde verdiği katkılar başta ol-
mak üzere, her yıl fuarımıza gelerek var-
lığıyla bizlere güç veren Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na, oda borsalarımıza, 
kalkınma ajanslarımıza, belediyelerimi-
ze, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum 
örgütlerimize, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odamız ile tüm paydaşlarımıza, basını-
mıza, YÖREX‘e ilgi gösteren vatandaşla-
rımıza, destekleriniz ve teşvikleriniz için 
sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyo-
rum” diye konuştu.

ATB Başkanı Ali Çandır, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı ve Kurban Bayramı’nı kutla-
yarak konuşmasını tamamladı. 

Çandır, hayatını kaybeden ekonomi ya-
zarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Allah’tan rah-
met diledi. 

ATB Meclisi’nde sektörel konular da gün-
deme gelirken, ekonomi yazarı Mahfi 
Eğilmez’in “Örneklerle Kolay Ekonomi” 
kitabı meclis üyelerine hediye edildi. 

BORSADAN
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A
ntalya Ticaret Borsası(ATB), 
ihracat potansiyeli bulunan 
üyelerini uluslararası pazarlara 
açmak için Uluslararası Reka-

betçiliğin Geliştirilmesinin Desteklen-
mesi (URGE) projesini hayata geçiriyor. 
ATB “Antalya İli Geleneksel ve Yöresel 
Tarım Ürünleri Tıbbi Aromatik Bitkiler, 
Uçucu Yağlar, Reçel, Pekmez, Baharat 
ve Zeytin-Zeytinyağı İhracatının Gelişti-
rilmesi Projesi” Borsa toplantı salonun-
da üyelere tanıtılırken, ihtiyaç analiz 
çalışmasına başlandı. 

ÇOK ÜRETİM ÇOK İHRACAT

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır’ın da katılımıyla 
gerçekleşen toplantıya ilgili sektörden 
temsilciler katılım gösterdi. ATB Baş-
kanı Ali Çandır, Antalya ili Geleneksel 
ve Yöresel Tarım Ürünleri İhracatının 

Geliştirilmesi Projesi’nin ATB 7. Meslek 
Komitesinin talebi üzerine başlatıldığını 
kaydetti. Yürütülen proje ile ATB üyele-
rinin yurtdışı bağlantılarının sağlanarak 
ihracat potansiyelinin artırmayı hedef-
lediklerini anlatan Çandır, “Hedef daha 
çok üretim daha çok ihracat” dedi. 
Çandır, 3 yıl sürecek proje kapsamında 
verilecek eğitimlerle firmaların altyapı-
larının da güçlendirileceğini söyledi. 

YÖREX KATKI SAĞLAYACAK

Proje ile Antalya’nın yöresel ve gele-

neksel tarım ürünleri kümesinin geliş-
tirilmesini hedeflediklerini anlatan ATB 
Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13-17 Eylül 
tarihlerinde yapılacak Yöresel Ürünler 
Fuarı’nın projeye büyük katkı sağlaya-
cağını vurguladı. Çandır, tıbbi aromatik 
bitkiler, uçucu yağlar, reçel, pekmez, 
baharat ve zeytin-zeytinyağı gibi yöre-
sel ürünleri yerelden uluslararası alana 
taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Ta-
rım Konseyi Genel Sekreteri ve Proje 
Koordinatörü Gonca Ertok, katılımcı-
lara URGE Projesi’yle ilgili üyeleri bilgi-
lendirdi. Ertok, Ekonomi Bakanlığı’nın 
ihracat yapmak isteyen girişimcilere 
eğitim danışmanlığından, yurtdışı pa-
zar araştırma ve pazarlamaya kadar bir 
çok konuda yüzde 75’e kadar destekte 
bulunduğunu anımsattı. Proje Danış-
manı Nejat Doğan, projenin ihtiyaç 
analiz çalışmasını yapacağını kaydetti.

ATB ÜYELERİ URGE PROJESİYLE 
YURT DIŞINA AÇILACAK
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A
ntalya Ticaret Borsası’nın BATEM, 
TİGEM, Akdeniz Üniversitesi, Zi-
raat Odası gibi kurumlar ve özel 
sektörün desteğiyle Antalya’ya 

en uygun buğday çeşidinin belirlenme-
si amacıyla başlattığı “Antalya Buğdayını 
Arıyor Projesi” çiftçiye yol gösteriyor. BA-
TEM’in Aksu’daki tarım alanına Aralık ayın-
da ekilen 8 çeşit buğdayın hasadı yapıldı. 

Hasada, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan, ATB Hububat ve Mamulleri Meslek 
Komitesi Üyeleri, BATEM Müdürü Abdullah 
Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Dekanı 
Davut Karayel, Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Taner Akar ile sektör temsilcileri katıldı. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
üyelerinden gelen talep doğrultusunda 
sahil ve yaylaya has buğday çeşidini be-
lirlemek amacıyla 2014 yılında “Antalya 
Buğdayını Arıyor Projesi” başlattıklarını 
belirterek, projenin meyvelerini almaya 
başladıklarını söyledi. Bu yıl ekimi yapı-

lan 8 çeşit içerisinde kalite ve verimde 
ön plana çıkan buğdayların belirlendiğini 
kaydeden Çandır, “Proje sonunda Antal-
yalı üretici kalite ve verimde en iyi buğday 
çeşidini ekmeye başlayacak. Borsa olarak 
üreticimizin ve tüccarımızın daha fazla 
kazanması için çalışıyoruz” dedi. 

DENEME EKİMLERİ BAŞARILI

ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 
deneme ekimlerinin 3. yılını tamamladı-
ğını belirterek, “Bu yıl yaptığımız deneme 
ekimi oldukça başarılı” dedi. Antalya hu-
bubat üretimi için iyi bir çalışma yaptıkla-
rını kaydeden Kayan, “Yaptığımız deneme 
ekimleri sonucunda çiftçiye önerebilece-
ğimiz çeşitler belirleniyor. Borsa olarak 
deneme ekimlerini önümüzdeki yıl da 
devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, denemesi 
yapılan 8 çeşit içerisinde BATEM’in tescil 
ettirdiği çeşitlerin de bulunduğunu belir-
terek, “Bölge çiftçisinin buğdayda kalite 
ve verimi alabileceği çeşidi bulmak için 

çalışıyoruz. Proje hedefine ulaşıyor. Önü-
müzdeki yıllarda buğdayda daha iyi verim 
ve kaliteden söz ediyor olacağız” dedi.

BORSA’YA TEŞEKKÜR

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Aralık ayında 
ekimleri yapılan buğday çeşitlerinin hasadını 
yaptıklarını belirterek, “Çiftçi artık emeğinin 
karşılığını almak istiyor. Dönümde 400-500 
kilogram buğday değil, 700-800 kilogram 
buğday alırsak çiftçi zarar etmeden ekip bi-
çebilir. Bu proje de buğdayda verim ve kali-
teyi artıracak bir çalışma. Borsamıza öncülük 
ettiği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Davut Karayel, “Antalya Buğ-
dayını Arıyor Projesi”nin örnek bir çalışma 
olduğunu belirterek, “Buğday bizim temel 
besin ögemiz. Antalya için kalite ve verimli 
buğday çeşidinin bulunması çok önemli. 
Borsa önder olup sektör temsilcilerini bir 
araya getirdi ve böyle bir proje ortaya çıktı. 
Başta Borsamız olmak üzere emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Antalya Buğdayını Arıyor Projesi” çiftçiye yol gösteriyor. BATEM’in Aksu’daki tarım alanına 
Aralık ayında ekilen 8 çeşit buğdayın hasadı yapıldı. Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan, projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. 

ANTALYA BUĞDAYINI BULUYOR
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Antalyalı üretici 2016’da yaş mey-
ve ve sebzede emeğinin kar-
şılığını alamazken, pamuk üre-
ticisini mutlu etti. Uygun hava 

koşulları nedeniyle pamukta son 10 yılın 
en yüksek rekoltesine ulaşılırken, dünya 
genelinde üretimi düşen pamuğun ki-
logramı 8 lira’ya kadar yükseldi. 

FİYAT CEZBEDİYOR

Bir zamanlar pamuk üretiminin merkezi 
olan Antalya, turizm tesisleri ve alterna-
tif tarım ürünleri nedeniyle pamuk üre-
timinde geriye gitti. Desteğin yetersiz 
olması, yoğun emek isteyen bir ürün 
olması ve yüksek girdi maliyetleri nede-
niyle üreticinin tercih etmediği pamuk, 
dünya piyasalarındaki fiyat yüksekliği ne-
deniyle yeniden üreticinin tercihi haline 
geldi. Ancak bir zamanlar pamuk tarla-
larını sökerek narenciye eken, üzerinde 
sera kuran Antalyalı çiftçi beyaz altın pa-
muğa dönmek için çareler arıyor. 

SON 10 YILIN ALTIN YILI

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Halil Bülbül,  hava şart-
ları nedeniyle bu yıl pamukta rekoltenin 
iyi olduğunu belirterek, dövizdeki artışa 
bağlı olarak fiyatın 5 liradan, 8 liraya ka-
dar yükseldiğini belirtti. Sezonun sıcak 
ve nemli geçmesi nedeniyle pamuk üre-
ticisinin dekar başına geçen yılın iki katı 
400 ile 600 kilogram arasında rekolteye 
ulaştığını belirten Bülbül, “Pamukta son 
10 yılın altın yılı ve en iyi yılı 2016 sezonu 
oldu” dedi.

ÜRETİM DÜNYA GENELİNDE DÜŞTÜ

Pamuk üretiminde dünya genelinde 
üretim düşüşü yaşandığını kaydeden 
Bülbül, arzdaki yetersizliğin fiyat artışına 
etkisine dikkat çekti. Tekstilde ana üreti-
cinin Çin olduğunu belirten Halil Bülbül, 
buna rağmen Çin’in pamuk talebinin 
yüksek olmasının da pamuk fiyatını etki-
lediğini kaydetti. 

BEYAZ TARLALAR BETONA TESLİM

Fiyat artışının üreticiyi cezbettiğini kay-
deden Bülbül, Antalya’da bir zamanlar 
alabildiğine pamuk tarlası olan arazinin 

bugün betona teslim edildiğini, turizm 
tesisleri kurulduğunu ve narenciye ya 
da sera kurulduğunu belirtti. Antalya’nın 
pamukta bir dönem söz sahibi oldu-
ğunu anımsatan Bülbül, “Pamuk Türki-
ye’nin en büyük sektörü olan tekstilin 
ana girdisi. Halı, iplik, hazır giyim, deri 
olarak düşündüğümüz sektörde ihra-
catın 5’te biri tekstil. Böyle bir sektörün 
ana girdisinin milli kaynaklarla üretilmesi, 
katma değerin ülkede kalması açısından 
önemli” diye konuştu. 

Beyaz Altın 
ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRDİ
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A
ntalya Ticaret Borsası, Antalya Ta-
rım Konseyi ve Dünya Gazetesi or-
taklığıyla Borsa toplantı salonunda 
“Tarımda Seferberlik” konulu “Tarım 

Sohbetleri” toplantısı düzenlendi. Modera-
törlüğünü Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali 
Ekber Yıldırım’ın yaptığı, FAO Türkiye Temsilci 
Yardımcısı Ayşegül Selışık, TED Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Çakmak, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ya-
şar Uysal’ın konuşmacı olarak katıldığı Tarım 
Sohbetleri’ne, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bül-
bül, Cüneyt Doğan, Süleyman Ersan, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, 
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, ANSİAD Başkan 
Yardımcısı Lütfi Göbüş ile tarım sektörü pay-
daşları katıldı. 

TARIMIN SORUNU GÜNÜBİRLİK TEDBİR-
LERLE ÇÖZÜLEMEZ

ATB Başkanı Ali Çandır,  tarımın sorunlarının 
günübirlik tedbirlerle çözülemeyeceğini be-
lirterek, “Mutsuzluğa karşı savaş açma isteği 
oluşuyor. Savaş durumunda da seferberlik 
ilan edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün 
toplantımız bu formatta başladı ama bunun 
devamı gelecek. Sizlerin katkılarıyla bu toplan-

Antalya Ticaret Borsası’nın 
düzenlediği Tarımda Seferberlik 

konulu Tarım Sohbetleri’ne 
katılanlar, tarımdaki sorunların 

günü birlik önlemlerle 
çözülemeyeceğini belirtirken, 

tarımın itibarının yeniden 
kazandırılması gerektiğini 

kaydetti. 

TARIMDA SEFERBERLiK BORSA’DA KONUŞULDU:

TARIMA
iTiBAR KAZANDIRALIM
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tıları geliştirmek istiyoruz. Katılımınız ne-
deniyle teşekkür ediyorum” dedi. 

TARIMA İTİBAR KAZANDIRALIM

Toplantının moderatörü 
Dünya Gazetesi Tarım 
Yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
ATB Başkanı Ali Çandır’ın 
meclis konuşmasında 
“tarımda seferberlik 
başlatmalıyız” dediğini 
anımsatarak, yaşadığımız sorunların gü-
nübirlik önlemlerin ötesinde daha geniş 
kapsamlı, kısa, orta ve uzun vadeli prog-
ram ve çalışma çerçevesinde çözülebi-
leceğini ifade ettiğini belirtti. Yıldırım, 
“Buna katkıda bulunmak üzere burada-
yız. ’Seferberlik’ kaynakların topyekün 
seferber edilerek tarıma daha çok dikkat 
çekmeyi ifade ediyor. Tarım biraz sonuçlar 
üzerinden tartışılıyor. Nedenleri bir tarafa 
bırakıp fiyatı tartışıyoruz. Fiyat aslında bir 
sonuç. Sizin uyguladığınız politikaların so-
nucu böyle bir sorun çıkıyor. Yüksek girdi 
maliyetlerini çok fazla konuşmuyoruz, 
üretim planlamasını konuşmuyoruz, dış 
ticaret ve pazarlamada ciddi sıkıntılar var 
bunların yerine fiyat odaklı tartışma yaşa-
nıyor” diye konuştu.

TARIM DUBLE YOLDAN ÖNEMLİ

Tarıma itibar kazandırılması gerektiğini 
belirten Ali Ekber Yıldırım, “Tarımı ya-
panların bu mesleğin itibar işi olduğunu 
bilmesi gerekiyor. Duble yollar, köprüler, 
barajlar ne kadar önemliyse tarımın bun-
lardan daha önemli olduğunu hem bizi 
yönetenler hem toplumun benimsemesi 
gerekiyor” diye konuştu. Mesleklerle ilgili 
araştırmayı katılımcılarla paylaşan Ali Ek-
ber Yıldırım,  “126 meslek arasında birinci 
sırada en geçerli meslek tıp doktoru iken, 
ikinci sırada üniversite profesörü, üçüncü 
sırada hukukçu yer alıyor. Çiftçilerimiz 53. 
sırada yer alırken, tarım işçileri 114’üncü 
sırada yer alıyor. Son iki sıra falcı ve dan-
söz bulunuyor” dedi. 

TARIMA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

arasında yapılan son görüşmede doma-
tesin gündeme geldiğini ve Putin’in “ben 
kendi tarımımı geliştirmek istiyorum” de-
diğini anımsatan Yıldırım, “Tarıma bakış 
açımızı değiştirip, tarımı önemseyip tarım 
seferberliğini bu gözle değerlendirme-
miz gerektiğini düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

BAKAN’A GÖRE TARIM POLİTİKASI

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 58 
ilde 796 üreticiyle yüz yüze yapılan bir an-
ketinde  tarımın sorunlarının sorulduğu-
nu kaydeden Yıldırım, girdilerde pahalılık, 
dışa bağımlılık, ürün fiyatlarının düşük ol-
ması, arazilerin küçük parçalı olması, ör-
gütlenmenin zayıf olması, uygun sayı ve 
fiyatta işçi bulamamak, bilinçsiz üretim, 
bankalardan kredi temininin sorunlar 
arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. 
Tarım politikalarındaki istikrarsızlığa dikkat 
çeken Yıldırım, “Bu da önemli bir sorun 
bakan değişse bile değişen tarım politika-
mız var” dedi.

İHRACATI ÖTELEME POLİTİKASI YANLIŞ

Hükümetin milli tarım politikası adı altın-
da yeni bir politikası olduğunu belirten 
Yıldırım, ”Uygulamayla yazılanlar yine 
çelişkili. Bugüne kadar ürün fiyatı artınca 
ithalat yapar ürün fiyatını düşürürsünüz 
politikası uygulanıyordu. Şimdi ilk kez ih-
racatı öteleme, engelleme gibi bir durum 
ortaya çıktı. ‘İvan ucuza yiyeceğine Hasan 
ucuza yesin’ gibi yanlış bir uygulama or-
taya konuyor” diye konuştu. 

HEDEFLERE ULAŞMAK HAYAL

Türkiye’nin tarımla ilgili 2023 hedefleri 

olduğunu anımsatan Yıldırım, “Hedef, 
150 milyar dolar gayri safi milli hasılaya 
ulaşmak, 40 milyar dolarlık ihracat, 8.5 
milyon hektar sulanabilir alana ulaşmak. 
Bugünkü büyüme, çalışmalarla yapılan-
lara baktığımızda bu hedeflere ulaşılması 
hayal. Tarımın her sene yüzde 16  bü-
yüme yakalaması gerekiyor ki hedeflere 
ulaşılabilsin. Bir yandan 40 milyar dolar 
ihracat diyoruz, bir yandan da ihracatı 
ötelemeden bahsediyoruz. Bu mümkün 
görünmüyor” diye konuştu. 

9 İNSANDAN BİRİ AÇ

FAO Temsilcisi Dr. Ayşe-
gül Selışık, dünyada 9 
insandan birinin açlıkla 
mücadele ettiğini belir-
terek, “Bir iyileşme var 
ama hala 800 milyon insan kronik açlık ya-
şıyor, vitaminlerden mahrum besleniyor” 
dedi.  2050 yılında dünya nüfusunun 10 
milyara ulaşmasının beklendiğini belirten 
Selışık, insanların beslenmesi için tarımsal 
üretimin yüzde 50 artırılması gerektiği-
ne dikkat çekti. Selışık, “Dünyada kırsalda 
yaşayanların 700 milyonu ciddi yoksulluk 
çekiyor.  2 milyardan fazla insan mineralli 
besinlerden faydalanamıyor. Ülkemizde 1 
milyon insan obez tehdidi altında. Hem 
açlık, üretilen gıdaların israfı söz konusu. 
Dünyada 2.5 milyar çiftçi doğal afetlere 
karşı korumasız” diye konuştu. 

KIRSAL KALKINMA İÇİN GIDA GÜVENLİĞİ 

Kırsalda kalkınmayı gerçekleştirmek için 
gıda güvenliğinin koruma altına alınması 
gerektiğini söyleyen Ayşegül Selışık, “Eğer 
önlem alınmazsa 2030 yılına gelindiğinde 

Ali Ekber
YILDIRIM

Ayşegül
SELIŞIK
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yetersiz beslenme oranı artmış olacak.  
BM raporuna göre sürdürülebilir bir ta-
rım sağlanamaz bu gidişle. Küçük çaplı 
çiftçilerin daha fazla üretmesi, fosil yakıt 
kullanımı azalması, biyoloji çeşitliliğin ko-
runduğu gıda sistemlerine geçmeye ih-
tiyaç var. Bu konuda çiftçilerin örgütlü bir 
yapıda, desteklenmesi, tarımda yatırım 
ve çevre koruma tedbirlerinin alınması 
gerekiyor” diye konuştu. 

SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR

TED Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Erol 
Çakmak, Antalya Ticaret 
Borsası’nın tarımda se-
ferberlik kavramına dik-
kat çekerken  “Tarımda 
gerçekten bir seferberli-
ğe ihtiyaç var ama  ne yapabiliriz konusun-
da bir şey yok” dedi. Çakmak, tarımda her 
türlü fırsatlardan yararlanma durumunun 
etkin kullanılması gerektiğini söyledi.  Ta-
rımda veri, data ve bilgi gibi kavramların 
geçmişte kullanılırken günümüzde kul-
lanılmadığını söyleyen Çakmak, tarımda 
bilgiyi kurumsal bir ağ içine alacak çalışma-
ların olmamasından yakındı. Günümüzde 
tarım ile ilgili verilerin kalitesinin düştüğü-
nü de söyleyen Çakmak, “Bu sistemde 
verimliliği başka türlü artıramazsınız kısa 
vadeli düşünmelerle bu iş olmaz. Gelece-
ğe doğru yatırım yapılması lazım. Tarımı 
iktisadi bir analize tabi tutmak zorundayız. 
Veri üretiminde kalite acayip azaldı. Özel-
likle tarımda verilerin kalitesi, kişi başı ge-
lirle yarışacak düzeyde değil. İyileşeceğine 
daha da çok kötüleşiyor” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yaşar Uysal, hükümetler değiş-
tikçe bakanlar değiştikçe değişen bir ta-
rım politikası olduğunu belirterek, gerçek 
milli tarım politikasına ih-
tiyaç olduğunu vurgula-
dı. Uysal, “Biz artık tarım 
konusunda, gelecekte 
ne olacağına dikkat ede-
rek strateji geliştirmeli-
yiz. Avrupa’nın tersi bir 
üretim var bizde. Biz yıllardan beri et me-
selesini konuşuyorsak demek ki hala bir 
şey yapamamışız. Hükümet değiştikçe, 
bakan değiştikçe değişen tarım politikası-
nın bize yararı yok’” diye konuştu.

ÜRÜNLERDE SAĞLIK SORUNU VAR 

Köyden kente kaçışa dikkat çeken Yaşar 
Uysal, “Hala şehir hayatına uyum sağlaya-
madık. Çiftçi ile tüketici arasındaki zincir 
tartışmalı hale geldi. Ürünlerde çok ciddi 
bir sağlık sorunu var” dedi.

BÜYÜME MODELİ DEĞİŞMELİ

Tarımdaki örgütlenmenin kötü örnekler-
le dolu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar 
Uysal, “Türkiye’nin büyüme stratejisini 
değiştirmemiz lazım. Çözüm budur. Tür-

kiye artık sıcak paraya bağlı büyüme mo-
delini bir kenara koyup üretici endeksli 
bir politika geçmesi gerekiyor. Kayıt altı-
na alınmış bir ekonomiye ihtiyacımız var.  
2001’den bu yana tarım sayımı yapılmadı. 
Tarım haritasının ortaya çıkarılması lazım. 
Kırsal kesimde örgütlenmelerin olması 
şart. Tarımsal örgütlenmede bağımsız bir 
model oluşturulması gerekiyor.  Çiftçile-
rin ucuz ürün girdisi ve pazarlamasının 
sağlanması lazım” diye konuştu.

BİLGİ OLMAZSA İŞİMİZ ZOR 

Tarımsal üretimdeki bilginin önemini 
vurgulayan Uysal, “Tarımsal üretimde 
bilgi olmazsa işimiz oldukça zor olur,  
Dünyada en önemli girdi bilgi. Türkiye 
sanayicisini, çiftçisini makroekonomik 
politikalarla üreticilerinizi koruyamaz-
sınız. Makroekonomik politikanın de-
ğişmesi lazım” dedi.

ÜRETİM TEMELLİ DESTEK VERİLMELİ 

Türkiye’nin stratejik ürünlerini belir-
lemesi gerektiğini kaydeden Uysal, 
coğrafi işaret kullanımının artırılması 
gerektiğini vurguladı. İyi eğitilmiş çift-
çinin üretim için önemini vurgulayan 
Yaşar Uysal, tarım meslek liselerinin 
gündeme gelmesi gerektiğini ifada 
etti. Destekleri gerçek üreticilerin al-
ması gerektiğini söyleyen Uysal, “Üre-
tim temelli destek verilmeli” dedi. Girdi 
tedariki ve ürün pazarlamasının aynı 
örgüt tarafından yapılması gerektiğini 
söyleyen Yaşar Uysal, tarımda müstakil 
bir örgütlenme modeline ihtiyaç oldu-
ğunu söyledi. 

Erol
ÇAKMAK Yaşar

UYSAL
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TÜRK TOHUMUNU DÜNYAYA TAŞIYAN 

2010 yılında iki çalışanla 400 metrekare alanda kurulan Petektar Tohumculuk, 
bugün 150 kişinin istihdam edildiği, Türkiye’nin sayılı ıslahçıları arasında yer alan ve 

dünyaya tohum ihraç eden tohumculuk şirketi haline geldi. Petektar’ın başında kadına 
pozitif ayrımcılıktan yana olan Büşra Yapıcı bulunuyor. Çok hızlı büyüyen ilk 100 firma 

arasında yer alan Petektar, dünya markası olma yolunda ilerliyor.

KADIN
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Kendinizden bahseder misiniz?

Elazığlıyım. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’ni bitirdim. Fakültede okurken de hep sahalardaydım. 
Girişimci ruhum oradan varmış demek ki…

Tarım sektörüne nasıl girdiniz?

Devlet memurluğu bana göre değildi. Üniversitedeyken 
tek hayalim tarımla uğraşıp ticaret yapmaktı. Mezun ol-
duktan sonra eşimle tanıştım, gübre şirketi kurup birlikte 
çalışmaya başladık. 

Bu dönem araştırma geliştirmeye 
de merak salıyorsunuz…

Gübre şirketini büyüttük ancak 
bir yandan da aminoasitler gibi 

spesifik ürünlerin ithalatını 
yapıyorduk, tohumda Ar-Ge 
çalışmalarına o dönem baş-
ladık. Ar-Ge çalışmaları için 
gerekli olan finansmanı güb-
re satışlarından karşılıyorduk. 
O dönem İsrail, Hollanda to-
humları vardı. Yerli ıslahçı 
sayısı çok azdı. 2008 kriziyle 
birlikte gübre işimiz krize gir-
di, alacaklarımızı toparlaya-
madık. Kredi borçlarını öde-
yemeyince şirketimiz battı.

Bıraktınız mı tarımı?

Asla umutsuzluğa kapılmadık. 
Gaziler Köyü’nde 6 dönüm 
sera kiraladık. Domates yetiş-
tirip satarız, geçimimizi öyle 
sağlarız diye düşündük. Ar-
Ge çalışmalarından elde et-
tiğimiz tohum melezlerini 
oraya diktik. 2009’da tanıdık 
bir çiftçinin serasını su bas-
tı, bizden yardım istedi. 
Tekrar fide alacak parası 
yoktu, silor tohum varsa 
dikebileceğini söyledi. 40 
numaralı silor tohumu 
verdim. Verim alınınca 
bütün köylüler benden 
silor tohumu istedi, 
ürettiğim tohum üre-
ticiler arasında bir nu-
mara olmuştu. 

2 kişiyle başladığımız işte şu an 150 kişiye ulaştık. 
2 işletmemiz var. Kayınvalidemin 400 metrekare 

marul serasında başladığım Ar-Ge çalışmasına şu 
anda 120 dönümlük arazine iki işletmede devam 

ediyoruz. 
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Özelliği neydi silor tohumun?

Çok lezzetli ve soğuğa dayanıklı bir tür…O dönem silor 
tohum yabancı bir firmanın tekelindeydi ve çok yüksek 
fiyattan satılıyordu. Yabancı firma, çeşidi karaborsa gibi 
satıyordu. Benden daha uygun fiyata temin edince köylü 
tohuma dört elle sarıldı, “yerli olsun bizim olsun” diyerek 
ekmeye başladılar. Silor çeşidinin 2016 yılı satış fiyatımız 
yabancı firmanın 2009’da sattığı fiyatla aynı. Üreticiye ne 
kadar kar ettirdiğimizi düşünün…

Petektar’ı ne zaman kurdunuz?

Bu arada tohum işi aldı yürüdü. 2010 yılında Petektar To-
hum’u kurdum. Silor çeşidime de PTK-40 ismiyle üretim 
izni aldım. 2 kişiyle başladığımız işte şu an 150 kişiye ulaş-
tık. 2 işletmemiz var. Kayınvalidemin 400 metrekare marul 
serasında başladığım Ar-Ge çalışmasına şu anda 120 dö-
nümlük arazine iki işletmede devam ediyoruz. 

Neden tohum?

Eskiden sebze tohumculuğunda dışa bağımlıydık. Üniver-
site okuduğum yıllarda öyle bir yapı vardı ki hocalarımız 
bizi “kimse yerli tohum üretemez, tohumu İsrailli Hollan-
dalı yapar” zihniyetiyle yetiştirdi. Resmen kendimize gü-
vensiz yetiştirildik. Ama ben farklıydım “yaparım” dedim 
yaptım. Neden yapamayayım ki İsrailli mühendisin zekası 
bende de var, ikimiz de aynı bilgileri alıyoruz, ziraat fakül-
tesi mezunuyuz. 

Eskiden sebze tohumculuğunda dışa bağımlıydık. 
Üniversite okuduğum yıllarda öyle bir yapı vardı 

ki hocalarımız bizi “kimse yerli tohum üretemez, 
tohumu İsrailli Hollandalı yapar” zihniyetiyle 

yetiştirdi. Resmen kendimize güvensiz yetiştirildik. 
Ama ben farklıydım “yaparım” dedim yaptım.
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İhracat yapıyor musunuz?

Hollanda, İngiltere’ye tohum satıyorum, iki ülke de kendi 
etiketiyle Meksika, Amerika’ya dağıtıyor. “Tohumda, Hollan-
da, İngiltere, İsrail” diyorlar gülüyorum. Tohum işi birileri 
tarafından yönlendiriliyor diye düşünüyorum. Türk tohum 
üreticisi tohum ihracatı yapar hale geldi, bunu herkes ka-
bullensin.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığınızı biliyoruz, ne-
den?

Kadınlar tohum işinde daha uzmanlar. Oya, dantel yaptıkları 
için melezleme işine elleri daha yatkın. Bir de kadınlar daha 
çalışkan ve sorumluluk sahibi... 

Ürettiğiniz özel ürün var mı?

Ruslar mor domates istemişti. Pembenin biraz daha koyu-
su. Yumuşak olan domatesi sertleştirip ıslah etmemi istedi-
ler. Şertleştirdim ama Rusya krizi nedeniyle dikimler olma-
dı. Tohumları alıp götürdüler şimdi Ürdün’de diktiriyorlar, 
domatesi oradan alıyorlar. Ruslar, Türk damgası ile domates 
yiyeceklerlerdi şimdi Türk mor domatesi yerine Ürdün mor 
domatesi yiyorlar. Bu çok moral bozucu…

Başka hangi çeşitleriniz var?

Bir de 2 kilogramlık karpuzumuz var. Çok tutuldu. Karpuzlar 
çok büyük oluyor ya dolaba sığmıyor ya da 4 kişilik aile kes-
tiğinde yarısı çöpe gidiyor. Bizim ürettiğimiz 2 kg’lik karpuz 
hem israfı önlüyor hem de tadıyla damaklara hitap ediyor. 
Tüketicinin damak tadını karşılayacak ürünler yapıyoruz. 
“Zahide” isimli domatesimiz var çok sevildi. İsmini çiftçiler 
koydu. Özelliği eski domates tadında olması. Eski domates 
tadını tamamen verebildik.Pembe kokteyl domates yaptık 
Gürcan domatesimiz Growteck’te ödül aldı. Her şeyi talep 
ve ihtiyaç doğrultusunda yapıyoruz. Görsellik, lezzet, tat, 
dayanaklılık…Hem üretici hem tüketici hem tüccarın tale-
bini karşılamaya çalışıyoruz. 

En hızlı büyüyen şirketler arasında yer aldınız, ödül-
lendiniz ne diyeceksiniz?

Çok hızlı büyüyen ilk 100 firma arasında yer aldık. TOBB’un 
her yıl yaptığı araştırma var; Türkiye’nin hızlı büyüyen ilk 
100 firmasını seçiyor. Bu sıralamada 5. Yılında 72’nci sırada 
yer alan Petektar, 6’ncı yılında 48’inci sırada yer aldı. Bunlar 
güzel şeyler..

Hedefinizde ne var?

Gübre battıktan sora evimin geçimini sağlayayım çocukları-
mı okutayım derken şimdi dünya markası haline gelme yo-
lunda ilerliyoruz. Hedefimiz dünya markası haline gelmek. 
2 çocuk annesiyim, çocuklarımı bu işe yönlendiriyorum.

2010 yılında Petektar Tohum’u kurdum. Silor 
çeşidime de PTK-40 ismiyle üretim izni aldım. 2 

kişiyle başladığımız işte şu an 150 kişiye ulaştık. 2 
işletmemiz var. 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk çeyrekteki büyüme oranının 2017’deki 
yüksek büyüme için işaret fişeği olduğunu bildirdi. 

T
OBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu büyüme rakamlarını 
değerlendirdi. İlk çeyrekteki 
büyüme oranının 2017’deki 

yüksek büyüme için işaret fişeği oldu-
ğunu belirten Hisarcıklıoğlu “İlk çey-
rekte görülen bu yüksek büyüme per-
formansında hükümetimizle birlikte 
hayata geçirdiğimiz projeler de önemli 
rol oynadı. Türkiye kendisine güvenen 
ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha 
güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğ-
ru ilerliyor” dedi. Hisarcıklıoğlu değer-

lendirmesinde şu görüşlere yer verdi: 
“Türkiye ekonomisi, 2017 ilk çeyreğin-
de yüzde 5 büyüyerek, 2016’nın son 
çeyreğinde yakaladığı yukarı yönlü 

ivmeyi devam ettirdi. Hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerin cid-
di sorunlar yaşadığı bir dönemde elde 
edilen bu büyüme oranı, Türkiye eko-
nomisinin olumlu yönde ayrıştığını, 
tüm bu coğrafyada lider ülke olarak 
öne çıktığını gösteriyor. Büyümenin 
tüm sektörlere yayılması, kapsayıcı bir 
büyüme performansı elde edilmesi 
de ekonomi politikaları açısından ay-
rıca önemli bir başarıdır. Bu başarının 
altında hükümetimizin özel sektöre 
verdiği desteklerin yanı sıra dünyanın 

İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ,  
2017’DEKİ YÜKSEK BÜYÜME İÇİN 

İŞARET FİŞEĞİ
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dört bir yanına açılan cesur sanayici-
lerimizin ve müteşebbislerimizin alın 
terleri bulunuyor. Ekonomide sağla-
nan güven ortamı üretimi, ihracat ve 
istihdam artışını desteklemiş, iç talebi 
canlandırmıştır. İlk çeyrekte görülen 
bu yüksek büyüme performansında 
hükümetimizle birlikte hayata geçir-
diğimiz projeler de önemli rol oynadı.  
TOBB olarak son dönemde KOBİ’leri-
miz başta olmak üzere şirketlerimizin 
finansmana erişimini kolaylaştıran ve 
artıran birçok projeyi harekete geçir-

dik. Tulumbaya ilk suyu iki bankamızla 
beraber TOBB Nefes kredisi projesi ile 
döktük. Sonrasında KOSGEB’in faizsiz 
kredileri ve Kredi Garanti Fonu’nun 
(KGF) 250 milyar liralık kredi garanti-
si geldi.Tüm bu projelerle son 5 ayda 
sadece KOBİ kredileri 60 milyar lira 
arttı. Şubat ayından itibaren de hü-
kümetimizin verdiği bugüne kadar 
ki en büyük istihdam teşvik paketi ile 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın himayelerinde istih-
dam seferberliğini başlatarak, ilave 1.2 

milyon istihdam sağladık. Beklentileri 
aşan bu büyüme oranı, 2017’nin ta-
mamında sağlamayı hedeflediğimiz 
yüksek büyüme için de işaret fişeğidir. 
Bu yılın başında şunu demiştik. Dün 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan-
lar kazandı. Bugün Türkiye’ye yatırım 
yapanlar yarın da kazanacak. Çok şü-
kür Türkiye bu beklentimizi boşa çı-
karmadı. Türkiye kendisine güvenen 
ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha 
güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğ-
ru ilerliyor.”
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4. MESLEK KOMİTESİ (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş 
Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

Komite üyeleri, hasadı sahil kuşağında biten ve yayla 
kuşağında devam etmekte olan buğday bitkisi hak-

kında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler bu 
yıl yağışların geçen yıla oranla daha düşük seyretmesi-
ne karşın zamanında ve hafif şiddetli olarak görülme-
siyle son yılların en iyi verim ve kalitesinin elde edildiğini 
ifade etmişlerdir.

Buğday hasadında bu yıl geçen yıllara oranla daha iyi 
bir sezon geçirdiklerini belirten üyeler, hasat öncesinde 
gerçekleştirilen sektörel analiz toplantısında da uzunca 
bir süre konuşulmuş olan biçerdövercilerin hasat eder-
ken toprak başta olmak üzere diğer yabancı maddele-
rin hasada karışmasını engellemek üzere yer ile olan 
mesafeye daha fazla dikkat ettiklerini, bu durumdan 
memnun olduklarını ancak halen yeterli olmadığı hu-
suslarında görüş alış verişlerinde bulunmuşlarıdır.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

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

Komite üyeleri, patates, soğan, sarımsak, buğ-
day ve susam ürünleri hakkında değerlen-

dirmelerde bulunmuşlardır. Patates ve soğanda 
fiyatların geçen yılın aynı ayına oranla daha iyi 
düzeyde olduğunu belirten üyeler, fiyatların pa-
tateste Suriye başta olmak üzere Arap ülkeleri ve 
Türki Cumhuriyetlere olan ihracatı nedeniyle, so-
ğanda ise düşük ürün kalitesi nedeniyle istenilen 
seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. 

Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik 
konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Meslek komitesi üyeleri 01.08.2017 tarihinden itiba-
ren geçerli olacak olan çiğ süt fiyatlarına yapılan 0.09 

TL’lik zam hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
Zam sonrası en az %3.6 yağ oranı ile %3.2 protein ora-
nına sahip bulunan çiğ sütün TL/L fiyatı 1.30 TL’den üre-
ticiden alımı gerçekleştirilecektir. Komite üyeleri çiğ süt 
fiyatlarının Avrupa Birliği fiyatları ile kıyaslandığında daha 
yüksek olduğunu ancak çiğ süt fiyatı (TL/Ton) ile çiğ süt 
yemi fiyatı (TL/Ton) karşılaştırıldığında güncel rakamlarla 
paritenin 1.50 seviyesinin altında 1.2 olduğunu belirtmiş-
lerdir. Üyeler süt fiyatlarındaki artışın, döviz kurunda ya-
şanan yükselmeye de bağlı olarak yem fiyatlarının daha 
fazla artış gösterdiğini ve parite farkının 1.5 seviyesinden 
giderek 1.00 seviyesine yaklaşmaya başladığını ifade et-
mişlerdir. Süt üretim maliyeti konusunda yem maliyetle-
ri haricinde aile iş gücü, veterinerlik hizmetleri giderleri 
ve ilaç masrafları ile diğer giderler düşünüldüğünde kar 
oranının çok düşük seviyede kaldığı hususunda değer-
lendirmelerde bulunmuşlardır. 
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5. MESLEK KOMİTESİ (Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi)

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

6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Meslek komitesi üyeleri, sezon öncesi hazırlıkları hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, geçtiğimiz ay içeri-
sinde gerçekleştirilen AB ve ABD 

Baharatçılar Birliği toplantılarında temel 
gündem maddesinin kekik başta olmak 
üzere baharatlarda karşılaşılan tağşiş-
lerin ilk gündem maddesini oluşturdu-
ğunu ifade etmişlerdir. Komite üyeleri 
kilogramı şu anda 5 – 5.5 TL arasında 
bulunan işlenmemiş kekik fiyatlarının 
önümüzdeki dönemde tağşişe karşı uy-
gulanacak yaptırımlar sonrası 10 TL se-
viyelerine çıkacağını bu nedenle 20.000 
ton civarında bulunan ülkemiz kekik 
üretiminin daha fazla artırılmasının üre-
ticiler başta olmak üzere ülkemiz eko-
nomisine katkı sağlayacağı hususlarında 
görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Üyeler, hazine taşınmazlarının tıbbi ve 
aromatik bitkiler ile süs bitkilerine yöne-
lik kiraya verilmesi hususunu değerlen-
direrek; bu konuda sektörün ihtiyaçları-
nın tespit edilmesiyle ilgili mercilerden 
arazi tahsisi yapılmasına yönelik görüş-
melerde bulunulmasının yönetim kuru-
luna arzına karar vermişlerdir.

Son olarak güncel konular ile komite 
üyelerinin de dahil olduğu uluslar arası 
rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi (UR-
GE) hususlarında değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, son dönemde gerçekleşen et ithala-
tının fiyatların düşmesine etki etmediğini ancak art-

masını engellediği yönünde görüş alış verişinde bulun-
muşlardır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından 
açıklanan “Kurban Bayramı’nda dişi hayvan kesimini ya-
sakladık. Kurban pazarına girmemesi için çok sıkı dene-
tim yapacağız. Pazara gelişini engelleyeceğiz” sözlerinin 
üretici başta olmak üzere tüm tarafları zorlayacağını, et 
sektörü hakkında alınacak her kararın en az altı ay önce-
sinden sektör paydaşlarıyla paylaşılması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Örneğin; Kurbanlık olması yönünde gerekli 
şartları taşıyan 2 yaşını doldurmuş ancak döl tutmayan 
(bölgemizde yoz, gıcık olarak ifade edilen düveler) hay-
vanların kesilmesinin doğru olacağını ve üretici ve tüke-
ticiye fayda sağlayacağı hususunda değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır. Üyeler, son dönemde küçükbaş hayvan 
ticaretinde geçen yıla oranla %30 düşüş görüldüğünü 
ifade etmişlerdir. Küçükbaş üretiminin teşvik edilmemesi 
halinde sorunun önümüzdeki yıl daha fazla artacağı de-
ğerlendirmesinde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı önce-
sinde ilimizde hayvancılık ve et ticaretinde yaşanan so-
runlar ile çözüm önerilerini görüşmek üzere Ağustos Ayı 
içerisinde Borsamızda sektörel analiz toplantısı düzen-
lenmesinin yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.
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