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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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başkandan
Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

D

oksan yedi yıllık geçmişe sahip Antalya Ticaret
Borsası, kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için
pozitif katkı sağlayan çalışmalarına devam
ederken, “Ben söylemiştim” yerine “birlikte
başardık” anlayışıyla ilerliyor. Borsamız öncülüğünde
başlatılan YÖREX’i de doğuran Yöresel Ürünler Projemiz, gerek şehirlerimizin tanıtılması, gerekse yörelerimize özgü ürünlerin katma değerlerinin arttırılması
yolunda kısa sürede Türkiye projesi haline dönüştü.

Bizler, YÖREX ile bir hayal kurarak denize açıldık. Açıldığımız bu denizde yöresel yelkenimize rüzgar veren
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetimine teşekkür
ediyorum. Yöresel ürünlere sahip çıkarak, taşın altına
elini koyan tüm kurum ve kuruluşlara, oda ve borsalara, kalkınma ajanslarına, belediyelere, valiliklere ve
ekonomimizin can damarı işletmelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası alanda markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli
bir buluşma noktası haline gelen Yöresel Ürünler Fuarımızın sekizincisini bu yıl 13 - 17 Eylül tarihlerinde
Antalya EXPO Center’da gerçekleştireceğiz. YÖREX ile
daha fazla yöresel ürünümüzün tescil edilmesi, daha
fazla istihdam yaratılması, çocuklarımız ve gençlerimizin kendilerine miras olan yöresel ürünlerimize sahip
çıkması ve geleneksel üretimin yaşatılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İlk günkü amatör ruhumuz ve heyecanımızla devam
ettirdiğimiz, her yıl geliştirerek daha profesyonel
hale getirdiğimiz YÖREX bu yıl daha fazla katılımla,
Anadolu’nun tüm renkleriyle ziyaretçisiyle buluşacak. Anadolu’nun ruhu, kimliği ve tüm renklerini tek
bir çatı altında buluşturan ülkemize özgü yöresel
ürünlerimizin adeta vitrini konumunda bulunan YÖREX’te sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Gelin bu heyecana ortak olun, değerlerimize
birlikte sahip çıkalım.

5

BORSADAN
MART / NISAN 2017

GTB Müsteşar Yardımcısı Yücel’den

BORSA’YA ZİYARET

G

ümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail
Yücel, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ile Cüneyt Doğan’ın ağırladığı Yücel’e Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca ile bürokratlar eşlik etti.
Yücel, Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip
ettiğini belirterek, özellikle ülke sınırlarını aşan Yöresel Ürünler
Fuarı’nın ekonomiye olan katkısına dikkat çekti.

ATB Başkanı Çandır, İsmail Yücel’e Borsa’nın projelerini anlatırken, Yücel’i 13-17 Eylül’de yapılması planlanan Yöresel Ürünler
Fuarı YÖREX’e davet etti. Çandır, 7’nci YÖREX’e katılan Yücel’e
fotoğraflarının bulunduğu albüm ile Zeytinpark zeytinyağı ve
ürünlerinin bulunduğu paket hediye etti. Çandır, ziyareti nedeniyle Yücel’e teşekkür etti.

VAKIF MÜDÜRÜ’NDEN
BORSA’YA ZİYARET

RUS TİCARET TEMSİLCİSİ BORSA’DA

R

usya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar
Gashigullin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan’ın da bulunduğu ziyarette,
iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, iki ülke
arasındaki ticaretin önemine dikkat çekerken, atılan adımlarla yaşanan sıkıntıların giderileceğine inandığını söyledi.
ATB Başkanı Ali Çandır, Rusya ile özellikle yaş meyve ve sebze
alanında Antalya’nın ticari ilişkilerinin derin olduğunu belirterek, 2015’ten bu yana yaşanan sıkıntıların giderilmesini arzu
ettiklerini belirtti. Çandır, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilcisi Aydar Gashigullin’e Zeytinpark ürünlerinden oluşan
hediye paketi takdim etti.
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V

akıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’a nezaket
ziyaretinde bulundu. Zeytinpark A.Ş. Genel
Müdürü Vahdet Narin’in de katıldığı ziyarette
Coşar, Borsa’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini
söyledi. Vakıf Zeytinliği’ni 20 yıllığına kiralayan Borsa’nın çok ortaklı şirket aracılığıyla alanda iyi bir çalışma
yürüttüğünü söyleyen Coşar, Çandır ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır da ziyareti nedeniyle Hüseyin Coşar’a teşekkür
etti. Zeytinpark’ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren
Çandır, yürüyüş grupları ve öğrencilerin doğa ile buluşmasını sağladıkları alanın halkın kullanımına açılması
için çalıştıklarını söyledi.

BORSADAN
MART / NISAN 2017

ATB YÖNETİMİNDEN
TARIM İL MÜDÜRÜ’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı
Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri
Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan ve Süleyman Ersan’la
birlikte Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Özen’i ziyaret etti.
AMAÇ SORUMLULUKTAN DEĞİL SORUNDAN KURTULMAK
ATB Başkanı Çandır, Borsa’nın çalışmaları
hakkında Özen’e bilgi verirken, kurumların
birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı.
Borsa’nın proje odaklı çalıştığını, değerlendirmelerini de analizlerle yaptığını belirten
Çandır, “Tarımda sorundan kurtulmak yerine sorumluluktan kurtulmak anlayışını
benimsemiyoruz. Biz sorunları, çözüm
bulunsun diye ortaya koyuyor, çözümü
için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kapsamda Müdürlüğünüzle iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarımızı geçmişten
beri sürdürüyoruz” diye konuştu. Çandır,
Borsa’nın öncülüğünde yürütülen Yöresel
Ürünler Fuarı YÖREX, tescil çalışmaları devam eden tavşan yüreği zeytin ve karyağdı armudu ile Zeytinpark, Tarım Konseyi ve

ATB Gençlik Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
SORUNLARI SİNERJİ İLE ÇÖZERİZ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen de ziyareti nedeniyle Antalya
Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.
Bütün paydaşların katkısı ile Antalya tarımını iyi bir noktaya götürme hedefinde olduklarını söyleyen Özen, çok fazla paydaşı
olan tarım sektörünün birlikte çalışarak
iyi bir sinerji oluşturabileceğini vurguladı.
Özen, tarım sektörü temsilcileriyle sık sık
bir araya gelip sorunları birlikte ortaya ko-

yup, çözümü de birlikte bulmaktan yana
olduklarını ifade etti.
ATB Başkanı Ali Çandır, İl Müdürü Mustafa
Özen’e Zeytinpark’ta üretilen zeytinyağ,
sabun ve tıbbi aromatik bitkilerden oluşan
paket hediye etti.
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ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ
BORSA’YI TANIDI

A

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
öğrencileri, uygulama dersi kapsamında Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya
gelen ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Borsa’nın işleyişiyle
ilgili bilgi verirken, başkanlığını yürüttüğü kurumların çalışmalarını öğrencilere
anlattı. Borsa’nın üyelerinin sorunlarının çözümü için de çalıştığını söyleyen
Bülbül, Borsa bünyesindeki meslek komitelerinin sektörlerle ilgili sorunlarını
değerlendirip ilgili makamlara ilettiğini
kaydetti.
BORSA’NIN ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Yöresel
Ürünler Fuarı’nın uluslararası olma yolunda ilerlediğini anlatan Halil Bülbül,
yöresel ürünlere değer katan fuarın Antalya’nın en önemli markalarından biri
haline geldiğini kaydetti. Antalya kent
merkezinin en büyük yeşil alanı Vakıf
Zeytinliği’nin Zeytinpark markasıyla bilinir hale geldiğini belirten Halil Bülbül,
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Belediyesi’nin ortaklığıyla yapılacak Hayvan Borsası’nın en kısa sürede Antalya’ya kazandırılacağını bildirdi. Bülbül,
öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bülbül,
Borsa’nın diğer projeleriyle ilgili de öğrencileri bilgilendirdi.
BORSA’YA TEŞEKKÜR

Borsa’nın yeşile, zeytinliğe sahip çıktığını, alanı Antalyalılara kazandırmak için
çalışmalarını hızla sürdürdüğünü anlattı.
Borsa’nın Hayvan Borsası üzerinde de
çalıştığını belirten Bülbül, Büyükşehir

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, öğrencilerin
uygulama dersi kapsamında tarımla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ettiğini
belirtirken, kurumların çalışmalarıyla ilgili
bilgi aldıklarını kaydetti. Antalya’nın en
köklü kurumlarından olan Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi almak için
ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, Borsa yönetimine öğrencileri ağırladıkları için teşekkür etti.

BORSADAN
MART / NISAN 2017

VERGİ DAİRESİ
BAŞKANI’NDAN
YAPILANDIRMA
UYARISI

A

ntalya Vergi Dairesi Başkanı Metin
Uzun, Grup Müdürü Cemal Akpunar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdür Yardımcısı Recep Şen ile
birlikte Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti.
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül
ile Cüneyt Doğan’ın da bulunduğu ziyarette Uzun, 19 Ağustos 2016 tarihinde
yürürlüğe giren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili Mayıs 2017 ayında yapılacak taksit ödemeleri hakkında bilgi verdi.
31 MAYIS SON GÜN
6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için
ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartını
anımsatan Metin Uzun, şunları kaydetti:
“Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya
ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar

yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında
ödeyen mükelleflerimizin Ocak ayında
ödemeleri gereken ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar
yapmaları, ayrıca ilk taksitini süresinde
ödeyemeyen mükelleflerimizin ise ilk
taksit ile birlikte ikinci taksitlerini de Mayıs
2017 ayında ödemeleri halinde Kanundan yararlanma hakkı devam edecektir.”
FIRSATI KAÇIRMAYIN
Özellikle birikmiş borçların ödenmesine
büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan
bu son şansın kaçırılmaması gerektiğini
belirten Uzun, “Kanun kapsamında peşin
veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih
edip yapılandıran tutarları ödeyemeyen
borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar
ödemelerini peşin yaptıkları takdirde

peşin ödeme indiriminden faydalanabileceklerdir. Mükelleflerimizin ödemeler
için son günlerde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak ödemelerini son
günlere bırakmadan yapmaları halinde
gereksiz zaman kaybı önlenecektir” diye
konuştu. Uzun, yapılandırmayla ilgili ödemelerin vergi daireleri, bankalar ve kredi
kartıyla yapılabileceğini kaydetti.
ATB ÜYELERİNE DUYURULACAK
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
borçların yapılandırmasıyla ilgili kanundan yararlananların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirterek, tekrar yapılandırma beklentisinin yanlış olduğunu
kaydetti. Çandır, Başkan Metin Uzun’a
ziyareti nedeniyle teşekkür ederken,
üyelerine yapılandırma ödemelerini zamanında yapması konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını kaydetti.

FOTOĞRAFÇILAR
ATB’DE BULUŞTU

F

otoğraf meraklıları, DSLR fotoğraf makinelerinin genel ayarları ve
renk ayarlarıyla ilgili seminerde bir
araya geldi. Antalya Ticaret Borsası
toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Nikon Türkiye Fotoğraf Eğitmeni
Erdem Aydın ve moda fotoğrafçısı Ömer
Öztürk. Nikon DSLR fotoğraf makinelerinde genel ayarlar ve renk ayarları ile ilgili
tecrübelerini paylaştı.

Yaptığı sunumda katılımcılara doğru tercihin önemini vurgulayan Emre Aydın,
fotoğraf makinesi satın alırken ihtiyaca
ve yapılacak işe göre bir tercih yapılması
gerektiğini anlattı. Eğitimde ayrıca fotoğraf makinelerindeki renk ayarlarının nasıl
yapılması gerektiği anlatılırken, ayarlar uy-

gulamalı olarak gösterildi. Ömer Öztürk
ise fotoğraf çekiminde yere ve ışığa göre
nasıl hareket edilmesi gerektiği ve en iyi
sonuca nasıl ulaşılacağını katılımcılarla
paylaştı. Öztürk, reklam ve endüstriyel
reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda da tecrübelerini aktardı.
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ATB BAŞKANI ALI ÇANDIR, ANFAŞ YÖNETIM KURULU ÜYELIĞINE SEÇILDI

ANFAŞ’IN YENİ YÖNETİMİ
yol haritasını anlattı

A

ntalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım
A.Ş.’nin (ANFAŞ ) yeni yönetimi
kurulu basın toplantısı düzenleyerek, yapacakları çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Toplantıya
25 Mart’ta gerçekleştirilen genel kurul
sonrası göreve seçilen Ali Badı, Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili İsmail Afşar, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İsmail Yüksek, Kıvrak Yapı A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kıvrak katıldı.
ANTALYA FUARLARLA KALKINACAK
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Bıdı, yeni yönetimin 2019 yılına
kadar görevde olacağını belirterek, Antalya’yı fuar ve kongre merkezi yapma hedefinde olduklarını bildirdi. ANFAŞ’ın yeni
organizasyonlarıyla Antalya ekonomisinde
kaldıraç olmayı hedeflediğini ifade eden

söyleyen Bıdı, “Yeni yönetim kurulumuzla
birlikte, Antalya için daha fazla ne yapabiliriz için çalışıyoruz. Hayata geçireceğimiz
fuarların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ben 30
yıldır dünyadaki fuarlara katılıyorum. Bu
fuar dönemlerinde kentteki tüm oteller
tamamen doluyor. Fuar boyunca taksicisinden, eğlence mekanlarına, esnaflara
kadar herkes kazanç sağlıyor. Dolayısıyla
bu fuar bizim değil Antalya’nındır. Yeni
yönetim kurulumuzu oluştururken kenti
kalkındıracak paydaşlarla bir araya geldik.
Bizim amacımız ANFAŞ’ı ve Antalya’yı kalkındırmak olacaktır” diye konuştu.
HEDEF 15 FUAR
ATSO Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ’ın yeniden kent ekonomisini ayağa kaldırmak
için çalışmalara hız kattığını ifade etti. ANFAŞ fuar sayısının 15’in üzerine çıkarmak
için çalışmaların devam ettiğini söyleyen
Çetin, “Turizmin çeşitlenmesi için tüm Antalya’nın çalışması lazım. İlde yapılan tüm
fuarlar, illere katkı sağlıyor. ANFAŞ’ın son

dönemlerde ivmesi düşmüştü. Bu süreçte çalışmalar yapıldı ama yeterli değildi. Şu
an 6 fuara çıktık. Bu fuarları en kısa sürede
15’in üzerine çıkarmamız lazım. Bundan
sonraki fuarları nasıl daha ileriye götürebiliriz buna bakmalıyız. Biz bunun için, Antalya ekonomisini kalkındırmak için yönetim
kurulunda yer aldık” diye konuştu.
FUAR ALANI BÜYÜDÜ
ANFAŞ’ın yapacağı projeler hakkında sunum gerçekleştiren ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, yol haritasını açıkladı. Özer,
ANFAŞ bünyesinde gerçekleştirilen mevcut 2 fuarın sayısı 4’e çıkarılırken, 2 yeni
fuara da ev sahipliği yapıldığını açıkladı.
Özer, Antalya’nın potansiyellerine uygun
olarak tasarlanan yeni fuarları, sadece
sektör profesyonellerine değil, tüm ziyaretçilere açık olacağını söyledi. Özer,
ANFAŞ’ın geçen yıl yaptığı çalışmayla fuar
alanının 60 bin metrekareye ulaştığını
belirtti. Özer, Antalya EXPO Center’da HotelEquipment ve FoodProduct’ın tek çatı
altında eş zamanlı yapılabileceğini söyledi.
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AK PARTİ YÖNETİMİNDEN

BORSA’YA ZiYARET
Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret
eden AK Parti İl Yönetimi, tarımın
önemine vurgu yaptı.

A

K Parti İl Başkanı Rıza Sümer beraberindeki partililerle birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyarete etti.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan’ın ağırladığı AK Parti heyetinin ziyaretinde ağırlı olarak tarım gündeme geldi.
AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, hükümetin

tarıma önem verdiğini söylerken, tarımsal
üretimin de ülke ve Antalya ekonomisi için
önemine vurgu yaptı. İşbirliği içinde hareket ederek, birlikte çalışarak daha iyi bir
Antalya yaratmanın mümkün olduğunu
söyleyen Rıza Sümer, Antalya Ticaret Borsası’na çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
SİNERJİNİN GÜCÜNE İNANIYORUZ
ATB Başkanı Ali Çandır da Sümer ve AK

Parti heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Borsa olarak tarımsal üretimin
sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri sunduklarını kaydeden Çandır, ülke
tarımını ve ekonomiyi geliştirmek için
çalıştıklarını söyledi. Şehirde aidiyet duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, birlikte hareket etmenin
gücüne inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

SGK İL MÜDÜRÜ’NDEN SİGORTALILARA YAPILANDIRMA UYARISI
Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden SGK İl Müdürü
Nejat Deniz, sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla
ilgili borçlulara uyarıda bulundu.

S

osyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal
Güvenlik Haftası çerçevesinde Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan’ın bulunduğu
ziyarette SGK İl Müdürü Deniz, sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili borçlulara uyarıda bulundu. Deniz, sigorta
prim borcu bulunan ve 6736 sayılı kanun kapsamında çıkarılan
yapılandırmaya başvuran işveren ve sigortalıların ilk taksitini
31 Mayıs’a kadar ödemesi gerektiğini belirtti.
YAPILANDIRMANIN DEVAMI İÇİN İLK TAKSİT ÖNEMLİ
Deniz, Antalya’da 35 işverenin, 25 bin de Bağ-Kur’lunun sigorta borcunun yapılandırılması için başvurduğunu bildirdi.
İlk taksitin ödenmesinin yapılandırmanın devamı için önemli
olduğunu belirten Deniz, “Yapılandırmaya başvuran tüm işveren ve sigortalılarımızı ilk taksitini 31 Mayıs tarihine kadar
ödemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. İlk taksitin ödenmesi ya-
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pılandırmanın devam etmesi ve yapılandırmadan elde edilecek faydanın sağlanması açısından son derece önemli” diye
konuştu.
ÜYELER BİLGİLENDİRİLECEK
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ekonomik yük altındaki işveren ve sigortalarının zaman zaman sigorta prim
borcunu ödeyemez hale geldiğini belirterek, çıkarılan kanunla
sunulan yapılandırmanın iyi bir fırsat olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, Borsa üyelerine yapılandırma ödemelerinin zamanında yapılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını söylerken, Deniz’e ziyareti nedeniyle
teşekkür etti.

BORSADAN
MART / NISAN 2017

HAL KOMİSYONCULARINDAN

BORSA’YA ZiYARET
Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Antalya Toptancı
Hal esnafı, enflasyonun sorumlusu gibi gösterilmekten
dertli olduklarını dile getirdi.

A

ntalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği
başkanlığına seçilen Nevzat Akcan yönetim kurulu
üyeleri ve hal komisyoncularıyla birlikte Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret
etti. Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Halil Bülbül’ün de bulunduğu ziyarette, komisyoncuların sorunlarının
yanı sıra yaş meyve ve sebze fiyatları gündeme geldi.
“YÜKSEK FİYATIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”
Hal Yasasıyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Dernek Başkanı
Nevzat Akcan, enflasyonun sorumlusu gibi gösterilmekten
dertli olduklarını kaydetti. Akcan, “Yüksek fiyatın sorumlusu
Antalyalı komisyoncular değil” dedi. Akcan, üretim planlama-

sındaki sıkıntıya dikkat çekerken, fiyatlardaki yüksekliğin bir
nedeninin de planlama olduğunu söyledi. Akcan, Antalya Ticaret Borsası’yla birlikte projeler yaparak, sektörel sorunlara
çözüm önerileri sunmak istediklerini bildirdi.
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
ATB Başkanı Ali Çandır, Dernek Başkanı Nevzat Akcan ve ekibine görevinde başarılar diledi. Çok sayıda hal komisyoncusu
üyesi bulunan Antalya Ticaret Borsası’nın sorunların aşılması
için çeşitli toplantılar düzenlediğini belirten Çandır, hal komisyoncularının sorunlarını bildiklerini vurguladı. Çandır, gerek
tarımın gerekse komisyonculuk mesleğinin itibarının korunması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çandır,
ziyareti nedeniyle Dernek yönetimine teşekkür etti.

TARIM İŞÇİLERİ EĞİTİLECEK

A

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye
Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Türkiye İş
Kurumu Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Orta Anadolu
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Lütfi GÖBÜŞ ile bir araya gelerek sektörel istihdam projesi için çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Tarım sektöründe çalışan işçilerin eğitimini öngören
projenin altyapı çalışmaları tamamlandı. Heyet toplantı
sonrası Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek
görüş alış verişinde bulundu. Vali Karaloğlu, tarım sektörünün önemine dikkat çekerken, sektörde çalışacak
eğitimli işçilerin verim ve kalitede artışı sağlayacağını
kaydetti. Karaloğlu, tarım kenti Antalya’nın iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kurumlara yaptıkları
çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ekonomik yük altındaki işveren
ve sigortalarının zaman
zaman sigorta prim borcunu ödeyemez hale geldiğini belirterek, çıkarılan kanunla sunulan yapılandırmanın iyi bir fırsat olduğunu, bunun değerlendirilmesi
gerektiğini kaydetti. Çandır, Borsa üyelerine yapılandırma ödemelerinin zamanında yapılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını söylerken, Deniz’e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
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BAGEV’DE YÖNETİM

GÜVEN TAZELEDİ

B

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Genel
Kurulu Antalya Ticaret Borsası
ev sahipliğinde yapıldı. Genel
Kurulu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Burdur Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Yusuf Keyik, Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat
Hüdavendigar Günay, Isparta Ticaret
Borsası Başkanı Ahmet Adar ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Boztaş, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin
Barut, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah
Ercin, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel
Sekreteri Süreyya İşeri, Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Okan Kavukçu, BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD Başkanı Abdullah
Erdoğan katıldı.
Divan başkanlığına ANSİAD Başkanı
Abdullah Erdoğan’ın seçildiği genel
kurulda, 2016 faaliyet raporu okundu.
Denetim kurulu raporunun okunma-
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sının ardından 2017 bütçesi üyelerin
onayından geçti. Genel Kurulda BAGEV
yönetimine Antalya Ticaret Borsası,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz
Ticaret Odası, Isparta Ticaret Borsası,
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi odası seçildi.
Yönetim, yapılacak ilk toplantıda görev
dağılımı gerçekleştirecek.
BATI AKDENİZ’İN POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİLMELİ
BAGEV Başkanı Ali Çandır, bölgenin
ciddi bir ekonomik potansiyele sahip
olduğunu belirterek, bunun harekete
geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, Burdur Isparta, Antalya kadar ilçe
oda ve borsalarının da önemine dikkat
çekerek, “İlçelerin çalışmalara aktif katılımıyla daha ciddi bir sinerji yaratırız”
diye konuştu. Çandır, BAGEV’in bölge
ve illerle ilgili konut sayısından açılan
kapanan şirket sayısına kadar bütün
verileri paylaştığını belirterek, “Elimizde ciddi data var bunları sizlerle paylaşmak isteriz” dedi. Çandır, mütevelli
heyet üyelerine teşekkür etti.

GÜNCEL
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KENT BULUŞMALARININ KONUĞU

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OLDU

A

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Kent Buluşmaları’nın
konuğu Dışişleri Bakanı Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu
oldu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan,
Hüseyin Simav, Halil Bülbül, ATB Meclis
ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Kent Buluşmaları’nda
Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti İl Başkanı
Rıza Sümer ile partililer eşlik etti. Yurt
genelinde ve Antalya’da yaptıkları yatırımlarla ilgili ATB üyelerine bilgiler veren Çavuşoğlu, 16 Nisan’da oylanacak
anayasa değişikliği paketini de üyelere
anlattı. Çavuşoğlu, Borsa’ya misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti. Çavuşoğlu, üyelerin sorularını da yanıtladı.
Toplantının sonunda ATB Başkanı Ali
Çandır, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na
Zeytinpark ürünlerinin yer aldığı paket
hediye etti.
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KENT BULUŞMALARININ KONUĞU

CHP’Lİ ÇETİN OSMAN BUDAK

A

gerektiğini kaydetti. 2016 yılının batık
yıl olduğunu kaydeden Çetin Osman
Budak, bu yılki turizm rakamlarının
en tabanda olan geçen yılın rakamlarını arattırdığını ifade etti. Rusya’dan
charter uçuşlarının iptal edileceği korkusunun yaşandığını söyleyen Budak,
turizmdeki kayıpların sürdürülen dış
politikanın sonucu olduğunu kaydetti. Aylardır ekonomiyi, hukuku, sosyal
hakları bir tarafa bırakıp ülkenin rejim
değişikliğini konuştuğuna dikkat çeken Budak, hukukun askıya alındığını
söyledi. Budak, referandumda “hayır”
çıkarsa ülkenin normalleşeceğini, demokrasinin tescilleneceğini söyledi.
Budak, ATB üyelerinin sorularını yanıtlarken, ATB yönetimine daveti nedeniyle teşekkür etti

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Kent Buluşmaları’nın
konuğu CHP Genel Başkan
Yardımcısı Antalya Milletvekili
Çetin Osman Budak oldu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri
Süleyman Ersan, Hüseyin Simav, Halil
Bülbül, ATB Meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
Kent Buluşmaları’nda Budak’a partililer eşlik etti. ATB Başkanı Çandır, Kent
Buluşmaları’nın üçüncü gününde CHP
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman
Budak’ı ağırladıklarını belirterek, katılımı nedeniyle Budak’a teşekkür etti.
HAYIR ÇIKARSA NORMALLEŞİRİZ
16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği paketini ATB üyeleri ile paylaşan
Çetin Osman Budak, neden “hayır”
dediklerini madde madde anlattı. Türkiye ekonomisinin yanı sıra Antalya
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ekonomisinin çıkmazda olduğunu,
ekonominin acilen masaya yatırılması

Toplantının sonunda ATB Başkanı Ali
Çandır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’a Zeytinpark
ürünlerinin yer aldığı paket hediye
etti.
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KENT BULUŞMALARININ KONUĞU

A

MHP’Lİ MEHMET GÜNAL

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Kent Buluşmaları’nın
konuğu MHP Genel Başkan
Yardımcısı Antalya Milletvekili
Mehmet Günal oldu. Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Halil Bülbül, ATB
Meclis ve meslek komitesi üyelerinin
katılımıyla gerçekleşen Kent Buluşmaları’nda Günal’a MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve partililer eşlik etti. ATB
Başkanı Çandır, Kent Buluşmaları’nın
ikinci gününde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal’ı ağırladıklarını
belirterek, katılımı nedeniyle Günal’a
teşekkür etti. Çandır, Günal’a Antalya
tarımının sorunlarının çözümünde
gösterdiği çaba için de teşekkür etti.
16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği paketini üyelere anlatan Mehmet Günal, sistem krizi olduğunu
referandum ile sistem krizinin çözü-

leceğini söyledi. Günal, ATB üyelerinin
sorularını yanıtlarken, ATB yönetimine
daveti nedeniyle teşekkür etti
Toplantının sonunda ATB Başkanı Ali
Çandır, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Günal’a Zeytinpark ürünlerinin yer aldığı paket hediye etti.
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Batı Akdeniz

HAYVANCILIKTA DESTEK BEKLİYOR

B

Batı Akdeniz’in hayvancılık sektöründeki lokomotifi Burdur’da hayvan varlığı sayısı azaldı.
2016 yılında bir önceki yıla göre Burdur’da büyük ve küçükbaş hayvan sayısı azalırken, hayvan
varlığındaki düşüş süt üretimine de yansıdı. BAGEV Başkanı Ali Çandır, Burdur’un hayvancılıkta
yüzde 50 hibe alacak iller arasında yer almamasının büyük eksiklik olduğunu bildirdi.

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye
İstatistik Kurumu’nun hayvancılıkla ilgili verilerini değerlendirdi. Batı Akdeniz illeri arasında yer
alan Burdur’da hayvancılığın 2016 yılında bir önceki yıla
göre düşüş gösterdiğini bildiren Çandır, ekonomisi büyük oranda hayvancılığa bağlı olan Burdur’da sığır sayı-
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sının 205 bin 23’ten 198 bin 644’e, koyun sayısının 246
bin 428’den 238 bin 878’e keçi sayısının 204 bin 766’dan
198 bin 989’a düştüğüne dikkat çekti. Çandır, hayvan
sayısındaki düşüşe bağlı olarak süt üretiminde de düşüş
yaşandığını bildirdi. Çandır, TÜİK verilerine göre 2015’te
363 bin ton olan süt miktarı, 2016 yılında 356 bin tona
düştüğünü kaydetti.

GÜNCEL
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Burdur’un ekonomisinde tarım ve hayvanlığın önemini vurgulayan Ali Çandır,
“Burdur gibi hayvancılıkla anılan ilimizde
hayvan sayısındaki düşüş dikkate alınması gereken bir konudur. Hayvancılığın
bölgede terkedilmemesi için gerekli çalışmalar yapılmalı” dedi. Milli Tarım Politikası çerçevesinde “Damızlık Düve Üretim
Merkezleri” olarak ilan edilen ve aralarında
Burdur’un da yer aldığı 31 ilden sadece
12 ilin yüzde 50 hibe desteği kapsamında
yer aldığını kaydeden Çandır, Burdur’un
hayvancılıkta yüzde 50 hibe alacak 12 il
içerisinde yer almadığını belirtti. BAGEV
Başkanı Ali Çandır, “Resmi rakamlar Burdur’da hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Burdur gibi
hayvancılıkla anılan bir il yüzde 50 hibe
alacak iller arasında yerini almalıydı” dedi.
Çandır, bölge illerine verilecek destekle hayvancılık sektöründe marka değer
oluşturulabileceğini ifade etti.
BÜYÜKBAŞ ARTTI KÜÇÜKBAŞ AZALDI
Isparta’nın hayvancılık rakamlarını da değerlendiren BAGEV Başkanı Çandır, 2016
yılında bir önceki yıla göre sığır sayısı
artan Isparta’da koyun ve keçi sayısının
azaldığını belirtti. Çandır, anılan dönemde

ni bildirdi. 2016 yılında bir önceki yıla
göre Antalya’da sığır sayısının 154 bin
56’dan 160 bin 612’e çıktığını belirten
Çandır, keçi sayısının 654 bin 351’den
701 bin 578’e, koyun sayısının da 426
bin 494’ten 440 bin 373’e yükseldiğini kaydetti. Çandır, “Bu artış bölgemiz
için önemlidir, çiftçimizin hayvancılıkta
üretime devam ettiğini göstermektedir” dedi.

sığır sayısının 140 bin 251’den 147 bin
513’e yükseldiğini bildirirken, koyun sayısının 277 bin 439’dan 263 bin 843’e keçi
sayısının ise da 219 bin 635’ten 202 bin
593’e düştüğüne dikkat çekti.
ANTALYA’DA HAYVANCILIK ARTIŞTA
BAGEV Başkanı Ali Çandır, TÜİK rakamlarına göre Antalya’da büyükbaş ve
küçükbaş sayısında artış kaydedildiği-

SÜT ÜRETİMİ

BAL ÜRETİMİ

2016

2015

Değişim

2016

2015

Değişim

Antalya

240.354

232.613

7.741

2.394

2.947

-553
-95

Burdur

356.458

363.578

-7.120

511

606

Isparta

206.651

202.341

4.310

252

332

-80

Batı Akdeniz

803.463

798.532

4.931

3.157

3.885

-728

Türkiye

18.489.000

18.655.000

-166.000

105.727

107.665

-1.938

SIĞIR SAYISI

KOYUN SAYISI

KEÇİ SAYISI

2016

2015

Değişim

2016

2015

Değişim

2016

2015

Değişim

Antalya

160.612

154.056

6.556

440.373

426.494

13.879

701.578

654.351

47.227

Burdur

198.644

205.023

-6.379

238.878

246.428

-7.550

198.989

204.766

-5.777

Isparta

147.513

140.251

7.262

263.843

277.439

-13.596

202.593

219.635

-17.042

Batı Akdeniz

506.769

499.330

7.439

943.094

950.361

-7.267

1.103.160

1.078.752

24.408

Türkiye

14.080.000

13.994.000

86.000

30.983.000

31.508.000

-525.000

10.345.000

10.416.000

-71.000
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ANTALYA TİCARET BORSASI

MART MECLİSİ TOPLANDI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, nefes kredisi adıyla 8,5 milyon TL fon
oluşturularak üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

A

ntalya Ticaret Borsası Mart ayı Meclisi,
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetimin bir aylık
çalışması hakkında meclis üyelerine bilgi
verilirken, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik iklimin bölgemiz ve kentimize
yansımalarını her ay nesnel göstergelerle sizlerle
paylaşmaya gayret ediyoruz” diyerek sözlerine
başlayan Ali Çandır, ticari hayattaki hareketlilik ve
bunun ekonomik büyümeye sağladığı katkıyı görebilmemiz için göstergelerin önemine işaret etti.
NEFES KREDİSİ CANLILIĞI
Hükümetin yılbaşından bu yana uygun faizli kredi-
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ye erişim ve vergi kolaylıkları sağladığını anımsatan
Çandır, Antalya Ticaret Borsası’nın da nefes kredisi adıyla 8.5 milyon TL fon oluşturarak üyelerinin
finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını belirtti.
Çandır, şunları kaydetti: “Bu uygulamalarla ticari
hayatın hareketlenmesi ve ekonomik büyümenin
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yeniden ivme kazanması hedeflenmektedir. Yapılan uygulamalar
kısmen de olsa piyasaya bir canlılık getirmiştir. Ancak, kredi kullanımı, eğer büyümeye duyarlıysa sağlıklı bir finansman kaynağı
olma özelliğine sahiptir. Örneğin, son 10 yılda, kredi kullanımı
ile ekonomik büyüme arasındaki bağa baktığımızda görüyoruz
ki, en iyi yılımız 2011 yılı olmuştur. 2011 yılında 2.7 birimlik kredi kullanımı artışına karşılık, 1 birimlik büyüme artışı yakalamışız.
Sonraki yıllarda ise bu bağ giderek zayıflamıştır. 2016 yılı itibariyle
kredi büyümesi artışı ile ekonomik büyüme artışı arasındaki bu
bağ, ortalamadan iki kat uzaklaşarak, zayıflamıştır.”
KARŞILIKSIZ ÇEKTE ÜLKE GENELİNE GÖRE İYİYİZ
Karşılıksız çek-senet tutar ve adetlerinde 2017 yılının ilk iki ayını
değerlendiren Çandır, “Ülkemizde protestolu senet adedinde
yüzde 6.5 oranında, tutarında ise yüzde 32 oranında artış görülmüştür. Antalya’da ise adet olarak yüzde 2,5‘lik artış, tutarda ise
yüzde 82 oranında artış söz konusudur. Yani Antalya’da 2017 yılının ilk iki ayında yoğun olarak yüksek hacimli senetler protestoya
uğramıştır. 2017 yılı ilk iki ayında karşılıksız çek adedi ve tutarında
ise Türkiye’de yüzde 16’lık adet azalışına karşılık, tutarda yüzde
14’lük bir azalış görülmektedir. Antalya’da ise aynı dönemde
adette yüzde 9.5’luk, tutarda ise yüzde 25.5’lik bir azalış söz konusu olmuştur. Yani Antalya yılın ilk iki ayında karşılıksız çeklerde
ülkemiz durumuna göre daha iyi bir performans göstermiştir”
diye konuştu.
TARIM İŞSİZLİĞİ AZALTIYOR
Batı Akdeniz Bölgesi’nin ülke nüfusunun yüzde 3.8’ine sahipken, toplam istihdamın yüzde 4,15’ni sağladığına dikkat çeken
Ali Çandır, ülke istihdamının tarım sektöründe yüzde 5.20’sini,
sanayi sektöründe yüzde 2.5’ini, hizmet sektöründe ise yüzde
4.60‘ını sağladığını belirtti. Çandır, şunları söyledi: “Ülkemizde
işsizlik 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.8’lik artış göstererek yüzde 10.9’a çıkmıştır. Bölgemiz ve kentimizde ise işsizlik,
2015’e göre yüzde 20 oranında yüksek bir artışla yüzde 11.5
olarak gerçekleşmiştir. Resmi rakamlara baktığımızda tarımın
işsizliği ülkemizde yüzde 2.1, Antalya’da ise yüzde 2.5 oranında azatlığını görmekteyiz. Nitekim, tarım dışı işsizlik ülkemizde
2015’e göre yüzde 5’lik artış göstererek 2016 yılında yüzde 13’e
yükselmiştir. Bölgemiz ve kentimizde ise 2015 yılına göre yüzde
17’lik bir artışla yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir.”
ANTALYA’DA 100 ÇİFTÇİDEN 8’İ ÜRETİMDEN VAZGEÇTİ
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) istihdam
izleme bültenini değerlendiren ATB Başkanı Çandır, şunları kaydetti: “2016 yılında bir önceki yıla göre Antalya’nın 48 bin kişi azalışla sigortalı ücretli çalışan sayısının en çok azaldığı il olduğunu, 8
bin kişi azalışla 4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısının en fazla
azaldığı il, son bir yılda esnaf sayısı (-3.282) en fazla azalan 3. il
ve çiftçi sayısı (-3361) en fazla azalan 4. il konumunda yer almıştır. Yani Antalya’da her 100 çiftçiden 8’i üretimden vazgeçmiştir.

Bu rakamlar, bir yılı aşkın süredir ısrarla meclisimiz ve bulunduğumuz her ortamda dile getirmekte olduğumuz ‘Antalya Yaklaşımı’ önerimizin haklı bir talep olduğunu maalesef teyit eder
durumdadır.”
TARIM TOPRAKLARI KAYBOLUYOR
Ali Çandır Meclis’te tarım toprakları kaybını da değerlendirdi. TÜİK
verilerine göre Antalya’nın her geçen yıl tarım topraklarını kaybettiğini söyleyen Çandır, “Antalya’da 2000’li yılların başında her
100 dekar alanın 20 dekarı tarım alanı iken, bugünlerde 18 dekara kadar gerilemiştir. 30.000 futbol sahası büyüklüğünde alan
kaybeden kentimizde, her nefes alışımızda 10 metrekare tarım
alanımız inşaat ve kentleşmeye kurban edilmiştir. Ülkemizde ise
geçen 2000’li yıların başından bugüne 2.420.000 futbol sahası
büyüklüğünde tarım alanı kaybolurken, her gün 8 futbol sahası
tarım alanımız yok olmuştur. Tüm bu kayıplar sonrası 12 Aralık
2016 bakanlar kurulu kararıyla 49 ilde 141 ovanın tarımsal sit alanı
ilan edilmesini tarım sektörü için çok önemli görmekteyiz” diye
konuştu.
OVALARI BETONDAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR
Tarım Konseyi toplantısına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Bakanlar Kurulu’nca bölgemizde belirlenen 7 ovaya ek
olarak 2 ovanının daha tarımsal sit alanı ilan edileceğini duyurduğunu anımsatan Çandır, “Tarımsal sit alanı olarak ilan edilen Serik
Ovası, Manavgat Ovası (karayolu güneyi), Bozova, Söğüt Ovası,
Demre Ovası, Zümrütova, Kumluca Ovası ve valiliğimizin önerisiyle eklenen Kınık ve Manavgat (karayolunun kuzeyi) ovalarımızın tarım dışına çıkmasına engel olan herkese teşekkür ediyoruz.
Bu fırsatla hükümetimizden, bölgemiz ve Antalya’nın tarımsal
varlığına büyük bir tehdit oluşturan, taş ve maden ocakları konusunda da düzenlemeler yapmasını bekliyoruz. Çünkü Antalya’nın en büyük sermayesi doğasıdır” diye konuştu.
YÖREX 10 YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ
Çandır, Meclis konuşmasında Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ve serfe adı altında düzenlenen etkinlikleri değerlendirdi. YÖREX’in 10
yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Çandır, “YÖREX proje-
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siyle biz on iki bin yıllık kültürümüzün ve birikimimizin ürünleri
olan el emeği, damak tadı ve tabii varlıklarımızın hakkını hukukunu koruyarak tanıtılmasını, yayılmasını ve ticari bir değer oluşturmasını hedefledik. Bu uğurda 81 ilimizin tüm oda ve borsalarını, kalkınma ajanslarını, kooperatiflerini ve diğer sivil toplum
örgütlerini YÖREX kapsamında yılda bir kez Antalya’da bir araya
getirmeyi başardık. Hemşerilerimiz ile yerli ve yabancı misafirlerimizi YÖREX çatısı altında ticari menfaat gözetmeden buluşturduk. Hedefimiz, YÖREX’le 12 bin yıllık muhteşem zenginliği
ticari hayatımıza kazandırarak gelecek kuşaklara aktarmaktır”
diye konuştu.
ÇAKMA YÖRESEL ETKİNLİKLERE ELEŞTİRİ
Yöresel Ürünleri ekonomik değer olarak görürken son dönemlerde kentin her yerinde ve daimi olarak, festivali, kermes, sergi,
pazar, tanıtım günleri adı altında etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Çandır, “Bu etkinliklerin büyük bir bölümünde herhangi bir standart ya da hijyen koşulu sağlanmadığı gibi tamamen
ticari menfaat amacıyla düzenlenmektedir. Bu durum bir taraftan yöresel ürün tanımına ve kapsamına aykırılık teşkil ederken,
diğer taraftan da kayıtlı ve vergiye tabi esnafımıza da büyük
zararlar vermektedir. Üst kurumumuz olan TOBB’a ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunarak, bu konuda
düzenleme yapılmasını talep ettik. Bakanlığımızın da bu konudaki düzenlemeyi tamamlamak üzere olduğunu biliyoruz. Bu
düzenleme çıkıncaya kadar Antalya’daki yerel yöneticilerimizden
de adeta sektör haline gelen, bu etkinlere engel olmasını talep
ediyoruz.” diye konuştu.
RUS VE TÜRK ÇİFTÇİSİ ÖKSÜZ KALDI
Ali Çandır, dış ticaretle ilgili de açıklamalarda bulundu. Komşularımız ve diğer ülkelerle yaşanan olumsuzlukların tarımsal ticareti
doğrudan etkilediğini kaydeden Ali Çandır, “Rusya Federasyonu
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ile yaşanan kriz sonrasında devletlerarası ilişkiler normal seyrine gelmesine rağmen, tarımsal ticarette gerginliklerin bir türlü
aşılamadığını vurguladı. Tarım ürünlerine yönelik yasakların ve
kısıtlamaların hala devam ediyor olması hem Türk hem de Rus
çiftçisini adeta öksüz bırakmıştır. Bir an önce ticari ilişkilerimizin
de normal seyrine gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
ANTALYA’YA NEFES OLANLARA TEŞEKKÜR
Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde kentteki tüm kurum ve
kuruluşların sahip çıktığı Antalya’nın akciğeri Zeytinpark’ın ürünleri ve doğasıyla halkın kullanımına açıldığını belirten Çandır, okul
öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik doğada öğren projesinin
devam ettiğini belirtti. Çandır, “Öğrencilerimiz ve halkımıza yönelik oluşturduğumuz 2 kilometreden 8 kilometreye kadar 7
ayrı parkur oluşturduk. Zeytinpark’ı öğrencilerimiz ve halkımızın kullanımına açtık. Okullardan sınıflar halinde, halkımızdan ise
oluşturacakları gruplarla yürüme teknikleri ve doğru nefes alma
teknikleri eğitimleri vermeye başladık. Zeytinpark’ta 20.000 zeytin ağacından elde ettiğimiz zeytin, zeytinyağı, sabun gibi ürünlerimizin de satışına devam ediyoruz. Tüm Antalyalıları, kentimizin akciğeri konumundaki Zeytinpark’ın aktivitelerine katılmaya,
ürünlerinden satın almaya davet ediyoruz. Bu çabamızda bizi
yalnız bırakmayıp Antalya’ya nefes olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
SANDIK ÇAĞRISI
Ali Çandır, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak Anayasa değişiklik paketiyle ilgili de konuştu. Çandır, halkımızın demokratik
haklarını kullanarak sandık başına gitmeye çağırırken, siyasilerden gerilim ve kutuplaşmaya meydan vermeden, bütünleştirici
bir çalışma yürütmelerini istedi. Çandır, “Halk oylaması sonrası yatırım ortamının artacağı, ekonomiye ve üretime odaklanılacağı
bir dönemi arzuluyoruz” dedi.
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HAYVAN BORSASI İÇİN ŞİRKET KURULDU
Meclis’te yıllardır Antalya’nın gündeminde olan ancak bir türlü
hayata geçirilmeyen Hayvan Borsası gündeme geldi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 10 yıldır kent gündeminde olan
Hayvan Borsası’nın kurulması için uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirterek, projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan şirketin Antalya Hayvancılık Ticaret Anonim Şirket adıyla kurulduğu
müjdesini verdi. Şirketin yüzde 70’inin proje ortağı Büyükşehir
Belediyesi’ne devrini öngördüklerini bildiren Çandır, “Projenin
hızlı ilerlemesi için buna ihtiyaç var” dedi. Çandır, Meclis’ten Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş’deki borsa hissesinin yüzde 70’inin
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri için Meclis’ten
yetki isterken, meclis üyeleri oybirliğiyle hisse devri için yönetime yetki verdi.
ÜRETİCİ İTHALATLA TERBİYE EDİLMEMELİ
ATB Mart Meclisi’nde sektörel konular da gündeme geldi. ATB
Meclis üyeleri et ithalatını değerlendirdi. ATB Meclis Üyesi Ata
Sönmez, ette girdi maliyetleri yükselirken etin kilogram fiyatının düşürülme çabalarını anlayamadıklarını belirtirken, “24 Liraya
dana kesiyoruz, 26-27 TL bandının aşağısı zaten kurtarmıyor. İthalatla et sektörünü terbiye etmeye çalışırlarsa üretim tamamen
durur ette tamamen ithalat bağımlısı bir ülke haline geliriz” diye
konuştu.
KDV TALEBİ
Meclis Üyesi Adnan İngeç, etteki KDV’nin beyaz eşya ya da mobilyada olduğu gibi düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması
gerektiğini söyledi. İngeç, “KDV indirilir ya da kaldırılırsa et fiyatı
otomatik olarak 4 lira kadar düşer. Halk ucuza et tüketir. Et lüks
tüketim malzemesi değil özellikle çocuklarımızın tüketmesi gereken temel gıdadır” diye konuştu.
ATB Başkanı Çandır, üreticinin ithalatla terbiye edilmesi anlayışının yanlış olduğunu belirterek, ithalat kolaylığından vazgeçilmesi
gerektiğini söyledi. 2010 yılından beri et ithal edildiğini ve sek-

törün sıkıntısının çözülemediğini belirten Çandır, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in hayvancılığı teşvik eden politikaları savunmasına karşın alınan ithalat kararının bürokrasiyle ilgili
olabileceğini söyledi. Çandır, Et ve Süt Kurumu’nun tüccarlık yapmaması gerektiğini, piyasayı düzenleyici ve iyileştirici çalışmalar
yürütmesini beklediklerini vurguladı.
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, süt üretimindeki düşüşe dikkat çekerken yüksek girdi maliyetlerinin üreticiyi üretmekten vazgeçirdiğini söyledi. Simav, sanayivinin ödemeleri geç
yapmasının da üretici zorladığını kaydetti. Süt fiyatının Avrupa ile
karşılaştırıldığını belirten Simav, “Ancak Avrupa’daki maliyetlerle
bizdeki maliyetler aynı değil. Avrupa’da 1 litre süt ile 1.5 kg yem
alınıyor ama bizde öyle değil” dedi. Mevsimsel olarak bu dönem
üretimi artması gerekirken yerinde saydığını vurgulayan Simav,
et ve sütün birbiriyle bağlantılı sektörler olduğunu sütteki krizin
büyümesi halinde et ithalatının da artacağını bildirdi.
İHRACATÇI YOL HARİTASI İSTEDİ
Meclis Üyesi Fetih Ekinci, Rusya’nın domates yasağı devam edecekse üreticilere yol haritası çıkarılması gerektiğini belirterek,
“Rusya domatesimizi almayacaksa üreticilerimiz çeşitlilik konusunda değişikliklere gidebilir. Bu konuda Hükümetimizin, Bakanlığımızın, üreticilerimize fikir verilmesi gerekiyor” dedi.
RUSYA SIKINTISI
İbrahim Yılmaz, Rusya pazarında karanfil yasağının resmi olarak
kalktığını ancak gümrük vergisinin yüksekliği nedeniyle pratikte ihracat yaşma şansı olmadığını bildirdi. Yılmaz, “Sözde yasak
kalktı ama ihracatımız yüksek vergiyle adeta engelleniyor. Bizce
Rusya pazarında hala çok büyük sorun var” dedi.
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ZEYTİNPARK YÖNETİMİ ÇOCUKLARLA

A

ntalya Ticaret Borsası’nın öncülüğünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan Zeytinpark,
çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her hafta
onlarca kreş ve okulu ağırlayan Zeytinpark’ta çocuklar
doğa ile baş başa saatlerini geçiriyor. Gönüllüler eşliğinde oyunlar oynayarak doğayı tanıyan çocuklar, yeşilin tadını çıkarıyor. Yönetim Kurulu Toplantısı için bir araya gelen Zeytinpark Yönetim

Kurulu üyeleri, kreş çocuklarıyla bir süre sohbet etti. Zeytinpark
ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu
Üyeleri, ATSO Başkanı Davut Çetin, Muratpaşa Belediye Başkan
Yardımcısı Murat Şimşek, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Edip Kemal
Bahadır, çocuklara alanda neler yaptıklarını, doğa ile ilgili neler
öğrendiklerini sorarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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LAVANTA BALI
MUCİZESİ

Mehmet KARAKOYUN
Lavanta ve Bal Üreticisi

L

avanta balı, Avrupa’da güney Fransa
ve kuzey İtalya, ülkemizde de belli
bölgelerde kısıtlı miktarda üretilen
çok kıymetli bir baldır. Lavanta balı
bölgemizde Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nde
yaklaşık 5000 dönüm arazide üretilmektedir. Bu bölge ülkemizde en yoğun lavanta
balının üretildiği özel bir alandır. Farkındalık
arttıkça lavantanın dikim alanı ve ve lavanta
balının üretimi de artmaktadır. Lavanta çiçeğinin açtığı haziran - temmuz aylarında
lavanta tarlalarının kenarlarına yerleştirilen
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arılar, lavanta çiçeği nektarlarından topladığı doğal ve değerli balı şifa niyetine insanlara sunmaktadır.
ANALİZLİ BAL
900 kovanlık arı işletmemizle lavanta balını en doğal haliyle Keçiborlu’nun Kuşçular
Köyü’nde üretiyoruz. Lavanta çiçeklenme
dönemi biter bitmez balları hemen hasat
ediyoruz ki başka bitkilerin balları karışmadan saflığı korunabilsin. Hasadı yapılan
ballar Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve
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Hacettepe Üniversitesi laboratuvarlarında
analizleri yapıldıktan sonra tüketicinin beğenisine sunuluyor. Kendine has kokusu
ve aromasıyla dikkat çeken lavanta balı,
yendiğinizde kokusu genizde, tadı ise damakta özel bir lezzet bırakıyor.
KALORİSİ AZ
En az işlenmiş doğal bir ürün olan lavanta
balın kalorisi de azdır. Bitkisel doğal takviye olarak balın tedavi edici özelliği Apiterapi başlığı altında isimlendiriliyor. Fransa,
Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi
bazı ülkelerde yapılan çalışmalarda, lavanta balının boğaz ağrısı, hazımsızlık, mide
ve bağırsak florasının korunması ile sedef
hastalığı ve bazı cilt problemlerinin giderilmesinde doğal bitkisel destek olarak
kullanılabileceği ifade ediliyor.
STRESİN İLACI
Doğal antiseptik ve antifungal olarak bilinen lavanta yağı, aynı zamanda stres
ve endişelerin azaltılmasında kullanılmaktadır. Lavanta yağının sağladığı bazı
faydaların lavanta balından da elde edilebileceği belirtiliyor. Lavanta balının, karaciğerde oluşan sorunların giderilmesine
de yardımcı olduğu uzmanlarca dile getirilmektedir. Uzmanlar, sigarayı azaltmak
isteyenler için de lavanta balını tavsiye
etmektedir.
CİLT DOSTU
Kalitesi ile öne çıkan lavanta balı, yaşlılıkta
görülen cilt problemlerinin giderilmesi
için de öneriliyor. Ciltte yer alan yaşlılık
lekelerini önleme konusunda oldukça
önemli olan lavanta balı, astım, bronşit,
farenjit, öksürük ve benzeri gibi pek çok
hastalığın ilacı olarak gösteriliyor.
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ANTALYA YAKLAŞIMI
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı
Ali Çandır, dün Meclis toplantısında
yine ‘Kral Çıplak’ dedi.
Her ne kader doğruyu söyleyenleri
dokuz köyden kovsalar da Ali Çandır,
söylediklerinin doğru olduğundan
emin şekilde sık sık kamuoyunu uyarıyor.
Rakamsal gerçeklerle bakıldığında, Ali
Çandır’a katılmamak imkansız...
Ne diyor ATB Başkanı Ali Çandır, “Teşviklerden ve kararlardan memnun
olduğumuzu ifade etmek isterim.
Ancak ülke geneline yapılan bu iyileştirici tedbirler Antalya’nın içerisinde
bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Antalya
Yaklaşımı talebimizi yineliyorum. Yatırım ikliminin iyileştirmenin yolu tek
bir enstrümana bağlı değildir. Şimdi
odaklanmamız gereken konu ülkemiz
ve kentimizde büyümeyi yeniden
sağlayacak bir yatırım ikliminin de bir
an önce oluşturulmasıdır...”
Çandır’ın dile getirdiği bu cümleye
katılmamak elde değil.
Ben de köşemden sık sık krizi atlatabilmemiz için Antalya’nın ekonomide
afet bölgesi ilan edilerek, kentimize
özel çözüm önerileriyle hareket edilmesini yazmıştım.
Çandır ise Antalya Ticaret Borsası
adına “Antalya yaklaşımı’ yapılmadan
yaşadığımız krizi aşamayacağımız kanaatinde...
Farklı kişiler farklı söylemlerle dile getirse de gerçek tekdir...
Antalya’nın turizmde olduğu gibi
ekonomide de özel müdahaleye acilen ihtiyacı var.
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SERBEST TİCARETTE

AMBARGO OLMAZ

Antalyalı üretici, komisyoncu, ihracatçı ve diğer tüm paydaşların
rahat bir nefes alması için ticarette ambargo politikasından
vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Çandır, iki ülkenin üretici ve
ticaret erbabı için bunun önemine işaret etti.

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, 2016’nın ekonomi açısından kötü geçtiğini belirterek, “2016 beklediğimiz ve planladığımız gibi bir yıl olmadı. İç ve dış birçok bozucu
faktöründe etkisiyle ekonomik büyüme performansımız,
potansiyelimizin altında kaldı. Ekonomik açıdan kentimiz
başta olmak üzere ülkemiz için zor bir yıl oldu. Bunu en
derinden hisseden ve yaşayan kesimseler ise bizler olduk.
Antalya ekonomisi tam anlamıyla dumura uğrama noktasına geldi. Ticaret erbabı olarak birçok sektöre tedarik
sağlayan ve ihracat yapan insanlar olarak ciddi bir darboğaz yaşadık” diye konuştu.
RUS PAZARI DARALDI

Antalya’nın 2015 yılı öncesinde yaptığı ihracatın yarısını
yaş meyve sebze sektöründen elde ettiğini belirten Çandır, yaş meyve sebze ihracatının da yarısından fazlasını
Rusya Federasyonu’na yaptığına dikkat çekti. Çandır, şunları söyledi:
“Yani yapmış olduğu her 4 birimlik ihracatımızın 1’nin Rusya’ya yapıyorduk. Geçtiğimiz yıl rakamlarına baktığımızda,
ülke olarak Rusya Federasyonu’na gerçekleşen ihracatımızın zaten düşüş gösterdiği 2015 yılına oranla; tüm ürünlerde yüzde 51, yaş meyve sebzede ise yüzde 62 oranında
düştü. Antalya’da ise bu oran ülke ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. 2016 yılında Rusya’ya yapmış olduğumuz genel ihracatımız yüzde 83 oranında düşerken, bu
oran yaş meyve sebzede yüzde 91 oranında gerçekleşti.”
KAN KAYBETTİK
Rusya’nın ambargo kararının doğrudan tarım sektörünü
olumsuz etkilediğini kaydedenATB Başkanı Çandır, “Tarımsal ihracatımızı yakından ilgilendiren bu karar sonrası özel-
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likle ülkemizin örtü altı yaş meyve sebze ve kesme çiçek
üretim üssü olan, Antalya’mızın ekonomisi etkilendi. Oysaki ülkemiz örtü altı tarım alanlarının yüzde 39’una sahip
bulunan kentimiz gerek üretim yöntemleri ve ihracatıyla
gerekse de diğer sektörlere tedarikçiliği noktasında ülke
ve dünya standartlarının çok üzerinde bir konumdadır.
Tüm yaşananlar sonrası gerçekleşmelere baktığımızda,
ülke ortalamalarından 2 yıl hariç daima pozitif yönde ayrışan Antalya, 2014 yılına oranla yaş meyve sebzede yaklaşık
yüzde 30 oranında kan kaybetti.
Antalyalı üretici, komisyoncu, ihracatçı ve diğer tüm paydaşların rahat bir nefes alması için ticarette ambargo
politikasından vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Çandır,
iki ülkenin üretici ve ticaret erbabı için bunun önemine
işaret etti.

UÇAK KRİZİ TİCARETİ ETKİLEDİ

2

4 Kasım 2015 uçak krizi sonrası Rusya ve Türkiye
arasında yaşanan sorun nedeniyle Antalya başta
olmak üzere Rusya Federasyonu ile gerek siyasi gerekse ekonomi anlamda sorun yaşanan bir döneme
girdi. Geçen iki yıllık süre zarfında Rusya ticarete
koyduğu ambargo kararını peyderpey kaldırsa da
hem Türk üreticisi ve tüccarı hem de Rus üreticisi ve
tüccarı ambargo kararından olumsuz etkilendi.
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YATIRIMCILARA HİBE DESTEĞİ BORSA’DA ANLATILDI
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, TKDK’nın desteklerinden yararlanmak isteyen üyelerinin bilgilendirilmesi
amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirterek, yatırımcıların kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmasını diledi.

A

ntalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi, BAGEV,
Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ortaklığında Isparta ve Burdur’da yatırım yapacak yatırımcılara
yönelik “TKDK Destekleri” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Borsa’da düzenlenen toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Gökhan
Karaca, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, TKDK Isparta İl Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Gülcü, TKDK Burdur İl Koordinatörü
Mesut Yıldıran’ın katıldığı toplantıya oda borsa temsilcileri ve
üyelerinin yanı sıra çok sayıda özel sektör temsilcisi katıldı.
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav,
TKDK’nın desteklerinden yararlanmak isteyen üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla
toplantıyı düzenlediklerini belirterek, yatırımcıların kırsal kalkınma desteklerinden
yararlanmasını diledi.

Hüseyin
SİMAV

HEDEF AB STANDARTLARINDA ÜRETİM
TKDK Isparta İl Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Gülcü, yatırımcıların TKDK desteklerinden hangi koşullarda yararlanabileceği
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Avrupa Birliği’nden ülkemize sağlanan hibe fonlarını 3 yıldır yatırımcılarla buluşturdukları-

nı bildiren Gülcü, 42 ilde teşkilatı bulunan TKDK’nın Antalya’da
teşkilatın bulunmadığını ancak Antalyalı yatırımcıların kırsal kalkınma desteğinden yararlanarak Isparta ve Burdur’da yatırım
yapabileceğini söyledi. Gülcü, “Mevcut hibe fonlarının neler
olduğunu tanıtmak bunlardan nasıl faydalanabileceğinizi anlatmak üzere buradayız” dedi. Gülcü, hibe desteğinin amacının
AB standartlarında üretim yapan, istihdam yaratan işletmeler
yaratmak olduğunu kaydetti.
HİBEYİ BAŞKA YERLERE HARCAMAYIN
TKDK’nın bir çok sektörde hibe desteği bulunduğunu belirten
Koordinatör Doç. Dr. Süleyman Gülcü, “Bu destekler yüzde
50’den yüzde 70’e kadar çıkabiliyor. Özellikle hayvancılık, meyve
sebze ürünleri işlenmesi, paketlenmesi, pazarlaması, et, süt besiciliği, kanatlı hayvan besiciliği, yumurta üretimi, kaz yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, kırsal turizm yatırımı, yenilenebilir enerji,
makine parkları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kesme çiçek,
bitkisel üretim, su ürünleri alanında hibe desteği veriyoruz” diye
konuştu. “Yatırım amaçla alınan hibe desteklerini farklı alanlarda
kullanmayın” uyarısında bulunan Süleyman Gülcü, devletin yatırımlar konusundaki denetimin sıkı olduğunu vurguladı.
Toplantı soru cevap şeklinde devam ederken, katılımcılar yatırım yapmak istedikleri alanla ilgili bilgi edinip, desteklerden nasıl
yararlanacaklarını öğrendi.
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TÜRKİYE

30 YILDA 40 MİLYON DEKAR
TARIM ALANI KAYBETTİ
Tarımsal ürünlerdeki rekor fiyat artışları enflasyondan ihracata Türkiye’nin ana gündem
maddesi haline gelirken fiyat artışları nedeniyle arpadan iğdeye pek çok üründe ithalat
yapılması gözleri tarım arazilerine çevirdi.
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T

ÜİK 2016 verileri, Türkiye’nin 769 milyon 632
bin dekarlık karasal büyüklüğünün yaklaşık
yüzde 30.8’ini tarım alanları oluşturduğunu
gösteriyor. Ancak bu oran her yıl gitgide azalıyor. Zira 1988’de aynı oran yüzde 36.1 iken 2000’lere
gelindiğinde yüzde 34’lere kadar inmişti. Yapılaşmanın artması ile son olarak işlenen tarım alanları Türkiye’nin toplam büyüklüğünün yüzde 30’larına kadar
geriledi. Yani yaklaşık son 30 yılda 40 milyon dekar
tarım alanı yapılaşmaya terk edildi.
GIDA ÜRETİMİNDE SIKINTI YAŞANIYOR
Ayrıca işlenmese de tarım alanı niteliğindeki arazilerin
büyüklüğü de her geçen yıl azalıyor. Yine 1988 yılında
Türkiye’nin karasal büyüklüğünün yüzde 54.5’i tarım
arazisi olarak geçerken bugün bu oran yüzde 49’a
kadar düştü. Hal böyle olunca da gıda üretiminde
sıkıntılar giderek artmaya başladı. Bölgeler itibarıyla
bakıldığında ise son 10 yılda ekili alan açısından en
büyük kaybı yüzde 37 ile Doğu Karadeniz yaşarken bu
oran Türkiye genelinde yüzde 8.1 oldu. Yani Türkiye
2007’den bu yana 13 milyon dekar ekili alanı kaybetti.
İstanbul’da ise ekili alandaki kayıp oranı yüzde 1.5 ile

sınırlı kalırken Akdeniz’de yüzde 15, Ege’de yüzde
11.8’lik kayıplar dikkat çekti. Öte yandan, 8 milyon 41
bin 419 dekar alanı sebze bahçeleri, 33 milyon 292
bin 166 dekar alanı meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 48 bin 438 dekar alanı da süs bitkileri oluşturdu.
GÜNLÜK KAYIP 8 FUTBOL SAHASI KADAR
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada,
Antalya’nın her geçen yıl tarım topraklarını kaybettiğini söyledi. Kentte 2000’li yılların başında her 100
Ali
dekar alanın 20 dekarını tarım alanı
ÇANDIR
oluştururken, bugün bu rakamın 18
dekara kadar gerilediğine dikkati çeken Çandır, şöyle
konuştu:
“İmar ve yapılaşma konusuna dikkat etmeliyiz. 30 bin
futbol sahası büyüklüğünde alan kaybeden kentimizde, her nefes alışımızda 10 metrekare tarım alanımız
inşaat ve kentleşmeye kurban edilmiştir. Ülkemizde
ise 2000’li yılların başından bugüne 2 milyon 420 bin
futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı kaybolurken,
her gün 8 futbol sahası tarım alanımız yok olmuştur.”
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BUĞDAYDA

İYİ VERİM BEKLENTİSİ

Antalya Ticaret Borsası, hububat hasadı öncesinde sektör temsilcilerini bir ayaya
getirerek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme taşıdı. Toplantıya katılanlar
sanayicinin istediği buğday çeşidine ulaşılması için çalışması gerektiğini belirtti.
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A

ntalya Ticaret Borsası, Hububat Hasadı Öncesi Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Antalya Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yapılan toplantıya, Ziraat Odası Başkanı
Nazif Alp, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Akar, Toprak Mahsulleri Ofisi Antalya Ajans Amiri İrfan Cesur, BATEM’den Ziraat
Mühendisi Ali Koç, Batı Akdeniz Biçer Döverciler Kooperatifi
Başkanı Kadir Sarıcalar, ATB Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi üyeleri, ilçe ziraat odaları başkanları, tarım il ve
ilçe müdürlükleri ve un fabrikalarından temsilciler katıldı.

YAYLA BUĞDAYI YAĞMUR BEKLİYOR

BEREKET DİLEĞİ

Nar Un Fabrikası yetkilisi Cem Oğuz Kırtız, çiftçi başına düşen
arazi miktarının ülkemizde 60 dönüm iken, buğday yetiştiren ülkelerde 500 dönümün üzerinde olduğunu belirterek,
arazilerin küçüklüğünden yakındı. Türkiye’nin buğday ithal
eden bir ülke olduğunu ancak 2007’den bu yana dünyada
un ihracatında birinci sırada yer aldığını belirten Kırtız, 2016
yılında 77 milyar dolarlık un ihracatı yapıldığına dikkat çekti. Kırtız, “Şimdiki ithalatın tamamı un ihracatı için yapılıyor.
Dünya sıralamasında Türkiye bir numaradır” dedi.

ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, hububat hasadı öncesinde yaşanan sorunlar
ve çözüm önerilerini konuşmak üzere sektör temsilcilerini topladıklarını belirterek,
“Amacımız sektörün sorunlarını paylaşıp
Hüseyin
tarafların katılımıyla ortak çözümü ortaya Cahit KAYAN
koymaktır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz hububat hasadının üretici, tüccar ve sanayicimize, ülke ekonomisine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.
SANAYİCİNİN TALEBİ KARŞILANMALI
Toplantının moderatörü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar,
Antalya’nın tarım kenti olduğunu belirterek, üniversitenin
yaptığı çalışmaların sektörle paylaşılması gerektiğini, bunun
için çalıştıklarını kaydetti. Buğdayda verim ve kalitenin elde
edilmesinin tercih edilen tohum çeşidine de bağlı olduğunu belirten Akar, “Sanayicinin istediği buğdayı nasıl üretiriz
buna cevap bulamazsak buğday üretimi biter” diye konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınırken, ekim alanlarının azaldığına dikkat çekti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Hidayet Güç,
çiftçi hangi tohumu bulursa onu ekme yolunu seçtiğini
belirterek, artık bölgeye uygun çeşit tercihinin yapılması
gerektiğini söyledi. Sahilde buğday verim ve kalitesinin iyi
olduğunu kaydeden Güç, yayla bölgesindeki buğdayın bu
dönem yağış görmemesi halinde kuraklık nedeniyle yüzde
35-40 verim kaybına uğrayacağını kaydetti. Güç, “Yaylada
kritik aşamadayız” dedi.
İHRACAT YAPMAK İÇİN BUĞDAY İTHAL EDİYORUZ

HASAT 5 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Batı Akdeniz Biçer Döverciler Kooperatifi Başkanı Kadir Sarıcalar, bu yıl buğday biçiminde sıkıntı çekmeyecekleri söyledi. Bölgede buğday hasadının 5 Haziran’da başlayacağını
kaydeden Sarıcalar, sanayici ve tüccarın topraklı biçilmemesi
talebini dikkat alacaklarını vurguladı.
TOPRAKLARIMIZI BETONA KURBAN ETMELEYİM
Toplantıda, hububat ekimi yapılan alanların pamuğa kaydığı
belirtilirken, devletin sertifikalı tohuma daha fazla destek
vermesi gerektiği ifade edildi. Antalya’da tarım topraklarının betona kurban edilmemesi istenirken, kuraklığa dayanıklı çeşit geliştirilmesi talebinde bulunuldu.
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YÖRESEL HEYECAN

EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Hayata geçirdiği Yöresel Ürünler Projesi ile yöresel ürünler farkındalığı
yaratan Antalya Ticaret Borsası, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ile toplumun
çimentosu olan yöresel ürünleri canlandırıyor, ekonomiye kazandırıyor.
Yöresel ürünler, bu yıl 13-17 Eylül 2017 tarihinde Antalya’da buluşuyor.
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Y

öresel Ürünler Projesi ve YÖREX’in fikir babası Antalya
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
2008 yılında yaşanan ekonomik krizinin ardından ekonomik canlanmayı sağlamak için Yöresel Ürünler Projesi’ni
hayata geçirdiklerini bildirdi. Yöresel Ürünler Projesi kapsamında
2010 yılından bu yana düzenledikleri Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Anadolu’nun kıyıda köşede kalmış ürünlerini ekonomiye
kazandırdığı, yerel ve ulusal ekonomiye hareketlilik kazandırdığı,
kırsaldan kente göçü önlediği ve istihdam yarattığını belirten
Çandır, “Yöresel Ürünler Projesi ve YÖREX güçlenerek yoluna devam ediyor” dedi.
ANADOLU AYARLARINA DÖNELİM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde “Sizin
oraların nesi meşhur?” sloganıyla düzenlenen ve bu yıl 13-17
Eylül’de 8’incisi gerçekleşecek YÖREX ile Anadolu ayarlarına dönmeyi amaçladıklarını anlatan Çandır, “YÖREX, 12 bin yıllık Anadolu
kültürünün bıraktığı lezzeti, hoşgörüyü, el emeğini, göz nurunu,
küresel dayatma karşısında yaşatmayı hedefliyor” diye konuştu.
COĞRAFİ İŞARET YÖRESEL ÜRÜNLERİN ZIRHI
ATB Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin zırha ihtiyacı olduğunu belirtirken, bunun Türk Patent Enstitüsü’nün coğrafi
işaret tesciliyle sağlanabildiğine dikkat çekti. Anadolu’da yaklaşık 3 bin coğrafi işaret alabilecek yöresel ürün bulunduğunu kaydeden Çandır, “Son dönemde yapılan girişimlere rağmen bunların çok azı coğrafi işaretli. Dünyada
organik üretime eğilim var. Yöresel ürünlerin de
çoğu organik ya da organiğe çok yakın. Avrupa
örneğini incelediğimiz de birçok ürünün coğrafi işaret aldığını görüyoruz. Avrupa genelinde 676 ürün coğrafi işaretli” diye konuştu.

sikliklerimiz var. Hükümet bu konuda önemli çalışmalara imza
atıyor. Ama bizim Coğrafi İşaretler Enstitüsü kurulması yönündeki talebimiz devam ediyor. Bu enstitü kurulursa yöresel değerlerimize daha fazla sahip çıkma olanağı buluruz” diye konuştu. Yurt dışında yaklaşık 100 milyar dolarlık coğrafi işaretli
ürün piyasası olduğunu belirten Ali Çandır, bu pazardan bizim
de payımızı almamız gerektiğini vurguladı.
ANTALYA Cİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Antalya’da iki yöresel ürününün coğrafi işaretli olduğunu belirten Çandır, “Biri Finike portakalı, diğeri de Döşemealtı halısı. Biz
tavşan yüreği zeytin için de başvurumuzu Türk Patent Enstitüsü’ne yaptık. Kabul edildi, şimdi ilan edilme aşamasında. Ayrıca
Korkuteli kar yağdı armudu için de bir çalışmamız var. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası piyaz için, Manavgat da susam için çalışma yapıyor” dedi.

ANADOLU BULUŞACAK
A

ntalya Ticaret Borsası’nın 8’incisini düzenleyeceği
Yöresel Ürünler Fuarı’nda Anadolu’nun 12 bin yıllık kültürel birikimin mirası olarak günümüze ulaşan
yöresel ürünleri tanıtılacak, ekonomiye kazandırılacak.
YÖREX’te, Erzincan tulum peynirinden, Kayseri mantısına, Afyonkarahisar pastırmasından, Amasya elmasına,
Aydın incirinden, Adana kebabına, Erzurum oltu taşından Sivas köftesine, Döşemealtı halısından Eskişehir lüle
taşına kadar çok sayıda ürünün tanıtımı yapılacak.

COĞRAFİ İŞARET ENSTİTÜSÜ TALEBİ
Yöresel Ürünler Fuarı’na başladıkları 2010
yılında 113 coğrafi işaret almış ürün
bulunurken, sayının 209’a çıktığını
bildiren Çandır, 321 ürünün de
başvurusu aşamasında olduğunu belirtti. Çandır,
“Coğrafi
işaretle
ilgili yasal ek-
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ANTALYA TİCARET BORSASI

NİSAN MECLİSİNİ TOPLADI
Geçen yıl Antalya iş dünyasının finansmana erişimdeki zorluklarını dile
getirdiklerini anımsatan Çandır, “Direncimizi artırabilmek amacıyla ilave
finansman kolaylıklarının sağlanmasını talep etmiştik. Bu yılın ilk iki ayındaki
gerçekleşmelerle geçen yılın aynı dönemini karşılaştırdığımızda görüyoruz
ki nakdi kredilerde Türkiye genelindeki yüzde 4’lük artışa karşılık Antalya’da
yüzde 17’lik bir artış yaşanmıştır. Yani bu taleplerimiz kredi artışı itibariyle
yerini bulmuştur” diye konuştu.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan ayı Meclisi, Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı.
Yönetimin 1 aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri bilgilendirilirken, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, ekonomik değerlendirmede bulundu, Borsa’nın projelerini meclis üyeleriyle paylaştı. 16 Nisan’da yapılan
anayasa değişikliği halk oylamasının hayırlı olmasını ve huzur
getirmesini dileyen Çandır, Nisan ayındaki “Kent Buluşmaları”nın
konuklarının halk oylaması nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal olduğunu belirtti.
Çandır, konuklara katılımları nedeniyle teşekkür etti.
EKONOMİYE ODAKLANALIM
Halk oylamasının bittiğini ve ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyleyen Çandır, “Şimdi, kentimiz ve ülkemiz için temel
gündem maddeleri olan ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkilere odaklanma zamanıdır. Çünkü bu konular birbiriyle doğrudan ilişkili ve hayati derecede önem taşımaktadır” diye konuştu.
EKONOMİK ZORLUĞU DAHA FAZLA HİSSETTİK
2016 yılının Antalya ekonomi ve iş dünyası bakımından yıpratıcı
bir yıl olduğunu söyleyen Çandır, şunları kaydetti:
“Antalya ülkemizin ortalama ekonomik zorluklarının çok üzerinde olumsuzluk yaşamıştır. Hatırlayacağınız gibi bu durumu,
resmi rakamlarla bütün bir yıl boyunca sizlerle paylaşmış, kamuoyumuza duyurmuş ve karar vericilerimizin dikkatine çözüm önerileriyle birlikte sunmuştum. Görüş ve önerilerimizi
dikkate alarak direnç artırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirleri hayata
geçiren yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Borçların yapılandırılması, uygun faizli kredilendirmeler ve istihdamla ilgili teşvikler
belirli ölçülerde direncimizi artırmıştır. Bunun en somut göstergesi, geçen yıl takibe düşmüş küçük miktarlı çek ve senet
tutarlarındaki ciddi azalmadır.”
Çandır, yaşanan ekonomik sıkıntıları rakamlarla paylaştı. Takibe
düşen çek adedinin 2016’nın ilk üç ayına göre ülke genelinde

yüzde 23, tutarda yüzde 19 azalırken, Antalya’da çek adedinde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 20, tutarda yüzde 31’lik
azalma olduğunu belirtti. Karşılıksız çeklerdeki bu azalışa karşın
bankalara ibraz edilen toplam çek adedinin ülkemiz genelinde yüzde 1 azalırken, tutarın yüzde 11 arttığına dikkat çeken
Çandır, Antalya’da ise çek adedinin yüzde 5, çek tutarının yüzde 2 azaldığını kaydetti. Çandır, “Antalya, yılın ilk üç ayı itibariyle
karşılıksız çek adet ve tutarında Türkiye genelinde 3. sırada yer
almıştır” dedi.
İş dünyasının sıklıkla kullandığı senetle ödemelerde son dönemde protestolu senet miktarı arttığını belirten Çandır, “Yılın
ilk üç ayı itibariyle ülke genelinde adet olarak yüzde 3, tutar
olarak yüzde 24 gibi yüksek bir artış görülmüştür. Antalya’da
ise protestolu senet adeti yüzde 4 artarken, tutarda yüzde 45
gibi ülke genelinin iki katına yakın bir artış yaşanmıştır. Türkiye
Bankalar Birliği rakamlarına göre, yılın ilk üç ayı itibariyle protesto edilen senet adet ve tutarında Antalya, Türkiye genelinde 6.
sırada yer almıştır” diye konuştu.
TALEBİMİZ YERİNİ BULDU
Geçen yıl Antalya iş dünyasının finansmana erişimdeki zorluklarını dile getirdiklerini anımsatan Çandır, “Direncimizi artırabilmek amacıyla ilave finansman kolaylıklarının sağlanmasını talep
etmiştik. Bu yılın ilk iki ayındaki gerçekleşmelerle geçen yılın
aynı dönemini karşılaştırdığımızda görüyoruz ki nakdi kredilerde Türkiye genelindeki yüzde 4’lük artışa karşılık Antalya’da
yüzde 17’lik bir artış yaşanmıştır. Yani bu taleplerimiz kredi artışı
itibariyle yerini bulmuştur” diye konuştu.
KREDİLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI ÖNEMLİ
Geçen yıl yaşanan küçük tutarlı ödemelerdeki sorunların belirli ölçüde aşıldığını, bu yıl ise yüksek tutarlı ödemelerdeki sorunların kendini gösterdiğini söyleyen ATB Başkanı Çandır, “Bu
durum, önümüzdeki dönemde kredi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin bozulacağına işaret etmektedir. İş dünyasının
ödemeler sistemi ve kredi talebindeki büyük tutarlı işlemlerin
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gösterge bulunmaktadır” diye konuştu.

yatırım ve büyüme odaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki
dönemde ödemeler sistemimiz ve kredi
talebimizin ekonomik büyümeyi ne kadar etkileyeceğine odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

İTHALAT BAĞIMLISI OLMAYALIM
Daha önce üretimde kendimize yeterli
olduğumuz ürünlerde dışa bağımlı hale
geldiğimizi kaydeden Ali Çandır, “Son
dönemde bazı ürünlerindeki vergilerin
düşürülmesi ya da vergilerin sıfırlanarak
ithalat kapısının açılması kendimize dahi
yetmediğimizin göstergesidir. Bitkisel
ürünler denge tablosuna göre; son sekiz
yılda tahıllarda yetersiz üretim söz konusudur” dedi. Çandır, ithal edilmeye başlanan ürünleri söyle anlattı:

TARIMDA SEFERBERLİK ZAMANI
Tarım sektörünün bir taraftan genel ekonomik zorlukların etkisi altında olduğunu, diğer yandan kendi yapısal ve güncel
sorunlarıyla baş etmeye çalıştığını belirten Çandır, şunları söyledi:
“Türkiye ekonomisinin pozitif büyüyüp
sektörümüzün küçüldüğü çok nadir yıllar vardır. 2016 yılı bu nadir yıllardan biri
olmuştur. Türkiye ekonomisi yüzde 2.9
büyürken, sektörümüz yüzde -4.1 küçülmüştür. Bu durumu biz 2003, 2007
ve 2014 yıllarında da yaşamıştık. Ancak,
2016 yılında yaşadığımız küçülme yılların
biriktirdiği sorunların da etkisiyle daha
yıpratıcı bir daralma yaratmıştır. Topraklarının Türkiye genelinde 26 milyon
dekarını, Antalya’da ise 320 bin dekarını kaybetmiş, istihdamının yüzde 20’si
erimiş ve temel ürünlerdeki yeterlilik
oranları düşmüş bir sektör konumundayız. Yıllar boyunca her fırsatta, ısrarla
tarımın ülkemiz için stratejik bir sektör
olduğunu söylemekteyiz. Bu tespit, karar vericilerimiz tarafından da sıklıkla dile
getiriliyor. Ancak stratejik kabul edilen
tarıma yeterince ilgi gösterilmiyor. Daha
fazla gecikmeden stratejik sektör tespitlerinin gereklerinin yerine getirilmesini
bekliyoruz. Çünkü sektörümüzün içinde

bulunduğu darboğaz, günlük ve geçici
politikalarla aşılmaktan öteye geçmiştir.
Bu nedenlerle, şimdi tarımda seferberlik
ilan edilmelidir.”
Çandır, tarımda seferberlik ile sektöre itibar kazandırma, üretimde derinlik ve değer zinciri yaratma, maliyet etkinliği sağlama, kapsayıcı ve eğitim odaklı istihdamı
artırma, arazi varlığını geliştirme, lojistik
ve sertifikasyon sistemini yürütme, örgütlenmeye rekabetçi işlev kazandırma,
sosyal güvenliği geliştirme, ticari bilgi
odaklı Ar-Ge ve bilişim motivasyonu sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini söyledi. Çandır, “Bu başlıklar birbirlerinden bağımsız olarak uygulanıyor olabilir. Ancak
sonuç alabilmemiz için birbiriyle etkileşimli ve organize bir bütünlük içerisinde
hayata geçirilmelidir. Tarımın stratejik bir
sektör olarak tespit edildiğini ve bu tespitlerin yerine getirildiğini, ancak uygulamalarla görebiliriz. Böyle bir seferberlik
ihtiyacını bize gösteren pek çok somut

“Mısırda son 16 yılda sadece 1 yıl kendi
ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretebilmişiz. Kişi başına mısır tüketimimiz
azalmasına rağmen ihtiyacımızın yüzde
81’ini karşılayabilmişiz. Pirinç üretimimiz
artmasına karşın 16 yılda ihtiyacımızı
karşılayacak düzeye ulaşmamıştır. Halen
ihtiyacımızın yüzde 70‘ini üretebiliyoruz. Kuru fasulyede 16 yıllık geçmişte
2002-2004 dönemi haricinde yüzde 87
oranında yeterlilik derecesine sahibiz.
Yeşil mercimekte 2000’li yılların başında
ihtiyacımızın yüzde 90’nını üreten ülkemiz, bugün ihtiyacımızın yüzde 43 ‘ünü
üretebilmektedir. Kırmızı mercimek ve
nohut da yeşil mercimeğin kaderini paylaşıyor. Son 16 yılda kırmızı mercimek ve
nohutta ihtiyaç fazlası üretimimiz bulunurken, son 4 yılda üretimimizin hızla
düştüğünü resmi rakamlar göstermektedir.”
Çandır, tarımda seferberlik ihmal edilirse üretimde yeterli olduğumuz ürünler
için de ithalat kapısı açılacağı uyarısında
bulunurken, “Üreticiyi üretimden vazgeçirmeyecek strateji ve politikaları acilen
belirlemeliyiz” dedi.
HAYVAN BORSASINDA SONA GELİNDİ
Son on yıldır Antalya gündeminde bulunan canlı hayvan borsasında çözüm için
sona yaklaştıklarını söyleyen ATB Başkanı
Çandır, “Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda gelişmiş ülke standartlarına
uygun projelendirdiğimiz AHB Canlı Hayvan Borsası için Antalya Büyükşehir Be-
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lediyesi’ne sunduğumuz ortaklık kararı
onaylandı. Umut ediyoruz ki kısa bir sürede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hayvancılık sektörü ve kentimizin hizmetine sunarız. Canlı Hayvan
Borsası Projemize destek olan herkese
teşekkür ediyor, Antalya hayvancılığına
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Nisan ayında Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve ilgili kurumlarla birlikte üç projeyi sunduklarını bildiren Çandır, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ar-Ge Destek Programı’na sunduğumuz
projemiz ile Antalya ve pilot ilçelerimizde sektörümüze verilen destekleri analiz
etmeyi, İçişleri Bakanlığı’na sunduğumuz
projemiz ile Antalya ilçelerinde örtüaltı
tarımda ücretsiz olarak çalışan kadınlarımızı kooperatifleştirmeyi, Ekonomi Bakanlığına sunduğumuz UR-GE projemiz
ile tıbbi aromatik bitkiler, reçel, pekmez,
zeytin ve zeytinyağı sektöründe ticaret
yapan üyelerimizi uluslararası piyasalarda rekabet edebilir düzeye getirmeyi
hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde
üyelerimizden gelecek talebe göre diğer
sektörlerimiz içinde faaliyet konularına
uygun UR-GE projeleri başlatacağız” diye
konuştu.

firmalar ile iş bağlantıları sağlanıyor. Bu yıl
13-17 Eylül tarihlerinde 8’incisini düzenleyeceğimiz YÖREX ile memleket hasreti
çekenlerin özlemini dindirmeyi, çocuklarımız ve gençlerimizle yöresel ürünlerimizi
buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
MECLİS’TEN TAM DESTEK
Meclis’te sektörel konular da gündeme
geldi. Meclis üyeleri Canlı Hayvan Borsası’nın kurulmasına öncülük ettiği için ATB
Başkanı Çandır ve ATB yönetimine teşekkür ederken, projenin bir an önce hayata
geçirilmesini beklediklerini bildirdi. ATB
Meclis Üyesi Osman Yardımcı, Hayvan Borsası’nın 5 fabrikaya bedel olduğunu söylerken artık Antalya’nın parasının başka şe-

hirlere gitmeyeceğini söyledi. Antalya’nın
daha kaliteli ve sağlıklı et tüketeceğini söyleyen Yardımcı, “Ali Çandır’ın yanındayız,
belediyemizin yanındayız. Hayvan Borsası
Antalya’ya hayırlı olacak. Ben bu çalışmanın altına elimi değil gövdemi koyacağım.
İnşallah bir an önce hayata geçer. Her konuda Ali Çandır’ın yayındayım, Menderes
Türel’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
“Rüyalarımız gerçek oldu” derken, ATB
Meclis Üyesi Ata Sönmez, projeyi hayata
geçiren Ali Çandır ve Menderes Türel’e teşekkür etti. Sönmez, projenin bu yıl içinde
bitmesini beklediklerini ifade etti.

YÖREX BU YIL EYLÜL’DE
Çandır, Meclis üyeleri ile bu yıl 8’incisi yapılacak YÖREX’in tarihini de paylaştı. Antalya
Ticaret Borsası olarak kıyıda köşede kalmış,
kaybolmaya yüz tutmuş zenginliklerimizin
hakkını hukukunu koruyarak ekonomiye
kazandırmak için 10 yılı aşkın süredir çalıştıklarını belirten Çandır, “Son 7 yıldır ise
YÖREX’i düzenleyerek ülkemiz ürünlerine
vitrin oluşturuyor, üreticilerimize coğrafi
işaret koruma sistemini anlatıyor, ulusal
ve uluslar arası ölçekte başarıya ulaşmış iyi
örneklerle üreticilerimizi cesaretlendiriyoruz” dedi. YÖREX’in yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut
olduğuna dikkat çeken Çandır, “YÖREX ile
tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, doğal ürünler, maden ürünleri ve
mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sanayi ürünleri hem tanıtılıyor hem de büyük
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TARIMDAN
MART’TA 5 MİLYONLUK
İSTİHDAM
Tarımda Şubat
ayında 5 milyon 36
bin olan istihdam,
Mart ayında 49 bin
artışla 5 milyon 85
bine yükseldi. Tarım,
Mart’ta işsizliği 2
puan düşürerek
yüzde 13,7’den
yüzde 11,7’ye çekti.

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, tarımda Şubat ayında 5 milyon 36 bin olan istihdam, Mart
ayında 49 bin artışla 5 milyon 85 bine yükseldi. 2016
Mart ayında 5 milyon 93 bin, geçen ay 5 milyon 36 bin
olan tarımda istihdam 2017 Mart ayında 5 milyon 85 bine çıktı.
Mart ayında 27 milyon 489 bin olan toplam istihdamın yüzde
18,5’ini tarım karşılarken, bu rakam geçen Şubat ayında yüzde 18,7 olarak açıklandı. Tarımın istihdam içindeki payının Mart
ayında toplam istihdamın, Şubat ayına göre 533 bin artarak 26
milyon 956 binden 27 milyon 489 bine çıkmasından kaynaklandığı bildirildi.
2017 Mart ayında tarımda 2 milyon 868 bin erkek ve 2 milyon
218 bin kadın istihdam edildi. Erkeklerin yüzde 15,1’i, kadınların yüzde 26,1’i tarımda çalışırken, tarımın işsizliği önemli
oranda aşağıya çektiği görüldü. Mart ayında tarım, kadınlarda işsizliği 4 puan düşürerek yüzde 18,3’den yüzde 14,8’e,
erkeklerde 1,3 puan düşürerek yüzde 11,8’den yüzde 10,5’e,
toplamda işsizliği 2 puan düşürerek yüzde 13,7’den yüzde
11,7’ye indirdi.
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HAZİRAN ENFLASYONU

YIL SONU İÇİN UMUT VERDİ

ATB, BAGEV Başkanı Ali Çandır, tüketici enflasyonun yıllık bazda yüzde 10.90’a
gerilediğini kaydederken, yılın ikinci yarısında toplam yüzde 2.75’lik bir enflasyon
yaşanırsa, geçen yılki yüzde 8.53’lük enflasyonun yakalanabileceğini söyledi.

B

atı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme
Vakfı (BAGEV) ve
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Ali
Başkanı Ali Çandır, Türkiye
ÇANDIR
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı Haziran Ayı enflasyon rakamlarını
değerlendirdi. Tüketici enflasyonunun (TÜFE)
beklenildiği gibi sıfırın altında kalarak yüzde
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0.27 düşüş gösterdiğini belirten Çandır, böylece tüketici enflasyonun yıllık bazda yüzde
10.90’a gerilediğini kaydetti.
Son 5 yılın Haziran ayı tüketici enflasyon
rakamlarına bakıldığında ikinci kez negatif
enflasyon ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, “2015 yılındaki negatif enflasyon yıllıkta
yüzde 7.20’lik bir düzeyi bize yaşatırken bu
ay yaşadığımız düşüş yıllıkta yüzde 10.90 gibi
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oldukça yüksek bir enflasyona neden olmuştur. Burada dikkat
edilmesi gereken konu, yılsonu tüketici enflasyonunun tek haneli düşüp düşemeyeceğidir. Bunu doğru bir şekilde öngörebilmek için kalan ayların geçen yılki enflasyon değerlerini dikkate almak gereklidir” diye konuştu.
YÜZDE 1’İN ALTINI YAŞARSAK TEK HANEYİ GÖRÜRÜZ
Yılın ikinci yarısında toplam yüzde 2.75’lik bir enflasyon yaşanırsa, geçen yılki yüzde 8.53’lük enflasyonun yakalanabileceğini
söyleyen Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu: “Bu önümüzdeki altı ay için her ay ortalama olarak yüzde 0.46’lık bir
enflasyon yaşamamız gerektiği anlamına gelir. Ancak bunun
gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür. Yılsonunda tek haneli
bir enflasyon öngörüsü bundan daha gerçekçidir. Çünkü kalan 6 ay için aylık ortalama enflasyonunun yüzde 0.70 civarında
seyretmesi gereklidir. Hatırlanacağı üzere geçen yıl temmuz,
ekim, aralık aylarında yüzde 1’in üzerinde enflasyon yaşanmıştı.
Önümüzdeki bu aylarda eğer yüzde 1’in altında kalmayı başarabilirsek yılsonunda tek haneli bir enflasyon ile karşılaşabiliriz.”

politikasından çok üretimi artırıcı tedbirlerin uygulanmasından
geçtiğin vurgulayan BAGEV Başkanı Ali Çandır, şunları kaydetti:
“Nisan Ayı itibariyle zirveyi gören tüketici enflasyonunun bu ay
dahil olmak üzere gerileyen bir eğilime sahip olması, özellikle
sıkı para politikası ile dizginlenen kur fiyatlarından ciddi ölçüde
olumlu yönden etkilenmiştir. Ancak bunun sürdürülebilir olması, sıkı para politikasından çok üretimi artırıcı tedbirlerin uygulamaya konmasına bağlıdır. Diğer taraftan kredi kolaylıklarının
sağladığı talep artışı, geçici süreli büyüme sağlasa bile enflasyon üzerinde kalıcı olumsuz etkiler yaratmaktadır.”

ENFLASYONA BATI AKDENİZ KATKISI
Yılsonu enflasyonunu tek haneye çekebilmek için Antalya, Isparta, Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz’in üzerine düşen katkıyı
uzun bir süredir yaptığını kaydeden Çandır, bölge enflasyonunun bu ay yüzde -0.41 düşüş ile ülke enflasyonunun düşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı. Çandır, “Batı Akdeniz genel
enflasyona 26 bölge içerisinde en iyi katkı sağlayan 4. bölge
olmuştur. Toplam 12 ana kalemden oluşan tüketici enflasyonunun mobilya, sağlık, eğitim, çeşitli mallar olmak üzere sadece 4
kaleminde bölgemiz enflasyonu, ülkemiz enflasyonunun üzerinde gerçekleşirken, diğer 8 kalemde Türkiye ortalamasının
altında gerçekleşmiştir” diye konuştu.
Çandır, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) bir önceki aya göre
yüzde 0.07, yıllıkta ise yüzde 14.87 artış görüldüğünü kaydederken, çekirdek enflasyonun yüzde 9.38’den yüzde 9.20’ye
gerileyerek düşüş yönündeki seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
DOMATESİN HAVASI SÖNDÜ
Haziran ayında yüzde 28,14 artış oranıyla yurt içi turlarının en
fazla artış gösteren kalem olduğunu belirten Çandır, yüzde
10.59’luk artışla ile salatalık, yüzde 9.91’lik artış oranıyla sivri biberin fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldığını belirtti.
Çandır, bahar ayında fiyatı yüksek olduğu için eleştirilen domatesin Haziran ayında yüzde 41,93’lük azalışla fiyatı en fazla
düşüş gösteren ürün olduğuna dikkat çekti. Çandır, mevsimsel
ve dönemsel farklılık gösteren meyve sebze fiyatlarının enflasyonun günah keçisi ilan edilemeyeceğini vurguladı.
ÜRETİM ŞART
Enflasyondaki olumlu seyrin sürdürülebilir olmasının sıkı para
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ANTALYA TİCARET BORSASI

MAYIS MECLİSİNİ TOPLADI
ATB Başkanı Ali Çandır, 2016 yılında tarım sektörünün yüzde -4.1, ilk
çeyreğinde ise yüzde -4.3 küçüldüğünü belirtirken, “Bu yıl sektörümüzün
ilk çeyrekte daha fazla büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, geçen yılın yarattığı düşük baz etkisi olacaktır” dedi.
Çandır, Antalya tarımının da bu büyümeden nasibini alacağını söyledi.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
Mayıs ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan
başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı Kayan, Ramazan’ın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. ATB
Toplantı salonunda yapılan Meclis’te
yönetimin bir aylık çalışması üyelerle
paylaşıldı. Kent gündemi ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATB Başkanı Çandır, sözlerine
Ramazan ayının Türk milletine ve tüm
insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dileyerek başladı.
DUYARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözlerini anımsatan Çandır, “Toprağını,
suyunu, havasını, dağını ve taşını kullandığımız kentimizin eşsizliğini, hem
bize bir kez daha hatırlatmış hem de
torunlarımıza nasıl bir miras bırakmamız gerektiğini vasiyet etmiştir” dedi.
Göreve geldikleri günden beri Antalya
için söylemleri ve yaptıklarının bu anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini kaydeden Çandır, “Tabii ki kentimiz için
bu sahiplenmeyle çalışan sadece biz
olmadık. Antalya’mızı bu düsturla sahiplenen kurumlar ve kişilerle de her
zaman birlikte hareket ettik. Mademki
bu eşsiz kentimizin doğasını, çevresi-

ni ve nimetlerini kullanmaktayız, o zaman torunlarımızın emaneti olan da
bu nimetleri tahrip etmeden kendilerine ulaştırmalıyız. İşte birlikte hareket
ettiğimiz tüm kurum ve kişilerin ortak
vazgeçilmezi de bu prensip olmuştur”
diye konuştu.
ÇEVRECİ BÜYÜKNOHUTÇU’YU ANDI
Çevre mücadelesi verirken hunharca
katledilen Ali Ulvi Büyüknohutçu ve
eşini anan Çandır, “Antalya aşıklarıydı”
dedi. Çandır, şunları söyledi: “Öncelikle
kendilerine Allah’tan rahmet, kederleri ailelerine ve tüm Antalyalılara da baş
sağlığı dilerim. Finike’de komşularının
ve köylülerinin Ali Baba namıyla bildiği
Ali Ağabey ve eşi, Antalya’yı eşsiz yapan değerlerinden Finike’nin; meyvesinden ağacına, toprağından taşına
topyekûn sahip çıkmayı ve mücadele
etmeyi bir yaşam tarzı haline getirmiş-

lerdi. Kışın yaptığımız bir görüşmede
rahmetli Ali Ağabey, Finike’nin asırlık
sedir ormanlarını, sedir salgı ballarını,
nar ve portakal ağaçlarını ve nihayet
tüm doğasını korumamız gerektiğini
bizlere yaşadığı örneklerle anlatmıştı.
Çok etkilendiğim ve yakından takip
ettiğim için ben de bu durumu geçtiğimiz yıl içerisindeki meclis toplantılarımızda sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştım. Şimdi bir kez daha belirtmek
istiyorum ki, rahmetli Ali Ağabeyin ve
eşinin Antalya ve Finike için yaşadığı
endişelerin ve korkuların, hiç birinin
gerçekleşmemesi uğruna aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”
REHAVETE KAPILMAYALIM
Ali Çandır, Meclis’te ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2016
yılında tarım sektörünün yüzde -4.1,
ilk çeyreğinde ise yüzde -4.3 küçüldüğünü belirten Ali Çandır, “Bu yıl sektörümüzün ilk çeyrekte daha fazla büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bunun
en önemli nedenlerinden biri, geçen
yılın yarattığı düşük baz etkisi olacaktır”
dedi. Antalya tarımının da bu büyümeden nasibini alacağını söyleyen Çandır,
şunları kaydetti: “Nitekim kriz öncesi
rakamlardan uzak olsak da yılın ilk dört
ayında kentimizin toplam ihracat performansı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 27 artış gösterirken, yaş
meyve sebze ihracat performansımız
yüzde 36 artış göstermiştir. Diğer taraftan sektörümüzü doğrudan ilgilendiren
tarım kredilerinde yüzde 31’lik, toptan
ticaret kredilerinde yüzde 10’luk artış
yaşanmıştır. Büyümemize pozitif etkide
bulunan mevduatlarımızda Türk Lirası
cinsinden yüzde 12, döviz cinsinden
ise yüzde 16’lık artış gerçekleşmiştir.
Bu temel göstergeler Antalya ekonomisinin ve sektörümüzün 2016 yılında
yaşadığı sıkıntıyı belirli ölçülerde azalttığını göstermektedir. Ancak hemen
belirtmeliyim ki, gerçek potansiyelimizi
göstermekten uzak bir büyüme rakamı
ile karşı karşıya kalacağız. Yani önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2017 yılı
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si’nin meşguliyeti ne olacak? Çok merak ediyorum” diye konuştu.
İTHALAT SOPASI KOLAYCILIK
Tarımda seferberliğe ihtiyaç olduğunu
vurgulayan Çandır, “Tarımda seferberlik çağrısının diğer amacının tarımsal
üretim ve ticaretle uğraşan insanları
ithalat sopasıyla ve zaptiye tedbirlerle
terbiye etme veya fırsatçılık suçlamasıyla hizaya getirme kolaycılığından
vazgeçmeyi sağlamaktır. Her sektörde
olduğu gibi tarımda da kötü örnekler
olabilir” diye konuştu.

ilk çeyrek büyüme rakamları bizi rehavete sürüklememelidir.”
Bütün iyileşmelere rağmen hala tarımda bir seferberlik halinin geçerliliğini koruduğunu ifade eden Çandır,
“Antalya Ticaret Borsası olarak bu
tespiti yaptığımız günden beri üyelerimizle, çalışma gruplarımızla, tarım
sohbetleri, sektörel analiz toplantılarımızla bu seferberlik halinin kapsamını
ve özünü tartışıyoruz. Bu konuyu tartışmaya açmamızın sebebi; tarımsal
üretim ve ticarette uzun dönemdir
yaşadığımız bozulmaların yanı sıra,
son dönemde ortaya çıkan ve sektörü
son derece olumsuz etkileyen olaylardır” diye konuştu.
TARIMA HAKSIZLIK YAPILIYOR
Tarım ve gıda ürünlerinin yükselen
enflasyona temel sebep gösteril-
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mesini büyük bir haksızlık olduğunu
kaydeden ATB Başkanı Çandır, “Hem
uzun dönemli geçmiş veri analizleriyle hem de kısa vadeli veri analizleriyle
defalarca enflasyonun yükselmesinde
tarım ve gıda fiyatlarının diğer kalemlere oranla enflasyona daha az etkide
bulunduğunu ifade ettim. Ancak, hala
bu durumun gerçekmiş gibi ulusal
medyada işleniyor olması, tarımı nesnel bilgilere dayalı olarak değerlendiren sektör paydaşlarını harekete geçirmelidir. Bu örnekten devam etmek
gerekirse, geçen ay ulaştığı 10 TL’lik
rakamlarla ülke gündemini meşgul
eden domates bugün itibariyle Antalya halinde 1 TL civarında işlem görmektedir. Birkaç gün sonra açıklanacak Mayıs Ayı enflasyonu hala yüksek
çıkarsa bunun sorumlusu ne olacak?
Domates fiyatı düşünce Gıda Komite-

Devletten beklentilerini de sıralayan
Ali Çandır, “Birincil beklentimiz, bütün sektörü töhmet altında bırakan
ve sektöre hak etmediği itibar kaybı
yaşatan uygulamalar yerine, bunları
titizlikle ayıklayan bir uygulamaya gitmesidir. Böylece mevsimsel etkilerden
kaynaklanan arz talep dengesizliğinin
yarattığı doğal fiyat hareketliliğinin dışında hareket edenleri ayıklamak daha
somut ve kolay olacaktır. Bu beklentimiz, hayati derecede önem taşımaktadır. Çünkü doğrudan sektörel
itibarımızı zedelemektedir” dedi. Çandır, Ramazan ayında tarım ürünleri ve
gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı ve tüm sektörün fırsatçılık yaptığı
gibi oluşturulan algıdan da rahatsız
olduğunu vurguladı.
YÖNTEM YASAKLAMA OLMAMALI
Rusya ile ticari ilişkilerin yapılan üst
düzey görüşmelerin ardından normalleşme yolunda ilerlediğini belirten
Çandır, “Ancak domates ve benzeri tarım ürün ihracatı henüz bu iyileşmeden nasibini almamıştır. Rus yetkililerce üreticilerini korumaya yönelik bir
gerekçe sunulsa da dünya ticaretinde
bunun yöntemi yasaklama değil, üretim dönemine uygun olarak vergilendirmedir. Yetkililerimizden talebimiz,
bu konuyu müzakere ederken iki ülke
üretimindeki mevsimsel üretim dönemlerini göz önünde bulundurarak
her iki ülke üreticilerini ve ihracatçı-
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larını rahatlatacak çözümü sağlamalarıdır. Bu çözümün teknik detayları
için sektör her zaman katkı vermeye
hazırdır” diye konuştu.
ZEYTİNLİKLER İMARA AÇILMASIN
Sanayi, Ticaret, Enerji Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun gündeminde zeytinlik, mera ve kıyıların
imara açılmasını öngören “Üretim Reform Tasarı” bulunduğunu anımsatan
ATB Başkanı Çandır, tasarıya iktidardan
muhalefete kadar sanatçılardan üreticilere kadar toplumun her kesiminden itirazlar geldiğini belirtti. Özellikle
zeytinlikleri tehdit eden tasarının kendilerini de endişeye sevk ettiğini söyleyen Çandır, şunları söyledi:
“Meclis gündemine defalarca getirilen ve her defasında reddedilen düzenlemeyi zeytinciliğin idam fermanı
olarak görüyoruz. Bu ısrarı anlamakta
zorluk çekiyoruz. Komisyon üyelerinin
bu yanlıştan döneceğini düşünüyor,
dönülmezse de Gazi Meclisimizin genel kurulda bu yanlışa dur diyeceğine
inanıyoruz. Gerekçesi ne olursa olsun,
tarım topraklarımızı ve zeytinliklerimizi tehdit eden her türlü girişimin
karşısında olduğumuzu bir kere daha
ifade ediyorum.”
TARIMI GELİŞTİRECEK GÜZEL HABER
Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ve süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilmesinin önünün
açıldığını belirten Çandır, son 10 yıldır
başta inşaat ve turizm sektörüne sağlanan kiralama olanağının tarım sektörüne de getirildiğini belirtti. Çandır,
“Umuyorum ki son yıllarda arazi darboğazı yüzünden yatırım ve büyüme sıkıntısı çeken sektörlerimiz uzun
dönemli kiralama olanağı ile sürdürülebilir yatırım imkanına kavuşacak,
büyüme ivmesi kazanacak ve ihracat
motivasyonunu artıracaktır. Hazineye
ait olan tarım yapılacak olan arazilerin
envanterlerinin sektörümüzle paylaşılması, yatırıma hız kazandıracaktır”

diye konuştu.
YÖRESEL ÜRÜNLERE DUYARLILIK
DEVAM ETMELİ
ATB Başkanı Çandır, yöresel ürünlerle
ilgili son dönemde Antalya’da yaşanan
sıkıntıları da Meclis gündemine taşıdı.
Artık neredeyse her mahallede ya da
semtte hemen hemen her gün yöresel ürünler sergisi, panayırı, pazarı
veya günleri adı altında etkinlik yapıldığını belirten Çandır, şunları söyledi:
“Artık öyle bir hale geldi ki bir taraftan
nerede ve nasıl imal edildiği belli olmayan ürünler, vergi ve denetime tabi
bulunmayan etkinlikler yöresel adı altında düzenlenmektedir. Bu etkinlikler
çevredeki esnafın tepkisini çekmekte
ve işlerini sekteye uğratmaktadır. Defalarca yerel ve merkezi mercilere bu
rahatsızlığı yazılı ve sözlü olarak iletmemize rağmen, gerekli önlemlerin
yeterince alınmadığını gördük. Yine
yöresel adı altındaki bir etkinlikle ilgili
Cumhuriyet Savcılığı, Antalya Ticaret İl
Müdürlüğü ile Antalya İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’ne yazılı şikayette bulunduk. Üstelik bu kez marka
tescili Borsamıza ait olan YÖREX adıyla
tanıtım ve davette de bulunulmuştu.
Şikayetimizin ardından hızlı ve duyarlı
tepki göstererek etkinliğe son veren
yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Valiliğimiz ve belediyelerimizden bu duyarlılığın devamını talep ediyoruz.”
ETİ PAHALI YAPAN MALİYETLER
ATB Meclisi’nde, sektörel konular da

görüşüldü. ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez, et fiyatlarının yüksek olduğunu
söyleyenlerin maliyetlere bakması
gerektiğini kaydetti. Sönmez, etin
ucuzlaması halinde maliyetlerini karşılayamayan üreticinin gelecek sene
hayvancılığı bırakacağını ifade etti.
Sönmez, hayvan ırkının değiştirilerek
etçil ırka dönülmesi gerektiğini söyledi. ATB Meclis Üyesi Adnan İngeç,
süt 2 TL’yi görmediği sürece et fiyatının önüne geçilemeyeceğini kaydetti. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Simav, etçil ve sütçül ırkın bölge bölge belirlenerek yetiştirilebileceğini
söyledi.
ATB Meclis Üyesi Yusuf Karasu, bu
yıl buğdayda iyi verim alınacağını
söylerken fiyatı konusunda sıkıntılar
olduğunu bildirdi. Fabrikacıların 975
Kuruş’tan buğday almak istediğini,
Antbirlik’in 1 TL’den fiyat verdiğini
kaydeden Karasu, “biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hasat bu yıl iyi olacak ama önemli olan pazar. Tüccar
devletle nasıl rekabet edecek” dedi.
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Akdeniz bölgesinin buğdayının
erkenci ürün olduğunu belirterek,
fiyatın piyasa şartlarında oluştuğunu
söyledi.
ATB meclis Üyesi Fatih Ekinci, havaların serin gittiğini belirterek, üretim
sezonunun kaydığına dikkat çekti.
Havaların ısınmasıyla tonajın artacağını kaydeden Ekinci, bunun fiyatı
aşağı çekmemesini diledi.
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ÇANDIR, İMPARATORLUKTAN PORTRELER SERGİSİNDE

A

ntalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) kente armağanı
Antalya Kültür Sanat, 2017’de Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonlarından derlenerek Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen iki yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Antalya Kültür Sanat’tan “İmparatorluktan
Portreler” ve Eşsiz Bir Tanıklığı Keşfederken: Ernst Krickl’ın Likya
Günlüğü, 1892” açılışına Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da katıldı. Sergiden çok etkilendiğini kaydeden Çandır, ATSO’ya kentin kültür sanat yönünü gelişmesi için yaptığı katkılar
nedeniyle teşekkür etti.

SERGİ 3 EYLÜL’E KADAR AÇIK

S

una ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist
Resim Koleksiyonu’ndan seçilmiş
47 eserin yer aldığı “İmparatorluktan
Portreler” ile Likya bölgesinde yapılan
ilk dönem incelemelerine ışık tutan
“Eşsiz Bir Tanıklığı Keşfederken: Ernst
Krickl’ın Likya Günlüğü, 1892” sergileri 3 Eylül 2017 tarihine kadar açık
olacak.
Açıldığı 2015 Eylül ayından bu yana
Antalyalıları Picasso, Andy Warhol, Ara
Güler gibi dünya çapında sanatçılarla
buluşturan, 2016 Ekim’inde ise merceğini Antalya’ya çevirerek Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
derlenen “Karşılaşmalar” sergisini ha-

yata geçiren Antalya Kültür Sanat’ın
2017 bahar sergileri, Avrupa’dan bizim
dünyamıza bakıyor.
Kültür tarihinde önemli ve ayrıcalıklı
bir ekolü temsil eden “Oryantalizm”in
plastik sanatlardaki yansımalarını örnekleyen İmparatorluktan Portreler
sergisi, 18-19 yüzyıllarda yaşamış Batılı

ressamların doğuyu, çoğunlukla da Osmanlı İmparatorluğu’nu betimledikleri
yağlıboya eserlerden oluşurken, ikinci
sergi bizim dünyamızı bu defa fotoğraf
makinesi objektifinden belgeliyor.19.
yüzyılın sonunda Viyana’lı bilim
adamlarının İzmir’den Antalya’ya gerçekleştirdikleri keşif gezilerinden birine
katılan Yüzbaşı Ernst Krickl’ın yolculuk sırasında tuttuğu notları ve çektiği
“görev dışı” fotoğrafları içeren albümlerinden ortaya çıkan Eşsiz Bir Tanıklığı Keşfederken, Ernst Krickl’ın Likya
Günlüğü,1892 sergisi coğrafi ve arkeolojik görünümler, yerel yapılar, insan
profilleri ve anektodlarla bölgemizin ve
bizim 125 yıl önceki tarihimize mercek
tutuyor.
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BATEM FİLİZİ VE YILDIRIM PATLICAN

TESCİLLENDİ

Dr. Filiz Boyacı
(BATEM Sebzecilik ve süs Bitkileri Bölümü)

P

atlıcan, Solanaceae familyası içerisinde üretim bakımından patates ve
domatesten sonra üçüncü önemli
sebze olup, vitamin ve mineral içeriği
bakımından da oldukça değerlidir. Dünyada
toplam 48,5 milyon tonluk patlıcan üretimi
yapılırken, Türkiye’de bu üretim yaklaşık 800
bin ton civarındadır. Ülkemiz geçmişte patlıcan üretimi bakımından önemli bir konumda
olmasına rağmen, son yıllarda üretim miktarında ciddi düşüşler yaşanmış ve dünya genelinde 5. sıraya kadar gerilemiştir. Bunun en
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önemli nedenlerinden birisi de yetiştiricilik
sırasında karşılaşılan biyotik ve abiyotik stres
faktörlerinden kaynaklanan verim ve kalite
kayıplarıdır. Biyotik streslerden Fusarium ve
Verticillium, abiyotik streslerden de düşük ve
yüksek sıcaklıklar patlıcanda ürün kaybına neden olan en önemli faktörlerdir.
Hastalıklarla mücadelede kullanılan Fungisitlerin pahalı olması, çevreye verdiği zarar
ve hastalığı tamamen kontrol edememesi
gibi sorunlar dayanıklı çeşitlerin geliştirilme-
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sinin ve kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır. Kültürü
yapılan hibrit patlıcan çeşitlerinin neredeyse tamamına yakını
(S. melongena) biyotik ve abiyotik koşullara karşı hassastır. Pratikte patlıcan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ülkelerde
toprak kökenli patojenler ile nematod zararına karşı dayanıklı
çeşit geliştirmeye ihtiyaç vardır. Aslında çoğu patojenlere dayanıklılık türün kendi içerisinde mevcut olmakta birlikte bunların ticari değeri ya azdır ya da hiç yoktur. Nitekim böyle bir
dayanıklılık kaynağı kullanılarak, TÜBİTAK tarafından 109G029 no
ile desteklenen “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat
Geliştirme Projesi kapsamında Fusarium (Fusarium oxysporum
f.sp. melongenae)’a dayanıklı ilk yerli hibrit çeşidimiz BATEM tarafından geliştirilmiş ve “Yıldırım” ismi ile ülkemiz üreticisinin
kullanımına sunulmuştur.
Patlıcanın bazı yabani formları ve yakın akraba yabani türleri
biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden birkaçına birden aynı
anda yüksek düzeyde dayanım gösterebilmektedirler. Solanum
torvum, Solanum integrifolium, Solanum sisymbriifolium, Solanum incanum’un bazı biyotik ve abiyotik stres faktörlerine
karşı yüksek derecede dayanıklılık gösterdiği birçok çalışmada
rapor edilmiştir. Patlıcanın yabani akrabaları biyotik ve abiyotik
sterlerde dayanıklılığın sağlanabileceği iyi bir genetik kaynak
olsa da büyük bir kısmında kültür formu ile melezlemelerde
kısmi uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır. Patlıcanın kültür formu
ile yabani akrabaları arasında yapılan melezlemelerde seksüel
uyuşmazlıklara bağlı olarak başarı sınırlıdır ve bazı türlerle yapılan melezlemelerden fertil bireyler elde edilememektedir.
Bu nedenle yabani kaynaklar kullanılarak geleneksel bitki ıslah
yöntemleri ile patlıcanda biyotik ve abiyotik streslere dayanıklı
çeşit geliştirme çalışmalarında çok önemli bir ilerleme sağlanamamaktadır.
Değişen iklim şartları ile birlikte, hastalık ve zararlıların yanında
kuraklık, yüksek sıcaklık, su stresi faktörlerinin de tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilenmesi beklenmekte, dünya genelinde
hazırlanan projeksiyonlarda ürün verimlerinde % 50’lere varan
bir azalma öngörülmektedir. Nüfusla birlikte gıdaya olan talebin
artacağı, buna karşın verim kayıplarından dolayı gıda taleplerinin yeterince karşılanamayacağı ileri sürülmektedir. Gelecekte
yaşanması muhtemel bu sorunların üstesinden gelebilmek
amacı ile BATEM’de yürütülen patlıcan ıslah çalışmalarında biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden birkaçına birden dayanım
gösteren çeşit geliştirebilmek için yabani türlerle kültür formları arasında melezleme çalışmaları yapılmış, yabani patlıcanların
melezlemedeki başarı oranının düşük olmasına rağmen başarılı
sonuçlar elde edilmiştir.
BATEM’den Dr. H. Filiz Boyacı’nın yaptığı çalışmalarla çoklu dayanım gösteren ıslah materyalleri elde edilebilmiştir.
Enstitünün son olarak tescil ettirdiği BATEM Filizi ve Yıldırım çeşitleri de sektör tarafından ilgiyle karşılandı.
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ANTALYA TİCARET BORSASI

HAZİRAN MECLİSİNİ TOPLADI
Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, genel ekonomik büyümeye
tarım sektörünün katkısının olması gerekenin altında olduğunu söylerken, “Bu
duruma neden olarak verilen desteklerin büyümeye ivme kazandırmaması,
sektörümüzde yaşanan toprak kayıpları, tarımsal faaliyetlerden çekilme,
fiyat istikrarı adına tarımsal ithalatın kolaylaştırılması, dünya tarımsal ürün
fiyatlarındaki düşüşler, tarımsal girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar, olarak
ifade edebiliriz” diye konuştu.
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A

ntalya Ticaret Borsası Haziran ayı Meclisi, Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. ATB Toplantı
Salonu’nda yapılan Meclis’te yönetimin
bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri
bilgilendirildi. Antalya Ticaret Borsası
Başkan Vekili Halil Bülbül, gündeme
ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayı meclisinde
geçen yıl ki yüzde -4.3’lük daralmanın
ardından 2017 yılı ilk çeyrek büyüme
rakamlarında büyüme beklentisini dile
getirdiklerini anımsatan Bülbül, büyümenin en büyük kaynağının da geçen
yılki daralmanın yarattığı baz etkisi olduğunu vurguladı. Bülbül, “2017 yılı ilk
çeyrek büyüme rakamları açıklandığında bu tahminimizin ne kadar yerinde
olduğunu gördük. Genel ekonomik
büyüme yüzde 5 olarak gerçekleşmesine rağmen, tarım sektörü yüzde 3.2
büyümüştür” diye konuştu.
TARIM YETERİ KADAR BÜYÜMEDİ

Genel ekonomik büyümeye tarım sektörünün katkısının olması gerekenin altında
olduğunu söyleyen Bülbül, nedenlerini
şöyle sıraladı: “Bu duruma neden olarak
verilen desteklerin büyümeye ivme kazandırmaması, sektörümüzde yaşanan
toprak kayıpları, tarımsal faaliyetlerden
çekilme, fiyat istikrarı adına tarımsal ithalatın kolaylaştırılması, dünya tarımsal
ürün fiyatlarındaki düşüşler, tarımsal girdi
maliyetlerindeki aşırı artışlar, olarak ifade
edebiliriz.”
Antalya’nın yaş sebze meyve ihracatı rakamlarını meclis üyeleriyle paylaşan Halil
Bülbül, 2008’in rakamlarına ulaşılabildiğini belirtti. Bülbül, şunları söyledi: “Tarım
sektöründeki bu büyümenin Antalya tarımı açısından anlamını yaş meyve sebze
ihracatımızdaki eğilimlere bakarak belirli
ölçülerde görmemiz mümkündür. 2017
yılı ilk 5 ayında kentimizden yapılan yaş
meyve sebze ihracatı 189 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik
artışı ifade etmektedir. İlk bakışta büyü-

me oranı itibariyle yüksek bir rakam gibi
gelse de 189 milyon dolarlık ihracat aynı
dönemler itibariyle araştırıldığında 2008
yılı rakamına denktir. 243 milyon dolarla
en yüksek ihracat yaptığımız yılda Rusya’nın payı 109 milyon dolardı. Bu yılın
ilk 5 ayındaki ihracatımızın ise sadece 3
milyon doları Rusya’ya gerçekleşmiştir.
Eğer Rusya kayıpları ile Rusya dışı kazançları mahsup edersek 52 milyon dolarlık
bir fark ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak
diyebiliriz ki, Rusya kayıplarının yaklaşık
üçte birini yeni pazarlarla telafi edebilmişiz. Dolayısıyla yeni pazarlar konusunda
çok daha fazla çalışmalıyız.”
İŞSİZLİKTEKİ DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun mart ayı
işsizlik rakamlarını, şubat ayındaki işsizlik
oranına göre 0.9 puanlık azalışla yüzde
11.7 olarak ilan ettiğini belirten Halil Bülbül, işsizlik oranında yaşanan düşüşün
ne kadarının istihdam seferberliğinden
kaynaklandığının bilinmediğini ancak düşüşü gelecek dönemler için umut verici
olduğunu söyledi. Bülbül, “Umuyoruz ki,
gelecekte tek haneli işsizliği yaşayabiliriz.
Bunu sağlamanın en önemli alanlarından
biri de işsizliği yaklaşık yüzde 2 oranında
düşüren tarım sektörüdür. Üstelik sektörümüz kırsaldaki kalifiye olmayan iş gücünün istihdamında da önemlidir” diye
konuştu.
AÇILAN KAPANAN ŞİRKET SAYISI
ORTALAMANIN ÜZERİNDE
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, açılan kapanan şirket sayısını da değerlendirdi. 2017
yılının ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde
3 azalırken, aynı dönem içinde kapanan

şirket sayısının yüzde 8 arttığını belirten
Bülbül, Antalya’da ise mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirkette
sayısında yüzde 16, kapanan şirket sayısında ise yüzde 33’lük artış yaşandığını
kaydetti. Türkiye genelinde mayıs ayında
önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket
sayısının yüzde 15, kapanan şirket sayısının yüzde 57 artış olduğunu söyledi. Bülbül, “Antalya’mızdaki kurulan-kapanan
şirket sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir” dedi.
Protesto edilen senet ve karşılıksız çek
rakamlarını de değerlendiren Bülbül, şu
bilgileri paylaştı: “Ocak-Nisan döneminde
2000 TL ve üzerinde işlem gören protesto edilen senet adedi geçen yılın ilk dört
ayına göre ülkemizde yüzde 5 düzeyinde
artış gösterirken, ilimizde aynı kalmıştır.
Aynı dönemler itibariyle protestolu edilen senetlere tutar cinsinden baktığımızda ise ülke genelinde yüzde 23’lük bir
artış söz konusu iken, kentimizde yüzde
96’lık artış görülmüştür. Yılın geride kalan
ilk 5 ayı itibariyle karşılıksız çek rakamlarına baktığımızda ise geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre adette ve tutarda ciddi
bir düşüş olduğu görülmektedir. Adet
olarak Antalya’da yüzde 34, ülkemizde
yüzde 31, tutar olarak ise Antalya’da
yüzde 42, ülkemizde ise yüzde 28 azalış
gerçekleşmiştir” diye konuştu.
Üretim Reformu Tasarısı’nın yasalaştığını
belirten Halil Bülbül, tasarıdaki zeytinlik
ve mera alanlarının yatırıma açılmasının
en çok konuşulan maddeleri olduğunu
kaydetti. Bülbül, yanlıştan dönüldüğünü
belirterek, “Bu konu ile ilgili temennimiz
ilgili bakanlıklarımızın bu konuda tüm tarafların görüşlerine başvurarak tarımsal
üretim lehine kalıcı bir karar oluşturması
yönündedir” dedi.
BUĞDAY EKİMİ MEMNUN ETTİ
1.Meslek Komitesi üyeleri tarafından koordine edilen Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, BATEM, Antalya Ziraat Odası ve
özel sektöründe yer aldığı Antalya Buğdayını Arıyor Projesinin sahil kuşağındaki
3. yıl deneme ekiminin hasadının ger-
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RUSYA KAYBI TELAFİ EDİLMEDİ
ATB Meclis Üyesi Mustafa Çetin, Rusya
krizinin ardından özellikle yaş meyve
sebze sektörü ihracatında yaşanan kayıplara dikkat çekti. Çetin, alternatif pazar arayışlarının kayıpları telafi etmediğini
söyledi.
HAVALAR SERİN GİTTİ KOYUNLAR
KIRKILAMADI
çekleştiğini belirten Bülbül, sonuçların iyi
olduğunu kaydetti. Bülbül, “Bu vesileyle
sahil kuşağında devam eden, yaylada ise
önümüzdeki günlerde başlayacak olan
hububat hasadının herkes için bereketli
olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.
Halil Bülbül, Antalya’da üretim yaparak
ülke ekonomine katkı sağlayan İSO500
ve ürünlerini ihraç ederek ilk 1000 firma arasında yer alan Antalya firmalarını kutladı.
NEFES KREDİSİ NEFES OLDU
Finansmana erişimde sorun yaşayan
küçük ve orta büyüklükteki üyelerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olmak amacıyla 12 Aralık’ta
başlayan “Nefes Kredisi’ kampanyasının sona erdiğini belirten Bülbül,
“Üyelerimizin kullanımına sunduğumuz 8.500 milyon TL’lik fonun tamamı
sorunsuz bir biçimde kullanılmıştır. Bu
vesileyle ekonomik darboğazı sert bir
biçimde hisseden üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize işlerinde
başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bülbül, üyelerin Kadir gecesini kutlarken,
Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını
diledi. Meclis’te sektörel konular da gündeme geldi.
BAŞARILI
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Antalya Buğdayını arıyor Projesi kapsamında yapılan deneme ekimlerinin gayet
başarılı olduğunu belirterek, verim ve
kalitenin iyi olduğunu kaydetti. Kayan,
alınan değerlerin talep edilmesi halinde
üreticilerle paylaşılabileceğini söyledi. Kayan, projenin devam etmesi gerektiğini
belirterek, Borsa’ya böyle bir çalışmaya
önderlik ettiği için teşekkür etti.
FİYAT İYİ
ATB Meclis Üyesi Yusuf Karasu, bu yıl
süne zararlısının etkilerine dikkat çekerken, “Geçen yıllarda süne sıkıntısı yoktu,
bu yıl ormanlık alanlara yakın bölgelerde
süne zararlısı var. Bu bir miktar kaliteyi
bozdu” dedi. ATB Meclis Üyesi İbrahim
Köseoğlu, buğday fiyatlarının bu yıl iyi
olduğunu, ülke genelinde de yüzde 20
verim beklentisi olduğunu söyledi.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, havaların
serin ve yağışlı geçmesi nedeniyle koyun
kırkılma sürecinin uzadığını belirterek,
“Koyunlar üşümesin diye kırkılmıyor. Biz
de yün bulamıyoruz. Kağıt üzerinde satışlar yapılıyor ama ürün elimize henüz
ulaşmadı. Havaların düzelmesiyle bu sıkıntı aşılacak” dedi.
YEME KARŞILIK SÜT ALIYORLAR
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav,
girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, sütteki fiyat sıkıntısına dikkat
çekti. “Sütü satamama endişemiz yok
ödemeler geç de olsa satış oluyor” diyen Simav, bazı firmaların üreticiye “sütü
senden alırım ama yemi de benden alacaksın” dediğini anlattı. Simav, “Sütü satabilme uğruna pahalı yem alıyoruz” dedi.
1 YILDA KUZU ETİ YÜZDE 50 ZAMLANDI
ATB Meclis Üyesi Adnan İngeç Ramazan
ayı nedeniyle ette parakende satışların
yoğun olduğunu belirterek, fiyattaki
yükselişe dikkat çekti. Kuzu etinin son 1
yılda yüzde 50 zamlandığını kaydeden
İngeç, “Kurban Bayramı yaklaşıyor kuzu
eti daha da yükselir. Kuzu etinde anormal
yokluk var. Kuzu yok da değil var ama
pahalı. Arz taleple ilgili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Türkiye’de süt 2
Lira’yı bulmadığı sürece et sıkıntısının devam edeceğini söyleyen İngeç, “Süt para
edecek ki et üretilsin” dedi.
ÇİÇEKTE SIKINTI YER VE İŞÇİLİK
ATB Meclis Üyesi Tuncay Özden, çiçek
sektörünün yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirterek, sektörde üretim yeri
ve işçilik sıkıntısı olduğunu kaydetti.
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TOBB GENEL KURULU’NA

ANTALYA DAMGASI

TOBB Genel Kurulu’na katılan Antalya Ticaret Borsası, 3 ton portakal suyu ikram
ederken Antalya’ya has yöresel ürünlerin tanıtımını yaptı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) 73’üncü Genel Kurulu’na Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan TOBB delegeleri Ata
Sönmez, Ergin Civan, Hüseyin Simav, İbrahim Yılmaz katıldı.
3 TON PORTAKAL SUYU İKRAM EDİLDİ
TOBB Genel Kurulu’na katılan oda ve borsalar, TOBB hizmet binası bahçesinde illerinin
yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Antalya Ticaret Borsası da Antalya’nın
yöresel ürünlerini tanıtırken, delege ve misafirlere tadım yaptırdı. 3 ton portakal su-
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yunun ikram edildiği Genel Kurul’da yöresel turunç reçeli, zeytin
ve zeytinyağı ikramında bulunuldu. Bu yıl 8’incisi 13-17 Eylül tarihinde yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı’nın tanıtımını da yapan
Antalya Ticaret Borsası’nın standı yoğun ilgi gördü.
DELEGELERE HİZMET ŞEREF BELGESİ
Yöresel ürünlerin tanıtımı sonrasında TOBB bünyesinde 10, 20,
yılını dolduran delegelere hizmet şeref belgesi verildi. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Başkanı
Cemil Çiçek, milletve-eri ve TOBB delegeleri katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a tüm Türkiye’yi bir araya getiren Ekonomi Şuralarında, kabinesiyle birlikte
saatler boyunca iş dünyasının sorunlarını dinlediği için teşekkür
etti.

rada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde.
Burada her meseleyi müzakereyle ele aldık, istişare ettik. Hazreti
Mevlana diyor ki: Hepimiz aynı bütünün parçalarıyız ve ancak
birlikte varız. İşte biz de birbirimizi dinledik, birbirimizi anladık,
öteki diye bakmadık.
Farklılıklarımıza, farklı düşüncelere ve inançlara saygı gösterdik.
Kimseye ayrım yapmadık.
Sonuçta ayrılık değil, birlik ve beraberlik hâkim oldu. Bu sayede
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş dünyamızın en güçlü sesidir. Her gün halkımızın içinde, piyasaları en iyi bilen, ülkemizdeki
sıkıntıları en yakından takip edenler işte buradaki iş dünyasıdır.
Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene
daha çok iş, daha çok aş sağlıyor, milletimize daha çok umut veriyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı işte bu salonda gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Müteşebbislerimizle, onların asli temsilcileri olan Oda ve Borsa Başkanlarımız,
meclis üyelerimiz, yani bu salonu dolduran vefakâr ve cefakâr
dostlarımla iftihar ediyorum.”

Hisarcıklıoğlu, ayrıca iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok
düzenleme meclisten geçerken, Türk özel sektörüne destek
veren; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye
ve Türk iş âleminin sorunlarının çözümüne yönelik çabalarından
dolayı; Meclis’e, siyasi partilere, komisyon başkanlarına ve tüm
milletve-erine teşekkürlerini iletti.
Oda ve Borsa mensuplarımızın gurur gününde bir araya geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı, “Onların emekleri ve gayretleriyle, kurumsal hizmet kapasitemiz her yıl daha da gelişti. Odalarımız ve Borsalarımız reel sektörümüzün asli hizmet merkezleri
haline geldi. Bu sayede memleketimiz daha çok yatırım, üretim,
ihracat ve istihdam kazandı.
Tüm bunları el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Bu camiaya ve ülkemiz ekonomisine büyük hizmetlerinden dolayı;
delege olarak bu yıl 10 yıl ve 20 yılını dolduran arkadaşlarımıza,
son seçimimizden bu yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa
Başkanlarımızın ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun Ağabeyimize fazlasıyla
hak ettikleri “Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri”ni takdim edeceğiz. Bu kıymetli insanların emeklerini, her zaman minnet ve
takdirle anacağız. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri
döken herkesin başarılarını daim kılsın” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “365 Oda ve Borsamızın her
biri demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında
demokrasi kültürünün gelişmesine kök salmasına katkıda bulunuyor. Zira demokrasi demek, müzakere demektir. İşte her
toplumsal kesimin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın,
kendisini temsil etme imkânı bulduğu en geniş tabanlı yapı bu-
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3.MESLEK KOMİTESİ
(Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nca her
ay ilan edilen tüketici fiyat endeksi sonrası enflasyonun yüksek çıkmasın temel nedeni olarak tarım ürünlerinin gösterilmesinin yanlış olduğunu ve
tüketici algısında oluşturulan bu algının sektörde
yer alan tüm kesimleri rahatsız ettiği hususunda
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler Rusya Federasyonu ile ülkemiz yetkililerince karşılıklı
olarak ifade edilen olumlu açıklamaların sevindirici olduğunu, özellikle buğday ticaretinde yaşanan
olumsuz uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmesinin sektör adına olumlu olacağını ifade etmişlerdir. Komite üyeleri, Birliğimiz tarafından 0412/6976
sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazıya istinaden aşağıda belirtilen husustaki görüşlerinin iletilmesini yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.

K

omite üyeleri, Rusya Federasyonu ve ülkemiz üst düzey yetkililerince bazı yaş meyve
ve sebze ürünlerine uygulanan yasağın kaldırılması yönündeki görüşlerini ifade etmeleri karşın
yasakların fiili olarak halen devam ettiğini ve sektörün bu konuda uygulanmakta olan yasakların
kaldırılmasını beklediğini ifade etmişlerdir. Üyeler, görüşmeler sonrası domateste uygulanan
yasağın kalkmamasının sektörü olumsuz etkileyeceğini, yasaklamak yerine dış ticaretin vergi
politikalarıyla yönetilmesi gerektiği hususlarında
görüş alış verişinde bunmuşlardır. Domatese uygulanan yasağın kalkmaması halinde ise; üreticilerin risklerin azaltılması amacıyla örtü altı üretiminde farklı ürün çeşitliliğine gideceklerini ifade
etmişlerdir. Komite üyeleri, Birliğimiz tarafından
0412/6976 sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin
Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazıya istinaden aşağıda belirtilen husustaki
görüşlerinin iletilmesini yönetim kuruluna arzına
karar vermişlerdir.

Komite üyeleri, “Yazlık ve Kışlık Yeni Buğday Çeşitlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Projesi”
kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Aksu biriminde ekimi gerçekleştirilen buğdayların hasadı öncesi proje teknik
ekibinin demostrasyon ziyaretinde bulunmalarını
ve hasat öncesi kendilerine bilgi verilmesi talebinde bulunmuşlardır. Üyeler son olarak, ekonomik
konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 0412/6976
sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin Kolaylaştırılması
Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazı hakkında komite
üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir. Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde
bulunmuşlardır.

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)
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6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri; sektörel ticaret, ürün birim fiyatları ve rekabet koşulları hususlarında görüş
alış verişinde bulunmuşlardır. Üyeler, dış ticarette
ise Rusya Federasyonu tarafından karanfile yönelik uygulanmakta olan yasağın kalkması yönündeki haberlerle umutlandıklarını, ancak fiili
olarak henüz gümrüklere bir talimat gitmemesi
nedeniyle ürün ihracatı yapamadıklarını ifade
etmişlerdir. Komite üyeleri, Birliğimiz tarafından
0412/6976 sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin
Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazıya istinaden aşağıda belirtilen husustaki
görüşlerinin iletilmesini yönetim kuruluna arzına
karar vermişlerdir.

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

M

eslek komitesi üyeleri, AHB Canlı Hayvan Borsası
çalışmaları, et fiyatları, maliyetler, et üretiminde
hayvan cinslerine göre verim, deri fiyatlarında yaşanan artış değerlendirmeleri ile Gıda ve Tarımsal Ürün
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin kararlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 0412/6976
sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin Kolaylaştırılması
Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.

Komite üyeleri son olarak, tarım sektöründe uygulanan sosyal güvenlik primlerinin yüksek olduğu ve hizmetler ile sanayi sektörüne uygulanan
aynı prim oranlarının tarım sektörü için dezavantaj oluşturduğu konularında görüş alış verişinde
bulunmuşlardır.
7. MESLEK KOMİTESİ (Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Meslek Komitesi)

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

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan
0412/6976 sayılı ve 26.04.2016 tarihli “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazı
hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.
Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

M

eslek komitesi üyeleri, Antalya Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nda
düzenlenen yöresel ürünler etkinliği için uygun olmayan şartlarda, hijyenik olmayan ortamda ve ticareti
zedeleyici biçimde yapılan organizasyonun kapatılması için ilgili mercilere yazı yazılmasının yönetim kuruluna
arzına karar vermişlerdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 0412/6976 sayılı ve 26.04.2016 tarihli
“Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Eylem Planı” konulu yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir. Üyeler, sektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
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