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“Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir”
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başkandan
Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

2

016 yılı ekonomi için kayıp yıl olmuştur. Tarım ve turizmin başkenti dediğimiz Antalya yaşanan
sorunları üzerinde daha ağır hisseden illerin başında geldi. Antalya ekonomisi son 40 yılda yaşadığı darboğazlarla karşılaştırılamayacak ölçüde yapısal
bir açmazla karşı karşıyadır. Antalya ekonomisi, yıllar boyunca biriktirdiği kurulu
kapasitesini tekrar harekete geçirecek
ve yeni başarı hikayeleri yazmasına temel olacak destek ve teşvik politikalarına
Türkiye geneline verilenden daha fazla
ihtiyaç duymaktadır.
Hükümetimiz 2017 yılında ekonomide
yapacağını ifade ettiği iyileştirmelerde,
Antalya’ya ilave uygulamaları gündemine almalıdır. “Antalya Yaklaşımı” uygulamasına acil ihtiyaç duyuyoruz, aksi halde
Antalya’nın içine girdiği daralma sarmalından çıkışı çok daha uzun bir süreyi alacaktır.
Rusya Federasyonu ile yaşanan son dönemdeki yakınlaşmalara rağmen ticari
ilişkilerin kısa ve orta vadede eski seviyelere dönmesi zor gibi görünüyor. Tarım
sektörünün bir yıl daha aynı sorunlar ile
baş başa kalması halinde Antalyalı ticaret

erbabı başta olmak üzere ülkemiz ticareti daha derin bir darboğazı yaşamaya
başlayacaktır. Bu zorlukları hafifletmenin
önemli adımlarından biri Rusya Federasyonu ile kurulan ilişkilerde tarımsal konulara öncelik tanımadan geçmektedir.
Keza benzer öncelik, turizm konularına da tanınmalıdır. 2017 yılında Antalya
iş dünyası ve ticaret erbabının temel
stratejisi, öncelikli olarak küçülmeyi önlemek, istihdam kayıplarının önüne geçmek ve direncimizi koruma yönünde
olmalıdır.
Tüm yaşadıklarımızdan çıkardığımız
derslerle umudumuzu taze tutuyor ve
planlarımızı daha fazla üretim, daha fazla
istihdam ve daha fazla çalışmaya odaklıyoruz. 2017 yılı için makro düzeyde beklentilerimiz ise evrensel hukuk, bilimsel
eğitim ve çağdaş yaşam koşullarının
gündemimizin birinci maddesi olması ve uzunca bir süredir vazgeçtiğimiz
ekonomi alanındaki yapısal reformların
uygulanmaya başlandığı bir yıl olmasıdır.
İş dünyası olarak umutsuzluğa kapılma
lüksümüz yok. 2017 yılına umutla girmek, zorluklara karşı direncimizi artırmak önceliğimizi olmalıdır.
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ÇANDIR’DAN VALİ’YE ÇİÇEKLİ ZİYARET

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Karaloğlu ile Antalya tarımıyla ilgili verileri paylaşan Çandır,
Tarım Konseyi ve Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgi

verdi.

Karaloğlu da Çandır’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, tarım ve turizmin başkenti Antalya’nın Türkiye’nin
dışarı açılan penceresi olduğunu söyledi. Çandır, ziyarette Vali
Karaloğlu’na çiçek takdim etti.

BORSA BAŞKANLARI ATB’DE

O

rdu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver
Kahraman, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret
etti. Ekonomik ve gündemdeki konuların değerlendirildiği görüşmede Kahraman, Çandır’a teşekkür etti.
Çandır da Kahraman’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da Antalya
Ticaret Borsası Başkanı
Ali
Çandır’ı
ziyaret
etti.
Ziyarette kent
ekonomisi ve
tarımı gündeme gelirken,
ihracatta yaşanan sıkıntılar
konuşuldu.
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SP’DEN BORSA’YA ZİYARET

S

aadet Partisi İl Yönetimi, Antalya Ticaret Borsası’na
ziyarette bulundu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Hüseyin
Simav’ın ağırladığı SP Heyeti, Borsa’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi. Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, kurumları ziyaret ederek kentteki
sıkıntıların tespiti ve çözüm önerileri için çalıştıklarını belirterek, Antalya Ticaret Borsası’nın da kentin gelişimi için
önemli projeleri yürüten bir kurum olduğunu kaydetti.
ATB Başkanı Çandır, ziyaretleri nedeniyle Ramazan düzen’e
teşekkür ederken, tarımın Antalya ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Proje odaklı çalışan bir Borsa olduklarını
kaydeden Çandır, Antalya’nın yeni markalar yaratması gerektiğini bunun için tüm kurum ve kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
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ATB YÖNETİMİNDEN
TÜREL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav, Halil Bülbül,
Cüneyt Doğan ve Süleyman Ersan’la birlikte Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i yeni hizmet binasında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
HAYVAN BORSASI GÜNDEME GELDİ
Ziyarette Borsa’nın çalışmaları gündeme gelirken Hayvan Borsası’yla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. ATB Başkanı Çandır,
Kömürcüler’de kurulması planlanan Hayvan Borsası’yla ilgili
şirket kurma izninin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ tarafından
onaylandığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin şirkete ortaklığıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının ardından kurumsal
yapının oluşacağını kaydeden Çandır, projenin hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi.
Menderes Türel, ATB heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür
etti. Antalya’nın Hayvan Borsası’na uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu belirten Türel, kurulması için çalışmaların hızlandırılması
gerektiğini kaydetti. Türel, Hayvan Borsası’nın bölge hayvancılığının gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

ATB Başkanı Çandır,
Kömürcüler’de kurulması
planlanan Hayvan
Borsası’yla ilgili şirket
kurma izninin Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından
onaylandığını bildirdi. Çandır,
Türel’e ziyaretin anısına cam
vazo hediye etti.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI BORSA’YI ZİYARET ETTİ

A

ntalya
Vergi
Dairesi
Başkanı Metin Uzun,
28. Vergi Haftası
kapsamında daire müdürleriyle birlikte Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır’ı ziyaret etti. ATB

Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan’ın hazır bulunduğunu
ziyarette Uzun, Antalya’nın vergi gelirinde iyi noktada olduğunu bildirirken, vergi borçlarının yapılandırılması için yapılan başvurularda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu
kaydetti. Elektronik sisteme geçilmesiyle vergi dairelerinin
yoğunluğunun azaldığını belirten Uzun, mükelleflerin takiplerinin sıkı yapıldığını kaydetti. Uzun, vergisini zamanında
ödeyenlerin her zaman kazançlı olacağını belirterek, bütün
mükellefleri vergisini zamanında ödemeye çağırdı.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle Uzun’a teşekkür etti. Vergisini zamanında ödeyenler için
yüzde 5 indirim yapılması kararını olumlu bulduklarını söyleyen Çandır, “Vergisini zamanında ödeyenler yapılan indirimle
kendisini daha iyi hissedecektir” dedi. Çandır, Vergi Haftası’nı
kutladı.
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BORSA
İYİ BUĞDAYIN PEŞİNDE

Antalya Ticaret Borsası Hububat Çalışma Grubu,
Antalya Buğdayını Arıyor Projesi kapsamında aralık
ayında BATEM arazisine ekimi gerçekleştirilen
buğday çeşitlerinin gelişimi incelendi.
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A

ntalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
ATB Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi üyeleri İbrahim
Köseoğlu, Ahmet Yılmaz, Mehmet Özmen, Yusuf Karasu, Ali
Gök’ün yanı sıra proje paydaşları incelemede yer aldı.

ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Borsa olarak ‘Antalya Buğdayını Arıyor’ projesini başlattıklarını belirterek, “Paydaşlarımızla yöremize en uygun buğdayı bulmaya çalışıyoruz” dedi. Bu yıl üçüncü
yılına giren proje çerçevesinde ekimi yapılan buğday çeşitleri üzerinde
konunun uzmanlarıyla inceleme yaptıklarını belirten Kayan, “Buğday-
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BAET arazisine ekilen buğdayın gelişiminin iyi olduğunu bildirdi.
Çeşitlerin kardeşlenmelerinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Akar, çeşitlerin yağmur görmesi halinde daha iyi gelişim
göstereceğini bildirdi.
DENEME EKİMİ ÜÇÜNCÜ YILINDA
Komite Başkanı Mehmet Özmen, deneme ekimlerinin üçüncü
yılına girdiğini belirterek, buradan alınacak sonucun Antalya çiftçisine yol göstereceğini söyledi.
ERKEN EKİM GEREKİYOR
Komite üyesi İbrahim Köseoğlu, deneme ekimini yakından takip
ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde daha erken ekimler yapmalıyız. Ürünlerimiz gayet sağlıklı, herhangi bir hastalık
zararlı görünmüyor. Ancak önümüzdeki 10-15 gün içerisinde
bir yağmur istiyor” dedi.
HASTALIK VE ZARARLI YOK

ların gelişimi gayet iyi. Bazı türlerin gelişimi daha iyi. Çalışmanın
sonunda bölgeye has buğday türünü belirleyip üreticimizin bilgisine sunacağız” diye konuştu.
BORSAYA TEŞEKKÜR
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, BATEM arazisine yapılan ekimde 3
çeşidin ön plana çıktığını belirterek, en iyi çeşidin belirlenerek çiftçinin kullanımına sunulmasını istedi. Alp, “Üretici olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmemiz için ürünler üzerinde
yapılan AR-GFE çalışmaları çok önemli. Böyle bir çalışmaya öncülük ettiği için Antalya Ticaret Borsamıza teşekkür ediyoruz” dedi.
BİRLİKTE ÇALIŞMAYA İHYİTAÇ VAR
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Murad Çanakcı, projede emeği geçenlere teşekkür etti Çanakcı,
“Uzun yıllardır bu konu hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılıyordu ancak somut bir şekilde proje faaliyete geçmemişti.
Ticaret borsası, fakülte ve ticaret erbabının burada bulunması
Antalya için büyük bir kazanç. Umarız bu çalışmalar diğer tarımsal üretim kolları için de devam eder. Antalya’nın buna ihtiyacı
var” diye konuştu.
ÇİFTÇİ DOĞRU ÇEŞİDİ BULMAKTA ZORLANIYOR
BATEM Müdür Yardımcısı Mustafa Soysal, projeden elde edilen
sonucun bölgedeki ürünün kalite ve verimine yansıyacağını
kaydetti. TİGEM Boztepe Tarım İşletme Müdürü Bayram Maviş,
bölgede üretim yapan çiftçinin doğru çeşidi bulmakta zorlandığını belirterek, projenin sonuçlanmasıyla kalite ve verimde daha
iyi bir noktaya ulaşılacağını söyledi.
BUĞDAYIN GELİŞİMİ İYİ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Prof. Dr. Taner Akar,

Komite üyesi Yusuf Karasu, ekimi yapılan buğday türlerinde
hastalık ve zararlının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Karasu, “Ancak bazı çeşitleri biraz daha erken ekmeliyiz” dedi.
SUSAM İÇİNDE PROJE GELİŞTİRİLMELİ
Komite üyesi Ali Gök, ekimi yapılan çeşitlerin yağmura ihtiyacı
olduğunu belirterek, “Eğer bir hafta on gün içerisinde bir yağış
olursa buğdayların gelişimi daha güzel olur. Yağış olmaz ise sulama yapılmalıdır. Şu anda herhangi bir hastalık zararlıya rastlamadık. Borsamızın üniversite ve diğer kurumlarla kontak kurması
ve iç içe olması bizler için çok önemlidir. Örneğin Manavgat için
susam ve yer fıstığında da bu tarz projeler geliştirmeliyiz. Yüzde
90‘ını ithal edilen susamında böyle bir projeye ihtiyacı var” diye
konuştu.

ÜRETİCİYE YOL GÖSTERECEK
A

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, Antalya’nın yılda 250 bin
tonun üzerinde buğday ürettiğini belirterek, yürütülen proje ise kaliteli ve
Ali
verimli buğdayın peşinde olduklarını
ÇANDIR
bildirdi. Çandır, “Üyelerimizden gelen
talep doğrultusunda bölgemize uygun,
verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı buğday
çeşidini elde etmek için başlattığımız projenin sonuçlarını
almaya başladık. Projenin sonucu üreticimize yol gösterecek, verimli ve kaliteli buğday ticaretinin önünü açacaktır.
Projemize destek veren tüm kurum ve kuruşlara teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.
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KARYAĞDI ARMUDUNA
TESCİL ÇALIŞMALARI

K

orkuteli karyağdı armudunun Antalya Ticaret Borsası
öncülüğünde yürütülen tescil çalışmaları devam ediyor.
Antalya Ticaret Borsası’nda düzenlenen karyağdı armudu
çalışma toplantısına, ATB coğrafi işaret danışmanı Dr. Rana
Demirer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Korkuteli İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ece, Korkuteli Ziraat
Odası Başkanı Musa Büyükçetin ile Korkuteli Muhtarlar Derneği
Başkanı Ahmet Uysal katıldı.
ÜRETİCİLERE BİRLİK ÖNERİSİ
Dr. Rana Demirer, bir süredir yaptıkları çalışma toplantılarının ardından karyağdı armudu için tescil başvurusunda son aşamaya
gelindiğini bildirdi. Coğrafi işaret başvurusu yapılacak karyağdı
armudunun üretim standartlarını belirlediklerini kaydeden Demirer, üretim koşullarıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Toplantıda, karyağdı armudu üreticilerinin birlik altında toplanması gerektiğinin dile getirildiğini bildiren Demirer, üretim şartnamesine
uymayan üretime izin verilmemesinin benimsendiğini kaydetti.

Dr. Rana Demirer, bir
süredir yaptıkları
çalışmaların ardından
karyağdı armudu için tescil
başvurusunda son aşamaya
gelindiğini bildirdi. Demirer,
Coğrafi İşaret başvurusu
yapılacak karyağdı
armudunun standartlarını
belirlediklerini kaydetti.

BORSA ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

T

OBB tarafından oda ve borsaların katılımıyla başlatılan
Nefes Kredisi kampanyasında,
50 bin TL olan kredi limiti 150
bin TL’ye yükseltildi. Antalya Ticaret
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Nefes Kredisi kampanyası
kapsamında 8.5 milyon TL fon oluşturarak üyelerinin finansmana erişimine
katkı sağladıklarını bildirdi.
LİMİT YÜKSELTİLDİ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, üyelerden gelen talep doğrultusunda 50 bin TL olan Nefes Kredisi
limitinin 150 bin TL’ye yükseltildiğini
bildirdi. Çandır, Borsa olarak finans-

mana erişimde sorun yaşayan küçük
ve orta büyüklükteki işletme sahibi
üyelerinin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olduklarını belirterek,
“Sağladığımız bu imkanla finansmana
erişimde sorun yaşayan KOBİ’lerimize
ucuz finansmanın önünü açtık. Alacakları krediyle sektörümüzün biraz
nefes almasını diliyor, tüm üyelerimizi bu imkandan faydalanmaya davet
ediyorum” dedi.
ARTI MASRAF YOK
Üyelerinin aylık yüzde 0.825, yıllık yüzde 9.90 faiz oranı ve 12 ay vadeyle Denizbank ve Ziraat Bankası’na kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyen

Çandır, protokol imzalanan bankalar
tarafından masraf olarak talep edilecek 250 TL ve Hazine Müsteşarlığı’nın
talep edeceği kefalet başvuru bedeli
ve komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf ve komisyonun talep
edilmeyeceğini bildirdi. Çandır, “Üyelerimiz Borsamızdan alacağı ‘TOBB
Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli
faaliyet belgesi ile Denizbank ve Ziraat
Bankası’na başvurabilecek” dedi.
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MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

BORSA’DA ANLATILDI
Antalya Ticaret Borsası Müşterek Komite Toplantısına katılan
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz ile İŞKUR İl Müdürü
Veli Tekkanat, milli istihdam seferberliği kapsamında verilen teşvik
ve destekleri anlattı.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
Müşterek Komite Toplantısı,
ATB Toplantı Salonunda yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl
Müdürü Nejat Deniz ile İŞKUR İl Müdürü
Veli Tekkanat’ın konuk olarak katıldığı ATB
Müşterek Komite Toplantısında, ATB üyelerine TOBB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı arasında imzalanan protokolle
hayata geçirilen Milli İstihdam Seferberliği
kapsamındaki teşvik ve destekler anlatıldı.

meleri amacıyla başlatılan işbaşı eğitim
programının işverene ek yük getirmeden işçi istihdam etme fırsatı sunduğunu
belirtti. Tekkanat, işvereni teşviklerden
yararlandırarak istihdam oranını artıma
hedefinde olduklarını vurguladı.
Toplantının sonunda ATB Başkanı Çandır
ile ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, SGK İl Müdürü Nejat Deniz ile İŞKUR
İl Müdürü Veli Tekkanat’a günün anısına
seramik kaftan hediye etti.

DESTEKLERDEN YARARLANIN
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
istihdamı artırmak için başlatılan milli seferberlik çerçevesinde yapılan teşvik ve
desteklerden üyelerinin yararlanması için
bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini
belirtti. Çandır, SGK İl Müdürü Nejat Deniz
ile İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat’a toplantıya katılımları nedeniyle teşekkür etti.
HEDEF İSTİHDAMI ARTIRMAK
SGK İl Müdürü Nejat Deniz, istihdam teşvik
programının işverenler açısından önemli
avantajlar sağladığını belirtirken, “Sizlerin de
istihdamla ilgili düzenlemelerden haberdar
olmanız, ticari faaliyet ve yatırımlarınıza yön
verirken desteklerden yararlanmanız için
bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz” dedi.
BU FIRSAT KAÇMAZ
Milli istihdam seferberliği çerçevesinde verilen destek ve teşviklerin bu yılın sonuna
kadar geçerli olacağını kaydeden Deniz,
işverenin mevcut işçi sayısına ekleyeceği
her işçi için devletten destek ve teşvik alacağını bildirdi. Destek ve teşviklerden yararlanacak işverenin prim borcu bulunmaması şartı arandığını söyleyen Deniz, yeni
işyeri açan işverenin ise sigortalı sayısının
yarısı kadarı için destek ve teşvikten yararlanabileceğini belirtti. İşverenleri personel
istihdam etmeye çağıran SGK İl Müdürü
Deniz, “Bu fırsat kaçmaz” dedi.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat da ATB üyelerine işbaşı eğitim programıyla ilgili bilgi
verdi. Tekkanat, öğrencilerin ve mesleki
deneyimi olmayanların mesleği öğren-
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ANTALYA TİCARET BORSASI

YILIN İLK MECLİSİNİ YAPTI
Ali Çandır, ekonomiye ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Benzerini bir daha hiçbir şekilde yaşamak istemediğimiz bir yılı
geride bırakıp, yeni bir yıla girdik” diyerek konuşmasına başlayan
Çandır, 2017’in 2016’yı aratmamasını diledi.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
yılın ilk meclis toplantısını
Antalya Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan
başkanlığında gerçekleştirdi. Yönetimin 1 aylık çalışması hakkında meclis
üyeleri bilgilendirilirken, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ekonomiye ve gündeme ilişkin
değerlendirmede bulundu. “Benzerini
bir daha hiçbir şekilde yaşamak istemediğimiz bir yılı geride bırakıp, yeni
bir yıla girdik” diyerek konuşmasına
başlayan Çandır, 2017’in 2016’yı aratmamasını diledi. Çandır, “Bunu sağlamak için temenni, istek ve dua gereklidir ama yeterli değildir. Mutlaka daha
çok çalışmak, geçmişteki hatalarımızdan ve eksiklerimizden gerekli dersleri
çıkarmak şarttır” diye konuştu.
TARIMDA KAN KAYBI ARTIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 12 Aralık’ta ekonomik büyüme rakamlarını
hesaplama yöntemini ve veri derleme
kaynaklarını değiştirdiğini anımsatan
Ali Çandır, “Son 15 yıl içerisindeki tek
küçülme yılımız olan 2009 yılını da başlangıç yıl olarak kabul etti. Buna göre
de 2015 – 2016 yıllarına ait büyüme
rakamlarını açıkladı. Bundan sonraki
büyüme rakamları da aynı yöntemle
hesaplanacaktır. Uzmanlar bu yöntemle ilgili tartışmalarını sürdürüyorlar. İlan
edilen büyüme rakamlarına baktığımızda, tüm sektörler içerisinde sadece tarım sektörü son dört çeyrektir art
arda, şiddeti artarak, küçülmektedir.
2015 yılı son çeyreğinde yüzde -3.6
olan tarımdaki küçülme; 2016 yılı 1. ve
2. çeyreğinde yüzde -5.6 küçülmeye,
3. çeyreğinde ise yüzde -7.7 küçülmeye uğramıştır. Yani tarımdaki küçülme
ve kan kaybı gittikçe artmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
Tarımdaki kan kaybını resmi rakamların
ötesinde hissedildiğini anlatan Çandır,
şunları kaydetti: “Tarımsal üretim ve
ticaret ile Antalyamızın içinde bulunduğu bu küçülme girdabından çıkışı

için çözüm önerilerimizi, en somut
haliyle hükümetimize yazılı olarak sunduk. Onların gösterdiği duyarlılıktan da
memnunuz. Türkiye geneli için almış
oldukları tedbirlerin, yararlı ama bizim
yaralarımıza merhem olmaya yetmediğini de ifade ediyoruz. Eminim ki,
Antalya Yaklaşımı önerimiz eninde sonunda hükümetimiz nezdinde de dikkate alınacaktır. Tarımsal üretim ve ticaretin son 15 yıl içerisinde nispi olarak
geriye düşmesinden ve özellikle 2010
yılından itibaren bu geriye düşmenin
hızlanmış olmasından artık sadece
biz muzdarip değiliz. Son olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın da bu yöndeki
açıklamalarına baktığımızda, gelecek
için umutlanmaktayız.”
TARIMI GÜNAH KİÇİSİ İLAN ETMEYİN
Tarımın, tüketici enflasyonunu yükselttiği gibi yanlış bir algı oluşturulduğunu
kaydeden Çandır, şunları kaydetti: “Aylardır bunun gerçek olmadığını TÜİK

rakamlarıyla açıklıyorum. 2003 ve 2010
baz yılı hesaplamalarıyla tüketici ve
üretici enflasyonlarının sektörel eğilimlerine ve bunların enflasyon üzerindeki etkilerini analiz ettik. Gördük
ki, tarımın üretici ve tüketici tarafında
da enflasyon üzerindeki etkisi yükseltici olmaktan çok daha fazla frenleyici
ve düşürücü etkisi olmuş. Mesela son
12 yılın sadece 3’ünde (2007, 2008
ve 2011) tarım, tüketici enflasyonunu
yükseltirken, 7’sinde frenleyici ya da
düşürücü etki yaratmıştır. Gerçek bu
iken hala tarımın, enflasyon üzerinde
yükseltici etkisi vardır demek, tarımı en hafif ifadeyle günah keçisi ilan
etmektir. Eğer gerçek bir enflasyon
yükselticisi aranıyorsa, yurtdışı üretici
endeksine bakılmasını tavsiye ederiz.
Tarımsal üretim ve ticaret işi uğraşan
bizler; bir taraftan son yıllarda şiddeti
giderek artan ölçüde küçülmek zorunda kalırken, diğer taraftan da haksız
kazançlarla enflasyonu azdıran kesim
olarak gösterilme çabalarından gerçekten rahatsızız. Çünkü ne yaptığımızı ve yaşadığımızı biliyoruz.”
TARIMIN KAZANCI YÜZDE 70 ERİDİ
Resmi rakamlarla tarımın durumunu
özetleyen Ali Çandır, özellikle son 7
yıldır tarım kesiminin reel kazancının
yüzde 70 oranında eridiğini vurguladı.
Çandır, “Yani hem küçülmek zorunda
kalmışız, hem reel kazancımız erimiş
hem de gerçek dışı olarak enflasyonun
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baş sorumlusu gösteriliyoruz. Bunlar
bizi üzüyor ve kendimize kızıyoruz.
Demek ki derdimizi, kendimizi ve gerçekleri iyi anlatamıyoruz ya da sektör
olarak böyle bir ses oluşturamıyoruz ”
diye konuştu.
Antalya’nın ihracat performansının da
bu durumu teyit ettiğini söyleyen Ali
Çandır, “Tüm zamanların genel ihracat
rekorunu kırdığımız 2013 yılından bu
güne ihracatımız yüzde 16 düşmüştür.
Bu düşüş, ülkemiz ihracatındaki düşüşün iki katıdır. Yani Türkiye 1 kaybederken, biz 2 kaybeder duruma gelmişiz.
Tarımsal ihracatta da benzer bir eğilim
bulunmaktadır. Türkiye rekoru olan
2014 yılı tarımsal ihracatına göre 2016
yılında yaşanan yüzde 21’lik düşüşe
karşılık, Antalya tarımsal ihracatının rekoru olan 2013 yılına göre yüzde 38’lik
bir düşüş yaşamış durumdayız. Zaten
ihracatta yapısal bir sorunumuz var. O
da Antalya genel ekonomik göstergelerle Türkiye’nin yaklaşık yüzde 3’ü civarındayken, İhracattaki payımız yüzde 1
bile değildir ve bu giderek daha da düşmektedir. Bu olumsuzlukların nedenlerini önce kendimizde aramalı, sorgulamalı ve daha etkili çalışmanın yollarını
bulmalıyız. Yoksa başkalarını sorumlu
tutma kolaycılığı ile alınabilecek bir mesafe yoktur. Gerçekleri görmeden ve
üzerinde çalışmadan, kalıcı çözümler
üretilemez, ancak “mış” gibi yapılabilir”
değerlendirmesinde bulundu.
CAMDAKİ ÇATLAK KIRILINCAYA KADAR DEVAM EDER
Meclis konuşmasında ticarette itibarın önemine vurgu yapan ATB Başkanı
Çandır, şunları kaydetti: “Bir gerçek ya
da tüzel kişinin veya kesimin, erimesine ve nihayet yok olmasına asla izin
vermemesi gereken konuların başında
itibar gelir. Çünkü hepimiz biliyoruz
ki itibar, camdaki çatlak gibidir. Bir kez
çatladı mı? Kırılana kadar devam eder.
Artık sektör olarak hep birlikte gelin
tarımın itibarını koruyalım ve artıralım.
Hiç olmazsa bu yönde doğru çabalar
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sarf edelim. Yıllardır ifade ediyoruz tarım, her ülkenin stratejik sektörüdür.
Tabii bizde de öyle olmalıdır. Bunu tanımlamaktan ve gereğini yerine getirmekten asla taviz vermemeliyiz. Eminim ki, sektör olarak itibarımızı, hak
ettiğimiz yere çıkarma yolunda çalıştığımızda, bugün çözmekte zorlandığımız pek çok sorunumuzu etkili ve kısa
süre içerisinde çözer hale geleceğiz.
Bunu başarmanın yolu, birlikte hareket
etmekten geçmektedir.”
BORCUNA SADIK ANTALYA
Antalya’nın bankacılık dünyasında borcuna sadık iller listesindeki seçkin yerini tüm zorluklara rağmen hala koruduğunu bildiren Çandır, “Çünkü genel
ekonomik büyüklükteki payımıza yakın
oranlara sahibiz. Bu yüzden olsa gerek
bankacılık sistemi Kasım, 2016 yılında,
bir önceki yılın aynı dönemine göre
Antalya kredilerini yüzde 16 artırırken,
Türkiye ortalamasını yüzde 1 kadar artırmıştır” dedi.
İŞSİZLİKTE ORTALAMADANNIN ÜZERİNDEYİZ
TÜİK’in Türkiye’nin resmi işsizliğini
yüzde 11.8 ve genç işsizliğini de yüzde
21.2 olarak açıkladığını anımsatan Ali
Çandır, “Bu oranlar gittikçe yükselen
ve son yılların rekoru olan rakamlardır.
Ancak Antalya’nın işsizliği genel ortalamadan da yüksektir. Bunun boyutlarını
görmek bakımından bir örnek vere-

yim, 2010 yılında Türkiye’nin işsizliği
içindeki Antalya’nın payı yüzde 2.5’un
altındaydı. 2016’da bu oran yüzde
3.5’a yaklaşmıştır. Yani toplam işsiz
sayısı içindeki payımız hızla artmaktadır. Bunda insanlarımızı tarımdan caydırmanın çok büyük bir etkisi vardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız
ve Türkiye Odalar Birliği Başkanımızın
birlikte açıkladığı; üniversiteden yeni
mezunların istihdam edilmesi halinde
sağlanacak desteklerin, bu derdimize
çare olmasını diliyorum” diye konuştu.
Çandır, Meclis üyeleriyle hükümetin
istihdamla ilgili aldığı kararları paylaşırken, uygulamalardan yararlanılmasını diledi. Çandır’ın paylaştığı kararlar şöyle: “Aralık 2016 ve Ocak-Şubat
2017 aylarında ödenmesi gereken SGK
primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye ötelenecek. Orta ve yüksek
teknolojili sektörlerde yeni istihdam
sağlayacak işverenlere bir yıl boyunca
asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilecek. Başta
İşbaşı Eğitim Programı olmak üzere
İŞKUR programları ile 500 bin kişi özel
sektörde istihdam edilecek. Üniversiteden yeni mezun olanların istihdam
edilmesi halinde bir yıl boyunca bu
çalışanların ücretinin yüzde 50’si desteklenecek. İşverenin bir yıl boyunca
istihdam edip eğittiği personelinin,
parasını devlet verecek. Günlük 50 TL
+ sigortası devlet tarafından karşıla-
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nacak. Bir yıl çalışmanın sonunda istihdam şartı yok. Ancak bir yıl emek
verdim ben artık bu elemanı istihdam
edeyim dersen 42 ay sigorta işveren
primi ödenmeyecek.”
2017’DE REKOR KIRALIM
Çandır, Meclis konuşmasında 2017’nin
iyi geçmesi dilerken, “Yaşadığımız tüm
olumsuzluklardan ve kayıplarımızdan
gerekli dersleri çıkararak 2017 yılında;
üretim, ticaret, ihracat ve katma değer
yaratma konularında rekorlar kırdığımız
dönemleri yakalayıp geçmeye odaklanmalıyız. Bunu sağlayacak bir tempoyu
yakalama arzusuyla, 2017 yılının hepinize, sevdiklerinize ve ülkemize huzur
getirmesini dilerim” diye konuştu.

buluyor olması normal. Domatesin buradan oraya gitme maliyeti var. Bunun
1.60 TL’ya satılması mümkün değil. Dolayısıyla bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TÜRKİYE KAZANSIN
Antalya Ticaret Borsası Meclisi’nde
sektörel konular da gündeme geldi.
Nisan ayında referanduma gidilmesi
planlanan anayasa değişiklik maddeleri meclis üyelerine dağıtılırken, Çandır,
“Umuyoruz referandum sonunda Türkiye kazanır” dedi.
SORMA VER PARASI OLMASIN
Ali Çandır, 250 bin TL sermayesi olan
anonim şirketlerin hukuk danışmanlığı
zorunluluğunu gündeme getirirken,
bunun şirketlere yük getireceğini kaydetti. Çandır, şirketler için hukuk danışmanı ihtiyaç mıdır değil midir bunun
tartışılması gerektiğini belirterek, bir
şirketin farklı alanlarda aynı avukata
danışma şansının olmayacağına vurgu
yaptı. Çandır, sistemin bu haliyle “sorma ver parası”ndan öteye gitmeyeceğini belirtirken, uygulamanın talepler
doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini istedi.
TARIM ENFLASYLONU DÜŞÜRÜYOR
Enflasyonun yüksek çıkmasında tarım
ürünlerinin suçlu gibi gösterildiğine
dikkat çeken Çandır, “Enflasyon sepetinden tarımı çıkarsınlar buna bile razıyız. Sepetten tarımı çıkarırlarsa enflasyon yüzde 10’ları buluyor. Tarımın suçlu

KOMİSYONCUNUN KAZANCI BELLİ

gösterilmesinden özellikle yaş meyve
sebzeci arkadaşlar rahatsız” dedi.
TARLADA 1 SOFRADA 7 LİRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarlada 1 Lira olan domatesin
sofrada 7 Lira açıklamasını anımsatan
ATB Başkanı Çandır, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da
ifade etti. Tarlada 1 lira sofrada 7 lira
algısını aşmamız gerekiyor” dedi.
HER DOMATESİN FİYATI AYRI
Meclise domates çeşitleri getirdiklerini
belirten Çandır, “Önümüzde 5-6 çeşit
domates var. Bunların hepsinin üreticiden çıkış fiyatı farklı. Örnek verirsek;
X marka otomobil galerisine gittik çeşitli sektörlerde ayrı marka arabalar var.
Hepsinin fiyatı farklı. X marka araba
burada şu para İstanbul’da bu para
diyebilir miyiz? 1 liralık domates var 5
liralık domates var. Dolayısıyla Antalya
halinde satış fiyatı 1 lira olan domatesin İstanbul’daki satış fiyatı 2,60 Lirayı

ATB Yönetim Kurul Üyesi Cüneyt Doğan, domates fiyatlarının yüksek olmasından haldeki komisyoncuların
sorumlu tutulduğunu belirterek, halde komisyoncunun aldığı kazanç oranı
belli; yüzde 8. Bunun üzerine komisyoncular çıkamıyor. Masraflar çıkınca
da komisyoncunun eline yüzde 4-5’lik
bir para kalıyor. Bizim suçlu ilan edilmemiz son derece yanlış” dedi.
FİYAT ÇEŞİTTEN KAYNAKLANIYOR
Yansıtılan fiyattaki yüksekliğin çeşitten kaynaklandığını söyleyen Doğan,
“Önemli olan hangi domates çeşidinin
İstanbul’da 7-8 liraya satılıyor olması.
Antalya halinde 1 liraya da 5.5 liraya da
domates var. Domatesin ambalaj, nakliye işçilik gibi maliyetlerini bu rakamların üstüne koyduğumuzda fiyat belli
ölçüde artıyor ama 1 liralık domates
7-8 liraya çıkıyor algısın yanlış. 5.5 liraya
halden çıkan domates masraflarla 7-8
lirayı bulabilir. 1 liraya alınıp 7 liraya satılan bir ticaret yok” diye konuştu. Marketlerin de belli bir kar payı ve masrafla
domatesin fiyatını artırdığını belirten
Doğan, “Denetim yapılacaksa marketlere de yapılsın” dedi.
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İSTİHDAM HEDEFİ

200 BİN KİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, ‘Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik’ çalışması kapsamında Antalya iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

A

ntalya Kültür Sanat’ın (AKS) toplantı salonunda Antalya Valisi
Münir Karaloğlu başkanlığında
gerçekleşen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, İŞKUR Genel Müdürü
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Mehmet Ali Özkan, İŞKUR Genel Müdür
Yardımcısı Cafer Uzunkaya, SGK Genel
Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut
Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
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Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB)
Başkanı Adlıhan Dere’nin yanı sıra turizm, tarım, sanayi ve
hizmet sektöründen çok sayıda işadamı katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu,
Antalya’nın ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ çalışmasına vereceği desteğin hedefini belirleyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Her ilimiz kendi bölgesinde
istihdam seferberliğine ne kadar katkı koyabilir, kendi aralarında tartışsınlar’ talimatı olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu,
“2016 yılında bazı problemler bazı şanssızlıklar yaşadık. 15
Temmuz’da bu millet demokrasisine, milli iradesine sahip
çıkarak büyük bir zafer kazandı. Şimdi sıra iş ve çalışma dünyasında işsizlik oranlarını da yine aynı dayanışma ruhuyla
aşağıya çekmeye geldi. Burada devlet ve hükümet tarafı
elindeki imkânları kullanarak yeni teşvikler verecek. Tabi ki iş
dünyasından da beklentileri olacak” dedi.
Verileceği açıklanan istihdam teşviklerine bakıldığında Antalya ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünü yakından ilgilendirdiğini kaydeden Vali Karaloğlu: şunları söyledi:
“Teşviklere baktığımızda sanki Antalya’nın geride bıraktığımız zamanlardan bu zamana kadar gelen problemleri göz
önüne alınmış da hazırlanmış bir teşvik paketi görüyoruz.
Özellikle turizm sektörüne daha çok katkısı olsun diye bir
teşvik paketi hazırlanmış gibi. Antalya denilince tabi ki sadece turizm gelmiyor, tarım, sanayi, hizmet sektörü de aynı
şekilde teşviklerden yararlanabilecek. Fakat turizm istihdam
seferberliğine en çok destek verecek sektör. Bu toplantıda
seferberlik çağrısı üzerine sektör sektör neler yapılabileceğimizi konuşup tartışacağız. Antalya’nın istihdam seferberliğine destek verebileceği rakamı ortaya çıkartacağız ve
çalışmaları başlatacağız.”

BORSA’YA ZİYARET
T

oplantının ardından Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindekiler Antalya Ticaret
Borsası’nı ziyaret ederek, Başkan Ali Çandır ile çalışma
hayatı ve tarıma özel sosyal güvenlikle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İSTİHDAM HEDEFİ 200 BİN KİŞİ
Toplantının basına kapalı geçen kısmının ardından değerlendirme yapan Vali Karaloğlu, “Sektörlerle yaptığımız değerlendirme toplantısında hedefimiz 200 bin yeni istihdam
sağlamak. Yakın hedefimiz ise 150 bin. Üçüncü bir hedefimizde bunun büyük bir çoğunluğunu 31 Mart öncesinde
başlatabilmek. Bunun için sektörler kendi çalışmalarını yapacak. 2017 yılı işsizlik oranlarının aşağı indiği, daha çok insanın
işinin aşının olduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.
1 YILDA 1.5 MİLYON İŞÇİ HEDEFİ
Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, “Seferberlik kapsamında Antalya dışında,
Mersin, Sakarya, Bayburt, Iğdır, Ardahan, Mardin, Bitlis, Hatay, Zonguldak ve Gümüşhane’yi de ziyaret edeceğiz. Bakanlık olarak tüm illere giderek çalışma seferberliğini anlatacağız. 2017 yılında 1.5 milyon kişinin iş sahibi, işe alınmasını
hedefliyoruz” dedi.

19

GÜNCEL
OCAK / ŞUBAT 2017

DOMATESTE
HAYAL KIRIKLIĞI
Türkiye ekonomisine 12.7 milyar liralık katkı sağlayan domates,
girdi maliyetlerinin yüksekliği ve hava koşulları nedeniyle 2016’da
üreticiyi memnun etmedi. Rus ve Avrupa pazarının daralması
nedeniyle de ihracattan umduğunu bulamayan üreticinin, domates
üretiminden vazgeçeceği endişesi taşınıyor.
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T

ürkiye’deki iklim koşulları nedeniyle bir çok alanda ekimi yapılan
domates, örtü altı tarım nedeniyle de yaş kış özellikle de ılımına havanın hakim olduğu bölgelerde
yoğun şekilde üretiliyor.
İHRACATIN YÜZDE 62’Sİ DOMATES
Yıllık 11.85 milyon tonluk üretim hacmiyle dünya domates üretimi ve ihracatında 4’üncü sırada yer alan Türkiye,
6.2 milyon tonunu örtü altı tarımdan
elde ediyor. Dünya domates üretiminin
yüzde 6.9’unu karşılayan Türkiye’nin
toplam sebze ihracatının yüzde 62’sini
domates oluşturuyor.
2016’DA İHRACAT GERİLEDİ
Rusya’nın Türk tarım ürünlerine 2016
yılı başından itibaren uyguladığı ambargo kararı en çok domates üreticisini etkiledi. 2015-2016 döneminde domates
ihracatı 365,3 milyon dolardan 239,9
milyon dolara geriledi. İhracat, Irak, Belarus, Gürcistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer ülkelere yöneldi.
ÜRETİCİ DOMATESTEN SOĞUDU
Antaya ise sofralık domatesteki yüzde
20’lik payıyla ilk sırada yer alıyor. Antalyalı
üretici ise girdi maliyetlerinin yüksekliği
ihracattaki daralma nedeniyle domates
üretimine artık sıcak bakmıyor.
ISITMA GİDERLERİ ARTTI
Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığına ve ısıtma nedeniyle domates
üretiminde maliyetlerin aşırı şekilde
arttığına dikkat çeken ATB Meclis Üyesi
Fatih Ekinci, örtü altı üretimdeki ısıtma
giderlerinin giderek katlandığına dikkat
çekti. Ekinci, özellikle kasım aralık ayında seralarda ısıtma sorunu yaşadıklarını
belirterek, “Son 10 yılın en fazla yakıt
tüketimini yaptık. Maliyetlerin yükselmesinden dolayı üreticimiz domates
üretmek istemiyor” dedi.
14 AYLIK MAĞDURİYET
Fatih Ekinci, 2015 Kasım ayındaki uçak
krizinden sonra Rusya’ya domates ih-

raç edilememesi nedeniyle üreticilerin
mağdur olduğunu ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle de çiftçilerin artık
domates üretmek istemediğini bildirdi.
Rusya ile yaşanan uçak krizinin üzerinden yaklaşık 14 ay geçtiğini hatırlatan
Fatih Ekinci, “Türk üreticisi olarak, uçak
krizinden itibaren yaklaşık 14 aydır mağduruz. Özellikle domates kalemini kanuni
yollardan Rusya’ya gönderemiyoruz. Kasım ayıda Antalya ve ilçelerinde üreticinin
domates fiyatından dolayı yakındığı haberleri gördük. Yeni pazarlar bulunmaya
çalışılıyor ama mağduruz” dedi.

MUTFAĞIN
VAZGEÇİLMEZİ
DOMATES

SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI
Tarımsal üretimde maliyetlerin de her
geçen gün arttığına dikkat çeken Ekinci, “2 aydır seralarda ısınma hiç bitmedi. Seralarda son 10 yılın en fazla yakıt
tüketimini yaptık. Bunun karşılığı ücret
olarak şuanda üreticimize yansımıyor.
Maliyetlerin yükselmesinden dolayı Nisan ve Mayıs aylarında da üreticimiz domates üretmek istemiyor. Bu farklı bir
boyutta tüketicimize yansıyacak” diye
konuştu.
RUSYA’DA SERACILIK GELİŞYOR
Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı da
olan ATB Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt
Doğan, Rusya’da çok hızlı bir şekilde
seralar yapıldığına dikkat çekerek, buna
göre planlama yapmak gerektiğini vurguladı. Doğan, “Rusya 14 aydır domates almıyor ama kendi bünyesinde sera
yaptırıyor ve devlet acayip şekilde destekliyor. Belki bugün Rusya kapısı açılsa
kendi bünyesindeki domatesi tüketecek. Biz, bunun karşılığında ona göre
plan yapmalıyız. Gerekirse üretimimizi
kısmamız, Rusya’ya göre üretim yapmamamız, başka pazarlar bulmamız
gerekiyor. Bunun temelinde üretim
planlaması yatıyor. Bugün bir üretim
planlaması yok. Eğer ki şuanda seralar
fazlaysa gerekirse devlet sera yapımını
durdurmalı. Narın basma gelen üç gün
sonra seraların da basma gelmesin” ifadelerini kullandı.

M

utfağın vazgeçilmezi domates salatadan, salçalı yemeklere, sostan yemek süslemelerine
kadar bir çok alanda kullanılıyor.
C, A vitamini, potasyum ve folik
asit içeren domates antioksidan
özelliğiyle biliniyor. Domatesin
içindeki likopen ise sadece domatesin kendisinde değil, domates
suyu, domates salçası, ketçap ve
her türlü domatesli yemek ve soslarda da bol miktarda bulunuyor.
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ENFLASYONDA

ÇİFT HANEYİ ERKEN GÖRDÜK
Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde
gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır, “Ocak ayında enflasyon
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmişti. Beklentiler çift haneli
enflasyon rakamının mayıs ayında görüleceği üzerineyken, çift
haneli rakamlara şubat ayında ulaşılması yıl sonu enflasyon
hedefine ulaşılamayacağı gerçeğini bizlere göstermektedir”
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B

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu`nun
(TÜİK) açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ali
ÇANDIR

Tüketici enflasyonunun (TÜFE) Türkiye ortalamasında yüzde 0.81, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) ise
yüzde 1.26 artış yaşandığını belirten Çandır, tüketici enflasyonunun yüzde 10.13, üretici enflasyonunun ise yüzde
15.36 olduğunu kaydetti. Şubat ayı enflasyon rakamlarının
beklentinin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır,
“Ocak ayında enflasyon beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmişti. Beklentiler çift haneli enflasyon rakamının mayıs
ayında görüleceği üzerineyken, çift haneli rakamlara şubat
ayında ulaşılması yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılamayacağı gerçeğini bizlere göstermektedir” değerlendirmesinde
bulundu.
Çandır, şubat ayında ana harcama gruplarına göre en fazla
artışın yüzde 2.17 ile sağlıkta yaşandığını belirterek, çeşitli
mal ve hizmetlerde yüzde 1.38, konutta yüzde 1.18, eğlence ve kültürde yüzde 0.89, gıdada ise yüzde 0.84 oranında
artış gerçekleştiğini kaydetti.
DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞIN ETKİSİ
Şubat ayı enflasyon rakamının beklentinin üzerinde gerçekleşmesinde döviz kurundaki artışın etkisine dikkat çeken Ali
Çandır, “Geçmişte Türk Lirası, döviz karşısında kazandığı değeri kısa bir sürede aşırı derecede kaybetti. Dövizdeki aşırı
artış ithal edilen hammadde fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonun maliyet odaklı artmasına yol açmıştır” diye konuştu.
BATI AKDENİZ`DE ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Tüketici enflasyonunun Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz`de yüzde 3.33 rakamıyla ülke ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini belirten BAGEV Başkanı Çandır, üretici enflasyonunun ise ülke ortalamasıyla aynı oranda
olduğunu kaydetti. Çandır, “Bölgemiz ekonomisi ve ticareti
uzunca bir dönemdir ülke ortalamasının üzerinde durgunluk yaşıyor. Bu durgunluğu aşmamızın yolu ise karar vericilerin bölgemize özgü iyileştirici tedbirleri zamanında alması ve
uygulamasından geçiyor” diye konuştu.
MERKEZ BANKASI VURGUSU
BAGEV Başkanı Ali Çandır, enflasyon beklentilerindeki sapmalara rağmen güçlüklerin aşılabileceğini bildirirken, “Merkez Bankası`nın tek bir enstrümana bağlı kalmadan alacağı
bağımsız ve güçlü kararlar ekonomiyi rahatlatacaktır. Merkez
Bankası`nın bu konuda göstereceği kararlı tavır ekonomik
göstergelere olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.
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BAGEV İLE AESOB ARASINDA

İSTİHDAM PROTOKOLÜ
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ile Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları
Birliği (AESOB) arasında işsizliğin önlenmesi ve esnafın kalifiye eleman sıkıntısını çözmek
amacıyla istihdam ve eğitimi geliştirme işbirliği protokolü imzalandı.

B

AGEV Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve
AESOB yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek BAGEV istihdam ve eğitimi geliştirme işbirliği protokolünü
imzaladı. Ali Çandır, işsizliğin önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, kalifiye eleman sıkıntısının da diğer bir konu
olarak gündeme geldiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenliği
Bakanlığı tarafından çalışma hayatında milli seferberlik ilan edildiğini, bu kapsamda Antalya’da yapılan toplantıda 200 bin işçi
istihdamı sözü verildiğini anımsatan Çandır, “Bu rakamın yakalanması için hepimizin çalışması gerekiyor” dedi.
ÜCRETSİZ İLAN
Türkiye’de ilk defa BAGEV tarafından bölgesel istihdam ofisi kurulduğunu belirten Çandır, bu portala 15 bin işsizin, 2 bin de
işletmenin kayıtlı olduğunu aylık 100 kişinin portal aracılığıyla işe
yerleştiğini bildirdi. “bagevkariyer.com”da iş arayanla işverenin

buluştuğunu vurgulayan Çandır, “Esnaf odalarımızla bu kapsamda etkin bir çalışma yürütülebilir” diye konuştu. Çandır, protokol
ile esnafın “bagevkariyer.com”dan ücretsiz ilan yayımlayabileceğini, talep etmeleri halinde de İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğü
aracılığıyla kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenleneceğini bildirdi.
BAGEV’İN İSTİHDAM PORTALINDA BULUŞACAKLAR
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, BAGEV ile istihdamı artırmak için
işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Çalışma hayatında milli seferberlik ilan edildiğini anımsatan Dere,
Antalya’da esnafın 75 bin kişiyi istihdam etme sözü verdiğini
kaydetti. İş arayan kadar iş verenin de kalifiye eleman bulmakta
zorlandığını belirten Dere, BAGEV ‘in istihdam portalının iyi bir
buluşma noktası olacağını vurguladı. Dere, Çandır’a işsizliği azaltacak çalışması nedeniyle teşekkür etti.
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ANTALYA TİCARET BORSASI

ŞUBAT MECLİSİ TOPLANDI
Antalya ekonomisinin son 2 yıldır ülke ortalamalarına göre negatif
seyir izlediğini kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, ‘Antalya Yaklaşımı’nı
yineledi.
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ntalya Ticaret Borsası Şubat ayı
Meclis toplantısı Hüseyin Cahit
Kayan başkanlığında ATB Meclis
Salonu’nda yapıldı. Yönetimin bir
aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri bilgilendirilirken, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomiye
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ANTALYA EKONOMİSİ NEGATİFTE
Antalya ekonomisinin son 2 yıldır ülke ortalamalarına göre negatif seyir izlediğini
kaydeden Çandır, “Son bir yılı aşkın süredir iş dünyası olarak gerek rakamlarla,
gerek yaşadıklarımızla bu durumu daha
derinden hisseder hale geldiğimizi üyelerimizle ve sizlerle yaptığımız görüşmelerde daha fazla işitir olduk. Yaşadıklarımız
ve hissettiğimizin dışında, resmi kaynaklarca açıklanan rakamlar da yaşadığımız
güçlükleri yansıtmaktadır” diye konuştu.
Sözlerini resmi rakamlara dayandırarak
açıklayan Çandır, Batı Akdeniz’in Şubat ayı
enflasyonunun aylık yüzde 3, yılık olarak
ise yüzde 5 oranıyla Türkiye ortalamasının
üzerinde olduğuna dikkat çekti.
BORCUMUZ ARTTI
Türkiye ortalamasında mevduatın nakdi
kredileri karşılama oranının son 2 yılda
yüzde 81 oranında sabit kalırken, Antalya’da 2015 yılında yüzde 58 olan karşılama oranının 2016 yılında yüzde 48’e
gerilediğini belirten Ali Çandır, “2015 yılında 100 TL’lik mevduata karşın 174 TL
kredi kullanan kentimiz, 2016 yılında ise
100 TL’lik mevduatına karşılık 208 TL kredi
kullanır duruma gelmiştir. Bir başka anlatımla; mevduatımız yaklaşık 2,5 milyar
TL azalırken, kredi borcumuz yaklaşık 5,5
milyar TL artmıştır” diye konuştu.
KARŞILIKSIZ ÇEK ORANIMIZ ARTTI
Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı karşılıksız çek oranlarını değerlendiren ATB
Başkanı Çandır, Ocak ayında karşılıksız
çeklerde bir önceki aya göre binde 8 oranında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise
yüzde 3 oranında Türkiye ortalamasının
üzerinde olduğumuzu bildirdi. Çandır,
şu değerlendirmede bulundu: “Burada

önemli göstergelerden birisi de geçen
yılın aynı ayına göre karşılıksız çek adedimizin yüzde 47,4 seviyelerine ulaşmasıdır.
Burada dikkat çekmemiz gereken konu;
geçen yılın aynı ayına göre karşılıksız çekte miktar açısından yüzde 5,2’ lik bir artış
gözlemlenirken, karşılıksız çek adedimizdeki yüzde 47,4 ‘lük artış yaşanmıştır.
Adetteki bu artış KOBİ’lerimizin ciddi bir
darboğaz yaşadığına işaret etmektedir.”
ANTALYA YAKLAŞIMINI YİNELEDİ
Son 2 ayda yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut istihdamın korunması ve ilave
yeni istihdamın sağlanması ile diğer zorluklara karşın hükümet tarafından çeşitli
kararların uygulamaya konulduğunu belirten Çandır, bunları şöyle özetledi:
“SGK primlerinin ertelenmesi, imalata
yönelik yatırım harcamaları için kurumlar
vergisi indiriminin tam olarak uygulanması, orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere
bir yıl süreyle asgari ücretin yarısı, ikinci

yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilmesi, iş başı eğitim programı ile 500 bin
kişiye istihdam imkanı getirilmesi, oda ve
borsalarımız aracılığıyla sağladığımız “Nefes Kredisi”, KOSGEB vasıtasıyla işletmelerimize sağlanan “Can Suyu Kredisi”, KDV
iadelerinin hızlandırılacak olması, mobilya
ve beyaz eşyadaki vergi indirimleri, milli
istihdam seferberliği, vergisine düzenli
ödeyenlere 5 puanlık indirim, çiftçilerin
takibe düşmüş kredilerinin yüzde 5 faiz
ile ertelenmesi sağlanacak.”
Yapılan teşviklerden ve kararlardan memnun olduğunu vurgulayan Başkan Çandır,
“Ancak, ülke geneline yapılan bu iyileştirici
tedbirler Antalya’nın içerisinde bulunduğu zorlukları aşmada yetersiz kalmaktadır. Buradan “Antalya Yaklaşımı” talebimizi
yineliyorum” diye konuştu.
BÜYÜME SAĞLAYAN YATIRIM İKLİMİNE
İHTİYAÇ VAR
Yatırım iklimini iyileştirmenin yolunun tek
bir enstrümana bağlı olmadığını kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, “Sermayenin
maliyeti, talebin debisi, ileriyi görme güveni ve parasal hareketliliğin düzenliliği
bunlardan bazılarıdır. Şimdi odaklanmamız gereken konu ülkemizde ve kentimizde büyümeyi yeniden sağlayacak bir
yatırım ikliminin de bir an önce oluşturulmasıdır” dedi.
TEŞVİKLERDEN YARARLANIN
Milli istihdam seferberliği kapsamında ve-
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rilecek desteklerin yeni istihdam yaratılması için önemli olduğunu vurgulayan Ali
Çandır, eskiden zenginliğin göstergesinin
istihdam edilen personel sayısıyla ölçüldüğünü belirtti. Çandır, verilen istihdam
desteğinin işveren için önemini şöyle
açıkladı: “Bugün için asgari ücretle çalışan bir personelin işverene maliyeti 2.177
TL’dir. Beş puanlık prim indirimi sonrasında ise bu rakam 2.088,56 TL’dir. Uygulanacak teşvikle mevcut çalışanlarınıza ek
olarak çalıştıracağınız her bir sigortalı için
sizler sadece 1404 TL ödeyeceksiniz. Geriye kalan 773 TL’lik vergi yükümlülükleri
ve primleri devlet karşılayacak. Ancak bu
durum 31.12.2017 tarihine kadar geçerli, yani bir yıllık bir teşvik, bu nedenle ne
kadar erken personel alımı yaparsanız bu
destekten de o kadar fazla yararlanırsınız.
Mart ayında alım yaparsanız tam olarak
yüzde 35,5 tasarrufunuz olacak. En kısa
sürede SGK ve İŞKUR yetkililerini Borsamıza davet ederek sizleri bilgilendirmelerini
sağlayacağız. Tüm üyelerimizi bu teşviklerden yararlanmaya davet ediyorum.”
TARIM İŞSİZLİĞİN İLACI
Genel işsizliğin azaltılmasında tarımın büyük bir potansiyel taşıdığını söyleyen Ali
Çandır, Antalya gibi tarımı nitelikli düzeyde
yapan kentler için bu potansiyelin daha
büyük bir orana sahip olduğunu vurguladı. Çandır, tarımsal istihdamın üzerindeki en büyük engelin, sanayi ve hizmet
sektörü gibi genel sektörlere odaklı hazırlanmış sosyal güvenlik sistemi olduğunu söylerken, “Tarım sektörüne özel bir
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sosyal güvenlik sistemi talebimizi her ortamda olduğu gibi geçtiğimiz günlerde
Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Orhan Yegin’in katımlıyla yapılan “Çalışma
Hayatında Milli Seferberlik” toplantısında
da dile getirdim. Bu talebimizin gerçekleştirilmesi halinde sektörümüzün doğasına uyumlu bir sosyal güvenlik sistemi
kurgulanırsa tarım sektörünün istihdam
yaratma potansiyeli, işsizliğe ilaç olacak
boyuttadır” diye konuştu.
HAYVAN BORSASI’NDA GELİŞME
Canlı hayvan borsasıyla ilgili güzel gelişmeler olduğunu da meclis üyeleriyle
paylaşan ATB Başkanı Çandır, canlı hayvan
borsasıyla ilgili şirket kurma izninin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi. Çandır, “Önümüzdeki
günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile tekrar görüşerek

nihai sonucu vermeyi planlıyoruz. Böylelikle Antalya’nın önemli bir sorununu
da gidermiş olacağız. Canlı hayvan borsası bölgemiz hayvancılığının gelişimine
önemli katkı sağlayacak bir merkez haline
gelecektir. Canlı hayvan borsasından sonra et borsası kurulması içinde çalışacağız”
diye konuştu.
BİBER HABERLERİ KIZDIRDI
Mecliste üyeler sektörel konuları da değerlendirdi. ATB meclisinde son günlerde
biberin lastik gibi uzamasının sebebinin
kullanılan kimyasal ilaçlar olduğu yönündeki haberler tartışıldı. Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, benzer bir durumun geçen ay domateste yaşandığını
belirterek, bir televizyon kanalında biberin elastikiyetiyle ilgili tüketiciyi olumsuz
etkileyecek haberler yapıldığını anımsattı.
Haberin herhangi bir bilimsel tabana dayanmadığını vurgulayan Çandır, “Bu iş ta-
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rım sektörünün itibarını olumsuz etkiledi.
Bu tür asılsız haberler tüketici üzerinde
olumsuz etkiye sahip. Bizler sözkonusu
haberle ilgili TOBB’ne RTÜK, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na oluşturulmak üzere şikayetimizi yaptık. Çünkü televizyon kanalında
herhangi bir bilim adamının görüşüne yer
verilmeyen açıklama binlerce insanın ekmeğine engel olmaktadır” diye konuştu.
Enflasyonun çift haneye gittiğini, bunun
sorumlusu olarak da gıdanın gösterildiğini belirten Çandır, son günlerdeki yaklaşımın gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini
düşürmeye yönelik olduğunu kaydetti.
Çandır, “Sebze ürünlerinin enflasyonu
tetiklediği ve yüksek çıkmasına sebep olduğunun gösterilmesi nedenleriyle, sanki son günlerdeki yaklaşımların bu etkiyi
düşürmek için bilinçli olduğu yönünde
düşünceler var. Bu tür haberlerle enflasyonu tetiklediği öne sürülen domates,
biber gibi ürünlere talebi azaltarak, tüketimi ve fiyatlarının da düşmesiyle enflasyonun da düşürüleceği düşünülüyor”
diye konuştu.

ne biber fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldiğini bildirdi. Doğan, toplumda
kanat önderlerinin ürünlerin güvenilir
olduğu yönünde beyanatlar vermesi
gerektiğini söyledi.
Çandır, 16 Nisan’da yapılacak referandumdan sonra Hal Yasası’nın gündeme geleceğini anımsatarak, hal yasasının yapılışında
aktif rol alınmasını gerektiğini söyledi.
BUZAĞI ÖLÜMLERİ

Seralarda döllenmenin arılarla sağlandığına ilişkin haberlerin de çıktığına değinen
Çandır, ancak yapılan olumsuz haberlerin
olumlu haberlerin önüne geçtiğine dikkat çekti. Sektör olarak üretim konusunda kamuoyunun da iyi bilgilendirilmesi
gerektiğini vurguladı.

ATB komite toplantılarında buzağı ölümleriyle ilgili sıkıntının dile getirildiğini kaydeden Çandır, “Bir taraftan hayvan ithal
edeceğiz diye debelenirken diğer yandan
elimizdeki buzağıları yaşatamamak gibi
sorunumuz var. Rakamlar ciddi, bu konuda gerekli önlemler alınmalı” dedi.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, biberle çıkan olumsuz haber üzeri-

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav,
geçen yıl 550 bin adet kasaplık canlı hay-

van ithal edildiğini belirterek, “Ama geçen
yıl kaybettiğimiz buzağı sayısı 1 milyonun
üzerinde. Buzağı ölümleri önemli bir sorun olmaya başladı. Geçen yıl kaybettiğimiz buzağı sayısı ithal ettiğimiz kasaplık
hayvan ithalatının neredeyse iki katı. Bu
da et ihtiyacının dışarıya bağımlı olmasına neden oluyor” diye konuştu. Buzağı
ölümlerinin nedeninin yetersiz beslenme
ve bakım olduğunu kaydeden Hüseyin
Simav, beslenme şeklinden kaynaklı ishal
hastalığının bu ölümlere sebep olduğunu
bildirdi. Simav, uzun yıllardır devam eden
buzağı ölümlerinin bu yıl fark edildiğini,
bakanlığın ölümlerin önüne geçmek için
teşvik vermeye başladığını söyledi. Simav,
Bakanlığın 4 aylık buzağılar için 350-550
TL arasında teşvik verdiğini bildirdi. Simav,
Türkiye’de en çok Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde bu ölümlerin yaşandığını kaydetti.
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EKONOMİK DARALMA

ÇEKE YANSIDI

A

ntalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin açıkladığı Ocak
ayı çek raporundaki rakamları değerlendirdi. Türkiye
Bankalar Birliği 2017 Ocak ayı raporuna göre, Antalya adet ve
tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan iller sıralamasında
dördüncü sırasında yer aldığını belirten Çandır, “Antalya’da parasal tutarı 95 milyon 532 bin TL olan 3.342 adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Burdur’da parasal tutarı 2 milyon 346 bin TL
olan 118 adet çek, Isparta’da da 4 milyon 601 TL olan 146 adet
çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Batı Akdeniz Bölgesi toplamında ise 102 milyon 479 bin TL olan 3.606 çek için karşılıksız işlemi
yapıldı. Karşılıksız çek tutarı Türkiye genelinde 2 milyar 254 milyon 158 bin TL iken, adedi 64 bin 420 oldu” diye konuştu.
BATI AKDENİZ’DE DAHA FAZLA ARTTI
2017’nin ilk ayında karşılıksız çek tutarlarının bir önceki aya göre
Antalya’da yüzde 19,1, Burdur’da yüzde 2,2, Isparta’da yüzde
35,8 artış gösterdiğine dikkat çeken Çandır, “Aynı dönemde
karşılıksız çek tutarı Batı Akdeniz genelinde yüzde 19,3, Türkiye
genelinde de yüzde 17 arttı. Karşılıksız çek tutarları bir önceki
yılın aynı ayına göre Antalya’da yüzde 5,2, Isparta’da yüzde 17,4

artarken, Burdur’da ise yüzde 25,5 düşüş gösterdi” dedi.
RUSYA KRİZİNİN ETKİLERİ
Çekin ticari hayatın gerçeği, vadeli hayatın ise önemli bir enstrümanı olduğunu belirten Ali Çandır, çekin özellikle Batı Akdeniz’de
vadeli mal satışında çok yoğun kullanılan ödeme aracı olduğunu
kaydetti. Çandır, “2014 yılında Rusya’daki ekonomik krizle başlayan, 2015 yılında uçak kriziyle devam eden başta turizm ve tarım
olmak üzere tüm sektörleri zincirleme etkileyen ekonomik daralmanın etkilerini ticari hayatımızda görmekteyiz. TBB’nin açıkladığı çekle ilgili son rakamlar ekonomik daralmanın boyutunu göz
önüne sermektedir” değerlendirmesinde bulundu.
ÖZEL YAKLAŞIM ÖNERİSİ
Batı Akdeniz illerinin ekonomisini birbiriyle bağlantılı olduğunu
vurgulayan Ali Çandır, “Ana pazar Antalya’nın yaşadığı ekonomik daralma diğer illerin ekonomisine de olumsuz yansımaktadır. Ülke genelinde ekonomik daralmaya karşı alınan iyileştirici tedbirleri olumlu buluyoruz ancak Batı Akdeniz’de derinliği
günden güne artan ekonomik darboğaza özel yaklaşım gerekmektedir. Üretimin ve ticari hayatın devamı buna bağlıdır” diye
konuştu.
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TARIM KONSEYİ

TOPLANDI

Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren Antalya Tarım Konseyi’nin toplantısında
Antalya tarımının zayıf ve güçlü yanları değerlendirildi. Antalya Valisi Münir
Karaloğlu, tarımın Antalya’nın lokomotif sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

A

ntalya Tarım Konseyi, yılın ilk toplantısını Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda
yaptı. Antalya Ticaret Borsası ve Tarım
Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, Tarım Konseyi İcra Kurulu Üyeleri
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap
Tuncer, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
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Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, kamu,
sivil toplum örgütleri, üretici ve meslek
birlikleri,kooperatif temsilcileri, tarımla
ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Antalya tarımıyla ilgili sunum yapıldı.
TARIM KONSEYİ TÜRKİYE’DE İLK
Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım Konseyi’nin Türkiye’de ilk olma
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sahibiz. Örtüaltı üretiminde ise yüz
metrekare seranın 5.5 metresi bize
ait. Seracılık önemli ve güçlü olduğumuz bir alan. Tek yıllık bitkiler alanında
yüzde 1.4’üne, yıllık alanlarda yüzde
2, tarımsal ürün değeri olarak yüzde
2’sine, tarımsal ihracat değeri olarak
yüzde 1.2’sine, tarımsal ithalat desteği
olarak binde 9’una sahibiz. Sebze meyve ihracat değeri olarak yüzde 3.2’sine
sahibiz.”

özelliği taşıdığını belirterek,”Biz Antalya’da tarımı Türkiye şartlarının ötesine
taşıdık ama son yıllarda biraz durağan
hal aldı. Tarımın tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesini sağlamak, sorunlara ortak çözüm bulmak, Antalya
tarımını nereyle evrileceğine birlikte
karar vermek için Tarım Konseyini kurduk. Bizden sonra 5 ilde daha bu tip
yapılanma ortaya çıktı” dedi.
BİLİMİN IŞIĞINA İHTİYACIMIZ VAR

ÖRTÜALTI TARIMDA GÜÇLÜYÜZ

Konseyin yapısıyla ilgili katılımcılara bilgi veren Çandır, Konseye üye kurum ve
kuruluşların 287 bin 500 üyesi olduğunu belirtti. Tarım Konseyi’nin analizlerle çalıştığını kaydeden Çandır, konseyi
içerisindeki çalışma guruplarının çeşitli
çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Çandır,
“Burada en büyük ihtiyaç duyduğumuz şey bilimin ışığı. Şimdiye kadar
üniversitenin içerisinde bulunduğu
durum nedeniyle bilimden yeterince
faydalanamadık. Rektörümüzle görüştük o da işbirliğine olumlu bakıyor.
Bundan sonra umuyorum ki bilimin ışığını sektörle buluşturup daha önemli
çalışmalar yapacağız” diye konuştu.
SERACILIK ÖNEMLİ
Resmi rakamlarla Türkiye’nin dünya tarımsal alan ve üretimdeki yerini özetleyen Çandır, şunları söyledi: “Türkiye
Cumhuriyeti dünya nüfusunun yüzde
1’ine sahip. GSMH’da yüzde 1’deyiz.
İhracatın binde 8’ini, ithalatın yüzde

1.33’ünü gerçekleştiriyoruz. Karasal
alan olarak binde 6’sına, orman alanı
olarak yüzde 1’ine sahibiz. Çayır mera
olarak binde 4’üne sahibiz. Türkiye’nin
tarımı nerede diye baktığımızda dünyadaki tarımsal alanın binde 5’ine

Antalya’nın Türkiye’deki tarımsal alan
ve üretim değerleriyle ilgili bilgi veren
Çandır, şunları söyledi: “Antalya, Türkiye nüfusunun yüzde 3’üne sahip,
GSMH’nın yüzde 3’üne, ihracatın binde
7’si, ithalatın binde 5’ine, karasal alan
olarak yüzde 2,7’ye, orman alanı olarak
yüzde 5.1’ine, çayır mera olarak yüzde
1,3’üne sahibiz. Türkiye’deki tarımsal
alanın yüzde 1.5’ine biz sahibiz. Örtüaltı tarımda çok güçlüyüz. Örtüaltı
tarımda Türkiye’nin yüzde 39’una sahibiz. Tek yıllık bitkiler alanında yüzde
1.4, çok yıllık alanda yüzde 2.25’ine,
hayvansal üretim değeri olarak yüzde 1’ine, bitkisel üretim değeri olarak
yüzde 6.7’sine, tarımsal ihracat değeri
olarak yüzde 4.2’sine, ithalat yüzde 1.2
sebze ihracatı yüzde 21,4 meyve ihracatında yüzde 3’üne sahibiz.
ÖRGÜTLENMEDE ZAYIFIZ
Tarımsal örgütlenme yapısıyla ilgili bilgi
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veren Çandır, örgütlenmede zayıf olduğumuzu bildirdi. Çandır, şu bilgileri paylaştı: “243 kooperatifimizle Türkiye’nin
yüzde 2’sindeyiz. Kooperatif üyeliğinde
Türkiye’nin yüzde 1.52’sindeyiz. Üretici
birliklerinde Türkiye’nin yüzde 3’ündeyiz, üye sayısı olarak yüzde 2.53’ündeyiz. Üretici birliklerine fonksiyon yükleyecek yasal düzenlemenin yapılmasını
talep ediyoruz. Üretici birliklerinin yüzde 1’ine, birliklere üye olmada yüzde 1.88’deyiz. Tarım satış kooperatifi
olarak Türkiye’nin 1.6’sına, üye olarak
0.82’sine sahibiz” diye konuştu.
TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YETERİNCE YARARLANAMIYORUZ
Antalya’nın destek ve teşviklerden yeterince yararlanamadığını, söyleyen
Çandır, “Alan bazlı desteklerin binde 5’ini
alıyoruz, fark ödeme desteğinin binde
5’ini, hayvansal desteğin 1.6’sını alıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin binde
8’ini, diğer tarımsal desteklerin binde
2’sini alıyoruz. Türkiye’de dağıtılan desteklerin binde 8’ini alıyoruz. Destek ve
teşviklerden yeterince yararlanamıyoruz. Türkiye’de kullanılan tarımsal kredinin yüzde 4’ünü Antalya kullanıyor. Özel
bankalardan kullanılan tarımsal kredi
yok. tarım konseyi olarak el birliğiyle tarımı güçlendirecek destek ve teşvikleri
talep etmeliyiz, bunun için lobi çalışması
yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
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2010’DAKİ KAZANCIMIZIN 3’TE 2’SİNİ
2015’TE KAYBETTİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
web sayfasında yayımlanan üreticinin
maliyeti geliri tablosundan üreticinin karını çıkardıklarını bildiren Tarım
Konseyi Başkanı Çandır, “2000 yılında
başlayan karlılığımız 2005 yılına kadar
yükselmiş, 2010 yılında zirve yapmış.
Yani o dönemde tarımdan ciddi para
kazanan, tarımın bereketini hissedir
hale gelmişiz. Ama 2015’e geldiğimizde
2010 yılında yakaladığımız kazancın 3’te
2’sini kaybetmişiz. Son günlerde enflasyonla gündeme gelen üretici çok para
kazanıyor savının boş olduğunu resmi
rakamlar ortaya koyuyor” diye konuştu.
Çandır, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve
katılımcılara toplantıya destekleri ne-

deniyle teşekkür ederken, “El birliğiyle
bilim insanlarımızın da desteğiyle Antalya tarımını bereketli günlerine döndürmek için çalışmalıyız” dedi.
TARIMSAL MİLLİ HASILANIN YÜZDE
5’İNİ ANTALYA ÜRETİYOR
Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Antalya Tarım
Konseyi’nin çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Tarımın Antalya’nın lokomotif sektörlerinden biri olduğunu kaydeden
Karaloğlu, Türkiye’nin toplam tarımsal milli
hasılasının yüzde 5’ini Antalya’nın ürettiğini
bildirdi. “Biz eskiden ne güzeldik kendimizi
doyuran bir ülkeydik, şimdi doyuramıyoruz, ithalat yapıyoruz” eleştirilerini anımsatan Karaloğlu, “1970’li yıllarda Türkiye’nin
nüfusu yaklaşık 40 milyon, gelen yabancı
turist sayısı da 2 milyon kadardı. Bugün
Türkiye’nin nüfusu 80 milyon, gelen misafir sayısı da yaklaşık 40 milyona çıktı. Beslediğiniz insan sayısının 3 kat arttığı bir yerde
sadece ihracat ve ithalat rakamlarına bakarak ileriye ya da geriye gittiğimizi söyleyemezseniz” diye konuştu.
TARIM İYİ YOLDA
Bazı sorunlar yaşansa da Türkiye’de
tarım sektörünün iyi yolda olduğunu
söyleyen Vali Karaloğlu, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın özellikle son
dönemde üretici odaklı iyi çalışmalar yaptığını kaydetti. Türkiye’de artık
havza bazlı üretime geçilmeye başlan-

KAPAK
OCAK / ŞUBAT 2017

dığını belirten Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Eskiden bir sene
patatesi çok pahalı yerdik. Patates
fiyatı yüksek olduğu için ertesi sene
herkes patates ekerdi. O zaman da patateslerin çürüdüğünü, tarlada kaldığı
konuşurduk. Niye? Planlama olmadığı
için. Artık hangi havzada hangi tarımsal faaliyetin yapılacağı ve bu tarımsal
faaliyete önümüzdeki 3 yıl hangi teşvikin verileceği şimdiden ilan ediliyor.
Bu, çiftçinin elini çok güçlendirdi. Artık
toprak sahibine değil, topraktan ürün
elde edene, ürünün de miktarına göre
devlet destek veriyor.”
9 OVA SİT ALANI İLAN EDİLİYOR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ovaların korunmasıyla ilgili çok
önemli bir çalışma yürüttüğünü bildiren Vali Münir Karaloğlu, artık koruma
alanı olarak ilan edilen ovada imara
açma veya bölgede herhangi bir yapılanmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Karaloğlu, “Türkiye’de
maalesef birinci sınıf araziler üzerine
şehirler kurduk, sanayiler kurduk. Tarımsal, ekilebilir alanlarımızın bir kısmını kaybettik. Bu, Antalya’da da var. Her
şeyi ikame edebilirsiniz ama toprağı
ikame edemezsiniz. Yani kaybettiğiniz
bir tarım alanını kazanmanız mümkün
değil. O yüzden şehirleri tarımsal arazilere kaydırmamak, tarım alanlarını
korumak lazım” diye konuştu. Korunması gereken ovalarla ilgili Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
Antalya’da 7 ova sunulduğunu, Valiliğin korunmasını istediği 2 ova daha
bulunduğunu belirten Karaloğlu, toplam 9 ovanın korunmasıyla ilgili yakında Bakanlar Kurulu Kararı çıkacağını
bildirdi.
TARIM ARAZİLERİNE İMAR YOK
Vali Karaloğlu, “Buradan duyuruyoruz
hiç kimse gidip tarım arazisini ‘Burası nasıl olsa gelecekte imara açılacak’
diye yüksek fiyatla almaya kalkmasın.
Bundan sonra tarım arazilerinin imara
açılmasına izin verilmeyecek” dedi.

Tarımsal ürün ve pazar çeşitlendirmesinin de önemine dikkat çeken Karaloğlu, tek pazarın sıkıntı yarattığını
belirtti. Karaloğlu, Antalya’nın tarımda
inovasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, “Hem örtü altında hem meyvede
çok ciddi üretimiz var. Ama bir taraftan da alışkanlıklarımız oldu. Hem ürün
hem de pazarımızı büyütmemiz lazım.
Yurt dışında özellikle sadece Rusya
pazara bağlı olmamamız lazım. Öyle
olunca Rusya’da yaşadığımız sıkıntıyı
yaşıyoruz. Yaşandığında da bedelini çiftçi ödemek zorunda kalabiliyor.
Onun için pazarı mutlaka çeşitlendirmemiz lazım. Yanı başımızda Ortadoğu pazarımız var ama bu kadar yakın
pazara attığımız miktarlar çok komik.
Ürünlerde çeşitlilik yapmamız gereki-

yor. Tarımda da inovasyona ihtiyacımız
var. Alışkanlıklarımızın dışına çıkmamız
lazım. 6,5 milyon yabancı 4 milyon yerli
geldi 10 milyon insan geldi, bu şehirde
yedi içti. Bu şehrin iç pazarı da güçlü.
Çünkü Antalya’nın bir potansiyeli var.
Turizm de bu sene iyi olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.
KATILIMCILAR SORUNLARINI ANLATTI
Toplantıda katılımcılar tarımla ilgili sıkıntı ve beklentilerini Vali Karaloğlu ile
paylaştı. Dile getirilenleri tek tek not
alan Vali Karaloğlu, sıkıntıların çözümü
için birlikte çalışacaklarını söyledi. Tarım Konseyi Başkanı Çandır, toplantıya
katılımı nedeniyle Karaloğlu’na teşekkür ederken günün anısına cam vazo
hediye etti.

35

GÜNCEL
OCAK / ŞUBAT 2017

İPEK
Çin’den Anadolu’ya uzanan sır:

3000 yıl önce Çin’de bulunan ve adeta bir sır olarak saklanmasına karşın 1500 yıl önce
Anadolu topraklarıyla tanısan ipek, gerek kırsalın kalkınmasında gerekse kültürün bir
sonraki nesillere aktarılmasında büyük rol oynuyor. Yardımcı tarım ürünleri arasında
yer alan ve üretimi 40-45 gün süren ipek böcekçiliği kırsalın kalkınmasının yanında
kadınların ekonomiye katılmasında da öncü tarım kollarından biri.
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O

smanlı döneminde önem kazanan ipek böcekçiliği
o dönemde ihracatta önemli bir yere sahip. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından ipek böcekçiliğine
verilen önem artarken, o yıllarda ipek böcekçiliği istasyonları, ardından da ipek böcekçiliği mektepleri kuruldu. İlk
mektep Bursa’da açıldıktan sonra ikinci mektep 1928 yılında
Antalya Yenikapı’da açıldı. Mektep 1930 yılında ise Karaalioğlu
Parkı içindeki kendi binasına taşındı. Serik, Korkuteli, Manavgat
ve Elmalı’da ipek böcekçiliği üretiminin önemi artarken, 1938
yılında üçüncü mektep Alanya’da kuruldu.
Antalya ve Alanya’daki ipek böcekçiliği ve ipek böcekçiliği mektepleri hakkında araştırma yapan Akdeniz Üniveristesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Ahsen Uysal Günbulut, o yıllarda Antalya’da 2500 ailenin ipek böcekçiliğinden
geçindiğini bildirdi. İpek böceğinin ana tüketim maddesinin
dut ağacı olduğunu ve o yıllarda Antalya’da 175 bin dut ağacı bulunduğunu kaydeden Günbulut, bu ağaçların 60 bininin
Antalya İpekböcekçiliği Mektebi’nin bahçesinde bulunduğunu
belirtti.
O yıllarda Antalya’da üretilen 70 ton ipeğin 25 tonundan verim
alınırken okul kurulduktan sonra bilimsel yöntemlerle üretimin
yapılmasından dolayı bu verimin yüzde yüze ulaştığını söyleyen
Günbulut, bu doğrultuda okula talebin de arttığını Antala’daki
mektepte 176, Alanya’daki mektepte ise 136 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Okulun eğitim vermenin yanında tam
bir istasyon görevi yaptığını da kaydeden Günbulut, okulda dut
ağacı fidanı, koza yumurtası satışları yapıldığını ifade etti.

BAHÇE VE BİNALAR

BÖCEKHANE VE BAHÇE BİNASI

EVLERİN TATLI SAKİNLERİ
Antalya’da ve Alanya’da insanların evlerinin bir odasını ipek
böceklerine ayırdıklarını anlatan Günbulut, hatta bu insanların
kozaları sıcaklık dengesini koruyabilmek için koyunlarına alıp
yattıklarını söyledi. Antalya Yenikapı’da Kozaklı Kahvesi adıyla
bulunan binada bu üretimi yapan Antalyalıların buluştuğunu
anımsatan Günbulut, burada koza satışlarının yapıldığını, kentte Koza Bayramı adı altında da bir bayramın yapıldığını kaydetti.
ÜRETİMDE BAŞI ÇİN ÇEKİYOR
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer,
ipek böcekçiliğinin kırsalı kalkındırıp ekonomik değer kazandırmasının yanında kültürel değerlerin sürdürülmesi yönünde
büyük katkısı olduğunu ifade etti. Dünyada 750 bin ton yaş
koza üretimi, 178 bin ton da ham ipek üretildiğini dile getiren
Tuncer, “Her iki üretimde de başı Çin çekiyor. Dünyada en büyük üretici Çin. Ham ipek üretiminde146 bin ton ile Çin başı
çekiyor. Türkiye 32 tonluk üretim ile yine 9. sırada yer alıyor”
diye konuştu.
İpek böcekçiliğinin ülkemizde 1930’lu yıllardan sonra endüstriyel metaryel haline geldiğini kaydeden Tuncer, 2015 rakam-
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larına göre ülkemizde 36 il ve 358 köyde 1950 ailenin bu
üretimi yaptığını, toplam 66 ton yaş koza üretildiğini bildirdi.
Kırsal kesimde 500 bin kişinin ipek böcekçiliğinden ekmek
yediğine dikkat çeken Tuncer, bunun küçümsenmeyecek bir
rakam olduğunu belirtti.
DEVLET DESTEĞİ ŞART
Dünyanın her yerinde Çin hariç bu üretimin destek ile büyüdüğüne dikkat çeken Tuncer, “Avrupa Birliği’nde kutu başına 133 avro destek veriliyor. İpek sadece kırsal kalkınmanın
dışında kültürel gelişmişlik anlamında da çok önemli. Bu
önemli sektörün ayakta kalması için devlet desteği şart. Kozabirlik destek veriyor. 3 bin 334 ortak görülüyor. Neden bu
ortak sayısı 10 binlerle ifade edilmesin. Devletin bu anlamda destek vermesi şart” diyerek ipek böcekçiliğine gereken
desteğin verilmesi gerektiğini vurguladı.
DUT AĞACINDAN DOKUMA TEZGAHINA
1938 yılında mektebi kurulan Alanya’da ise ipek böcekçiliğine
ayrı bir önem veriliyor. Alanya Belediyesi olarak “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına” adına bir proje yaptıklarını anlatan
Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Geleneksel El Sanatları Proje Sorumlusu Nilgün Akman da bu proje
ile bu kültürün unutulmamasını sağlamak istediklerini söyledi.
Küreselleşen dünyada yerel sanatların unutulmasının önüne
geçilmesi gerektiğini vurgulayan Akman, “İpek dokumacılığı
mesakatli bir iş. Sevmeyen kimse yapamaz. En güzel yanlarından birisi de evde yaşlıların bile yapabileceği bir işkolu olması. Kozabirlik size ipek böceği tohumu veriyor. 25-30 gün
kadar bakımını yapıyorsunuz. İşiniz sadece son 8 günde çok
oluyor. Bir kutuda 20 bin böcek oluyor. Bir kutu böcekten
40 kilo yaş koza elde ediyorsunuz” diye konuştu. Çocukluklarında kendi odalarını yılın iki ayı ipek böceklerine verdiklerini aktaran Akman, Alanya’da hemen her evden dokuma
sesi geldiğini şu anda bile çok sayıda evde dokuma tezgahı
görmenin mümkün olacağını kaydetti. İpek böcekçiliğinin
yardımcı bir tarım kolu olduğunu ifade eden Akman, ayrıca
bu üretimin ilaçlı tarım yapılan ve tozun yoğun olduğu bölgelerde yapılamadığını, böceğin bundan çok etkilendiğini
dile getirdi.
Alanya Belediyesi olarak 2012 yılında başlattıkları proje ile
atölye kurduklarını, burada dokuma kursları verdiklerini aktaran Nilgün Akman, projeyle ilgili neler yaptıklarını ise şöyle
anlattı:
“Dokuma kurslarının ardında ipek böceğinden çiçek yapımı
kursu da verdik. Kadınlarımız bu kurs sayesinde ev ekonomilerine katkı sağladı. Kurslar 3 dönem sürdü. Koza çiçek
konusunda Alanya’da iki üreticimiz vardı. Şimdi bu sayı bin
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kadına çıktı. Bu önemli bir nokta. Sonrasında bu kadınlardan
oluşan bir kooperatif kuruldu. İpekeller Kooperatifi. Alanya bir
turizm kenti. Yapılan ürünler yurt dışı gezilerine ve fuarlara
götürülüyor. Bu sayede hem bölgemiz hem de kültürümüz
tanıtılmış oluyor.”
ELDE EDİLEN GELİRLE ÇOÇUK EVLENDİRİLİRDİ
Alanya’da yıllardır ipekböceği üretiminin içerisinde olan üretici
Leyla Murabıd da evinin bir odasını hala ipek böcekleri ile paylaşıyor. Eskiden ipek böceği üretiminden oldukça iyi gelir elde
edildiğini aktaran Murabıd geçmişten günümüze bölgedeki
üretimi şöyle anlattı:
“Babannem de anneannem de hepsi ipek böceği üretimi yapardı. İpek böceğiyle çocuklarını evlendirebildiler. Bu üretim yılın
sadece 45 günü yapılmasına karşın geliri oldukça iyiydi.
Ben hala üretimi sürdürüyorum. Bu kültür ölmesin diye. Evimin
bir odasında iki ranzalık böcek bakıyorum. Biz alışmışız onu görünce mutlu oluyoruz. Ayrıca çok güzel bir kokusu da oluyor.”

TIRTILDAN
KELEBEĞE
KOZABİRLİK
İ

pek böceği üreticilerine ipek
böceği yumurtası dağıtan sonrasında ise yaş koza alma garantisi
veren Kozabirlik’in Türkiye’de 5
şubesi bulunuyor. Bunlardan biri
de Alanya’da. Kooperatif üreticilere ayrıca hastalıklarla mücadele
etme yollarını da anlatıyor. Alanya’da 146 ipek böceği üreticisi bulunuyor. Çoğunluğu ise Sapadere
köyünde.
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TÜTÜNCÜ’DEN
ZEYTİNPARK’A ZİYARET

K

epez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Zeytinpark’a ziyarette bulundu. Zeytinpark’ta Antalya
Ticaret Borsası Başkanı ve Zeytinpark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile bir araya gelen Tütüncü,
Kepez ilçesi sınırlarında yer alan Zeytinpark’ın Antalya’nın
gözbebeği olduğunu söyledi. Zeytinpark’ı kiralayarak
kente kazandırılması için çalışan Ali Çandır’a teşekkür
eden Tütüncü, “Kentin akciğeri olan yeşil alanın korunmasını önemsiyoruz” dedi.
Ali Çandır da ziyareti nedeniyle Tütüncü’ye teşekkür
ederken, kentin dinamikleriyle alanın kente kazandırılması, Antalyalıların ve dışarıdan gelen misafirlerin kullanımına açılması için çalıştıklarını söyledi.

ANTEV’DEN BORSA’YA ZİYARET

ATB GENÇLİK

MOTİVASYON ATÖLYESİNDE

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) İş Geliştirme ve Çalışma Grubu’nun etkinlikleri devam ediyor. Antalya
Ticaret Borsası İş Geliştirme ve Çalışma Grubu,
Turizmci Emir Hepoğlu’nun Motivasyon Atölyesi
etkinliğine katıldı. Emir Hepoğlu, koli bandı, kağıt, kurşun
kalem, çöp kovası, portakal, kurdele, makas, balon gibi
materyaller ile kurgulanan doğaçlama oyunlar ve yarışmalar düzenleyerek motivasyonu artırma ve aidiyet oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. İletişim temalı
oyun ve yarışmaların bolca yer aldığı organizasyonda
katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Hem beden hem zihin
gücünün kullanıldığı oyunların yanı sıra takım çalışması ve
liderlik ruhunu ön plana çıkaran yarışmalar da düzenledi.
Emir Hepoğlu, motivasyon atölyesinin otel, tatil köyü,
fabrika, özel hastane vb. birbirinden farklı hizmetler üreten sektörler için “kişiye özel” eğitici ve öğretici etkinlikler tasarlayan benzersiz bir program olduğunu söyledi.

A

ntalya Eğitim ve Araştırma Vakfı (ANTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Vural beraberindeki
heyetle birlikte Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ANTEV
Başkanı Osman Vural, Vakfın çalışmaları hakkında Çandır’a
bilgi verirken, gönüllülerin desteğiyle eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi. Çandır da ANTEV yönetimine
başarılar dilerken eğitimin önemine dikkat çekti.
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Meyve sebzenin yerini

MERMER ALDI

Rusya Federasyonu’nun 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yaş meyve ve sebze
ürünlerine yönelik uyguladığı ihracat yasağı yaş meyve sebze sektörünü
olumsuz etkiledi. Batı Akdeniz’in ihracatında önemli yere sahip olan yaş
meyve ve sebze sektörü, ihracattaki birinciliğini madene kaptırdı.

B

atı Akdeniz İhracatçılar Birliği
verilerine göre, 2015 yılında 1
milyar 434 milyon dolar olan
bölge ihracatı 2016 yılında 1
milyar 430 milyon dolara geriledi. Rusya’nın uyguladığı ambargo sonrasında yaş meyve sebze sektöründe ciddi
düşüş yaşanırken, sektör ihracattaki
liderliğini madencilik sektörüne bıraktı. 2011 yılında 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren madencilik sektörü
2016 yılında 400 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. 2016 yılında yaş
meyve ve sebze sektörü 378 milyon

dolarlık ihracatla ikinci sıraya geriledi.
En çok ihracatı yapılan madencilik sektöründe Çin ilk sırada yer alırken, domateste Almanya lider oldu. Almanya’yı,
İran, Ukrayna ve ABD takip ederken,
ilk 10 içerisinde Rusya yer almıyor. Yaş
sebze ve meyvede ise domates birinci
sırada yer alırken, domatesten sonra
en çok biber, kiraz, nar ve üzüm ihracatı
gerçekleştirildi. Rusya etkisinden dolayı
şuanda ana pazarımız Almanya. Almanya’yı Beyaz Rusya, Romanya, Ukrayna
ve Bulgaristan takip ediyor.

RUSYA 9’UNCU
SIRAYA DÜŞTÜ
T

ürkiye’nin en büyük ihracat
partneri olan Rusya’ya yaş
sebze ve meyve ihracatı miktar
bazında yüzde 56, değer bakımından ise yüzde 62 düştü. Domates,
biber, salatalık ihracatına izin verilmemesi nedeniyle Rusya, yaş
sebzede en çok ihracat yapılan
ülke sıralamasında ilk sıradan dokuzuncu sıraya geriledi.
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ANTALYA

HAYVAN BORSASINA KAVUŞUYOR
Antalya’da yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Hayvan
Borsası’nda somut adım Antalya Ticaret Borsası’nın girişimiyle atıldı. Bölgenin
hayvan ticaretini canlandıracak Hayvan Borsası için Antalya Ticaret Borsası
şirket kurarken, şirketin büyük ortağı Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu.

E

kim ayında Antalya Ticaret Borsası Meclisi’nden yetki alan
ATB Yönetim Kurulu, Hayvan Borsası’nın hayata geçirilmek için çalışma başlattı. Maliye Bakanlığı’nın Büyükşehir
Belediyesi’ne 2012 yılında tahsis ettiği Kömürcülerdeki
72 dönümlük alana yapılması planlanan hayvan borsası için şirket kurma çalışmaları tamamlandı.

söyledi. Antalya Hayvancılık Anonim Şirketi’nin yüzde 70 hissesinin Büyükşehir’e, yüzde 30 hissesinin Antalya Ticaret Borsası’na
ait olduğunu kaydeden Çandır, “Üyelerimizden gelen talep üzerine uzun süredir Hayvan Borsası üzerinde çalışıyorduk. Projesini hazırladığımız, Kömürcüler’de kurulacak Hayvan Borsası’nın
Antalyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yo
l kenarlarında hayvan satışının yapılmasının turizm kenti Antalya’ya yakışmadığını belirterek, yapımı yıllardır konuşulan ancak
bir türlü somutlaştırılamayan Hayvan Borsası projesi için somut
adımların atılmaya başlandığını söyledi. ATB’nin Hayvan Borsası’nı Büyükşehir başta olmak üzere ilgili sektör paydaşlarının
desteği ile projelendirdiğini bildiren Çandır, Borsayı işletecek
şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile kurulduğunu

Hayvan Borsası’nın Antalya ticaretine ve ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çeken Ali Çandır, “Başta kontrolsüz
hayvan satışı ve kesimlerin önüne geçilecek, küçük ve büyük baş hayvan ticareti daha hızlı gelişecek. Bu da kent ekonomisine yansıyacak. Antalya bölge hayvancılığının merkezi
olacak. Üreticinin önü açılacak, referans noktası burası olacak. Kaçak kesimler, kaçak satımlar tamamen ortadan kalkacak” diye konuştu.
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KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

A

ntalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve
Et Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Süleyman
Kaçaroğlu, Antalya’nın
Süleyman
yıllardır hayvan borsası
KAÇAROĞLU
ihtiyacı bulunduğunu
ancak bir türlü kurulamadığını belirtti.
Antalyalı alıcı ve satıcıların Burdur’a gitmek zorunda kaldığını kaydeden Kaçaroğlu, “Hayvan Borsasının Antalya’da
olması hem alıcı hem satıcı için büyük
avantaj sağlayacak. Canlı hayvan borsası
et ticaretini yüzde 30-40 artıracak. Borsamıza teşekkür ediyoruz” dedi.
ANTALYA ET TİCARETİNİN MERKEZİ OLUR
Antalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et
Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez,
Hayvan Borsası’nın kuAta
rulmasıyla Antalya’nın
SÖNMEZ
yıllardır kanayan yarasına çare olunacağını söylerken, “Sağda
solda kurulan hayvan pazarları turizm
kenti Antalya’ya yakışmıyordu. Hayvan
Borsası ile bu çirkin görüntü de ortadan
kalkacak” dedi. Sönmez, Hayvan Borsa
ile Antalya’nın et ticaretinin merkezi
olacağını söyledi.
Antalya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi
Üyesi İlhan Ayhan, kurulacak Hayvan Borsaİlhan
sı’nın bölge hayvancılıAYHAN
ğının gelişmesine katkı
sağlayacağını, üretimi artıracağını kaydetti. Alıcı ve satıcının Antalya’dan başka illere gitmeyeceğini belirten Ayhan,
Canlı Hayvan Borsası ile sağlıklı hayvana erişimin de kolaylaşacağını söyledi.
Ayhan başta Borsa yönetimi olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Antalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve
Et Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Ad-

nan İngeç, yıllardır dillendirdikleri projenin
hayata geçiyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. AnAdnan
talya’nın et borsasını da
İNGEÇ
ihtiyacı olduğunu söyleyen İngeç, Canlı Hayvan Borsası’nın
fiyat politikasının oturması, rekabet ve
izlenebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Antalya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi
Üyesi ve Kasaplar Odası
Başkanı Osman YardımOsman
cı, Canlı Hayvan BorsaYARDIMCI
sı’nın Antalya ticaretini
canlandıracağını söylerken, “Ekonomi
ve ticaretimize 10 fabrikadan daha fazla
katkısı olur” dedi. Antalya ekonomisinin
turizm ve örtü altı tarımdan ibaret olmadığını belirten Yardımcı, şehir ekonomisinin
yüzde 20’sini hayvancılığın oluşturduğunu, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Antalya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi Üyesi İbrahim Uysal, Canlı
Hayvan Borsası’nın et
İbrahim
fiyatlarının belirlenmesiUYSAL
ne de katkı sağlayacağını
belirterek, hem üretici hem ticaretini yapanların projeye destek verdiğini kaydetti.
Antalya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi
Üyesi Şadi Bayram, Canlı Hayvan Borsası’nın
Şadi
Antalya’nın en büyük
BAYRAM
eksikliklerinden biri olduğunu belirterek, bir an önce hayata
geçirilmesini istedi. Bayram, et ticaretini
canlandıracak projenin Antalya’nın sektörde söz sahibi olmasını sağlayacağını
ifade etti.

ÇANDIR TÜREL’İ
ZİYARET ETTİ
Antalya Ticaret Borsası’nın
Menderes Türel’i ziyaretinde Hayvan Borsası gündeme
geldi. Çandır, projenin hayata
geçirilmesi için Büyükşehir ile
birlikte çalışacaklarını söyledi.
Menderes Türel, Antalya’nın
Hayvan Borsası’na uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu belirterek, Hayvan Borsası’nın bölge
hayvancılığının gelişimine katkı
sağlayacağını söyledi.

ÇALIŞMALAR
BAŞLADI

Ali Çandır, Büyükşehir Belediyesi’nden gelen teknik ekiple
Canlı Hayvan Borsa’yla ilgili çalışmaları değerlendirdi.
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ÇİÇEĞİN
BOYNU BÜKÜLDÜ

Antalya Ticaret Borsası
Çiçekçilik Meslek
Komitesi üyeleri, 2016
yılını değerlendirdi. 2016
yılında çiçek maliyetinin
arttığını belirten Komite
üyeleri, çiçek ihracatının
düştüğüne dikkat çekti.

A

ntalya Ticaret Borsası Çiçekçilik Meslek Komitesi üyeleri, 2016 yılı çiçek sektörünü değerlendirdi. 2016 yılında
ihracatın düştüğünü belirten komite üyeleri, çiçek satış
fiyatında da gerileme olduğunu bildirdi. İngiltere’deki brexit kararının ardından poundun değer kaybedip doların
güçlenmesinin çiçek üretim maliyetlerini artırdığını bildiren
üyeler, gelirlerinin düştüğüne dikkat çekti. 2016 yılının sonunda yaşanan kur artışının yaşanan yaraya merhem olacakken, bu
sefer de iklimsel koşullar, hava muhalefeti nedeniyle beklenen
ürünün elde edilemediğini söyleyen çiçek sektörü temsilcileri,
2015 aralık ayında mal üretim fazlası varken, 2016 yılının son döneminde talebin karşılanamadığına dikkat çekti.
KUR ARTIŞI GİRDİLERİ MALİYETİNİ DE ARTIRIYOR
2017 yılında kurların 2016 yılı sonundaki gibi devam etmesinin
sektöre olumlu yansıyacağını ancak girdi maliyetlerinin artacağı
endişesi taşıdıklarını belirten sektör temsilcileri, naylondan, ipliğe, lastikten, ilaca, gübreye kadar girdi maliyetlerinin arttığını
vurguladı. Bu giderlerdeki artışı satışa yansıtmamaya çalıştıklarını söyleyen komite üyeleri, kur nedeniyle gelir artıyor gibi görünse de giderlerdeki artışın kar marjını azalttığını vurguladı.

İNGİLTERE İLE İKİLİ ANLAŞMALAR BEKLENİYOR
Çiçek sektöründe ihracat pazarının büyük bölümünü İngiltere
pazarının oluşturduğunu belirten Çiçekçilik Meslek Komitesi Üyeleri, “İngiltere’nin AB’den çıkmıştır. Ülkemiz ile İngiltere
arasındaki ticaret anlaşmalarının bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bu anlaşmalar bizim İngiltere’ye mallarımızı gümrüksüz
ve kesintisiz göndermemiz için önem çok önemli. Devletimizin
ikili anlaşmalara öncelik vermesini bekliyoruz. Şu an İngiltere’ye
hangi koşullarda ihracat yapacağımızı bilmiyoruz. Bu belirsizliğin
ortadan kaldırılması için Ekonomi Bakanlığı’nın harekete geçmesi lazım” diye konuştu.
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PİKANYAYGINLAŞIYOR
CEVİZİ
Mehmet ÖZDEMİR
BATEM Meyvecilik Bölüm Başkanı
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B

atı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün (BATEM) ülkemiz
tarımına kazandırdığı meyvelerin birisi de pikandır. Pikanın
anavatanı Kuzey Amerika kıtasının Güney kısımlarıdır. Ülkemizde pikan ile ilgili
ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsünde başlatılmış, 1969 yılında İsrail’den getirilen
14 çeşit ve daha sonra ilave edilenlerle
birlikte 25 çeşitle Enstitünün Kayaburnu
biriminde kurulan parselde adaptasyon
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu adaptasyon çalışmaları sonucunda bir tohum
anacı (Burkett), 3 çeşit (Mahan, Wichita,
Choctaw) ve bir tozlayıcı çeşit (Western),
üstün verim ve kalite özelliklerinden dolayı BATEM adına tescil ettirilmiştir. Bu
çeşitlere ait fidanlar BATEM tarafından
üretilmekte ve üreticilerin hizmetine
sunulmaktadır. BATEM tarafından pikan cevizinde adaptasyon çalışmaları ile
birlikte en uygun anacın tespiti, çeşitli
yetiştirme tekniği çalışmaları, pikanın
uygun ekolojilerde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş ve halen bu
tür çalışmalara devam edilmektedir.
Ülkemizde yetiştirilen pikan üretiminin
tamamına yakını BATEM adına tescilli çeşitlerden oluşmaktadır. Dünya pikan üretiminin % 60’ı ABD tarafından gerçekleştirilmekte, ABD’den sonra üretimin en
çok olduğu ülkeler Meksika, İsrail, Güney
Afrika, Arjantin, Avustralya ve Brezilya
olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde pikan

üretimi katlanarak artma eğilimi göstermektedir. İstatistiksel veri olmamakla
birlikte yıllık üretimin 2000-3000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.
PİKANIN MEYVE ÖZELLİKLERİ VE BESİN İÇERİĞİ
Pikan, kuru maddede %70 civarında
yağ içermekte ve yağ asitlerinin büyük
çoğunluğunu doymamış yağ asitleri
oluşturmaktadır. Ayrıca %12-15 karbonhidrat, %9-10 protein, içermekte
1 kg pikan 6800 kalori enerji sağlamaktadır. Pikan meyvesi A. B1, D ve E vitaminleri yönünden ve mineral maddeler
yönünden oldukça zengindir. Meyve
randımanı %50-60 arasında değişmekte, kabuğu kolay kırılmaktadır. Pikanın
kendine has, lezzetli tadından dolayı çerezlik olarak tercih sebebidir. Ülkemizde
üretim miktarının az olmasından dolayı
sadece çerezlik olarak tüketilirken üretimin çok olduğu ABD gibi ülkelerde pastacılık, ekmek sektörü gibi çeşitli gıda
sanayi kollarında değerlendirilmektedir.
PİKAN ÜLKEMİZDE NERELERDE YETİŞTİRİLEBİLİR?
Pikan, ülkemizin Akdeniz, Ege bölgelerinin sahil kısımlarında Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin bazı kısımlarında
yetiştirilebilmektedir. Sıcak iklim meyvesidir. Yetiştirme periyodu boyunca
toplam sıcaklık isteği 5000 saat civarındadır. Kış soğuklama ihtiyacı 400-600
saat civarındadır. Yetiştirilen çeşitlerin

BAHÇE TESİSİNDE
NELERE DİKKAT
EDİLMELİDİR?

P

ikanda son yıllarda büyük ticari bahçeler kurulmaya başlanmıştır. Bahçe tesis edilirken toprak
ve iklim verileri dikkate alınmalı,
ekolojiye uygun çeşit dikilmelidir.
En önemli konu da mutlaka aşılı
ve sertifikalı fidanlarla bahçe tesis
edilmelidir. Ülkemizde halen yukarıda sayılan ve BATEM adına tescilli
çeşitlerle bahçe tesis edilmesi önerilebilir. Pikanda çeşitlere bağlı olarak
kısmen periyodisite görülebilmektedir. Gençlik kısırlığı diğer meyvelere göre nisbeten uzun olup ideal
verimlere 8-10 yılda ulaşılabilir. Pikan büyük ağaçlar oluşturduğunda
dikim sıklığı 8*9, 9*9, 9*10 metre
aralıklarda dikilmelidir. Yetiştirme
periyodu süresince sulanması gerekmektedir. Ülkemizde çok önemli
zararlara neden olabilecek hastalık
ve zararlı fazla olmamakla birlikte
özellikle nemli geçen ilkbahar aylarından sonra bakteriyel hastalıklar
mutlaka takip edilmelidir.
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hasat zamanı kasım- aralık aylarıdır. Tescilli çeşitlerin meyve
verimi oldukça iyi olup pikanın meyve fiyatı cevize göre daha
yüksektir.
HANGİ ÇEŞİTLER KULLANILMALIDIR?
BATEM tarafından tescil ettirilen çeşitler verimli ve kaliteli
olmaları ile birlikte birbirlerini tamamlayan özelliklere sahiptirler. Bahçe tesislerinde Western çeşidi tozlayıcı olarak kullanıldığından dolayı bahçe tesislerinde mutlaka kullanılmalıdır.
Mahan çeşidi uzun, iri, verimli, ince kabukludur. Ancak az da
olsa boş meyve görülebilir ve meyve içini tam doldurmayabilir. Wichita çeşidi, mahan çeşidine göre daha küçük olmakla birlikte uzun, ince kabuklu ve dolgun meyveler oluşturur.
Choctaw çeşidi daha yuvarlak, oldukça iri meyveler oluşturur. Meyve içi bütün halde çıkabilir ve iç meyvesi gösterişlidir.
Randımanı da yüksektir. Choctaw ve Wichita çeşitleri Mahan
çeşidine göre daha erkenci olup, Mahan çeşidinin sıcaklık isteği diğer çeşitlere göre yüksek olduğundan daha geç hasada gelmekte bu nedenle nispeten serin bölgelere dikilmesi
tavsiye edilmemektedir.
KÜLTÜREL İŞLEMLER
Pikan fidanı açık köklü üretildiğinde dolayı dikim işlemi ocak
şubat aylarında yapılmakta, dikimden sonra mutlaka can
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suyu verilmelidir. Fidanların 100- 110 cm yükseklikten tepeleri kesilmelidir. Doruk dallı terbiye şekli uygulanmalıdır. 3-4 yıl
boyunca düzgün taç oluşumu için şekil budaması yapılmalıdır. 3-4 yıldan sonra ilk meyveler görülmeye başlanacaktır.
Pikan ideal verimlere 8-10 yılda ulaşacaktır. Yaz aylarında sulama yapılmalı, görülebilecek hastalık ve zararlılar takip edilerek gerektiğinde mücadele edilmelidir. En çok azotlu gübre
ihtiyacı bulunmakta bununla birlikte dengeli bir gübreleme
önerilmektedir. Ancak çinko (Zn) eksikliği çok görüldüğünden
zinko gübrelemesine dikkat edilmelidir.
BATEM olarak pikan yetiştiriciliği konusunda, gerek fidan ve
üretim üretim materyali temini, gerekse teknik anlamında
Enstitümüzce her türlü teknik destek sağlanabilmektedir.
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ZEYTİNPARK

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN GÖZDESİ
Antalya Ticaret Borsası (ATB)
tarafından 2009 yılında Vakıflar
Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan
kentin akciğeri Zeytinpark,
gençlerin ve çocukların gözde
mekanı oldu.

D

oğa ile iç içe zaman geçirmek
isteyenlerin uğrak yeri olan
Zeytinpark, kreş ve anaokulları
için farklı alternatifler sunuyor.
Doğada öğren projesine katılan çocuklar, toprağı, ağacı, yeşili yakından tanıyor, dokunuyor. Öğretmenleri ile birlikte
Zeytinpark’ta doğa yürüyüşü yapıp ardından ağaçların gölgesi altında oynayarak piknik yapan öğrenciler, renkli bir
gün geçiriyor. Zeytinpark gönüllülerinin
eşlik ettiği minikler, doğayı tanıyor.
Yeşil alanla çocukları buluşturmak için
‘Doğada Öğren’ projesinin yürütüldüğünü söyleyen ATB ve Zeytinpark
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Antalya Valiliği ile yapılan protokol çerçevesinde çocukların gruplar halinde
Zeytinpark’a getirilerek doğa bilincinin
aşılandığını söyledi. Çandır, “Yılda 100
bin çocuğumuzu Zeytinpark’la buluşturmak hedefimiz. Alan aynı zamanda
doğa severlerin yürüyüşüne de açık”
dedi.
MYO ÖĞRENCİLERİ ZEYTİNPARK’TA
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Vakıf Zeytinliğinde
doğa yürüyüşü yapıp, zeytinlik hakkında
bilgi aldı. Öğrencilere, Zeytinpark’ın hazırlanışı ve bugüne kadar gelişinin sosyal
sorumluluk projesi olduğu anlatılırken,
yeşil alanın korunması, iyileştirilmesi ve
kamu kullanımına açılması için yapılan
çalışmalar aktarıldı.
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İbrahim Akkaya (AKDENİZ GERÇEK)

HELAL OLSUN SİZE..
Antalya’da kente sahip çıkan, hiçbir çıkar
gözetmeksizin kentin kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması için özveride
bulunan kişi ve kurumlar var..
Bu kurumların başında da Antalya Ticaret
Borsası (ATB) geliyor..
ATB, büyük bir cesaret örneği göstererek, 2 bin 630 dönüm büyüklüğündeki
Vakıf Zeytinliği’ni 25 yıllığına kiraladı.
Sırada bir kiralama değildi bu..
Zira kentin akciğeri konumundaki bu alana rantçılar göz dikmişti.
Amaç zeytinliğin doğasının korunması,
rantçılara kurban edilmemesi, betonlaşmasının önüne geçilmesiydi.
Antalya Ticaret Borsası Vakıf Zeytinliği’ni
kiraladığında başta buraya göz diken
rantçılar ile alkışçıları, destekçileri olmak
üzere bazı çevreler şaşı baktılar..
ATB’yi kendileri gibi sandılar..
Bir süre kamuoyunu oyalayıp, sonra da
bir gece yarısı operasyonu ile talan edileceğini iddia ettiler..
Kiralamada başrolü oynayan Antalya Ticaret Borsası’na ve Başkanı Ali Çandır’a
yıpratma amaçlı tavır ve davranış sergilediler.
Ali Çandır ve arkadaşları kötü niyetlilere
kolay kolay unutamayacakları bir ders
verdiler..

da bulunan 20 bini zeytin 25 bin ağacı
korudular,destansı bir rehabilite çalışması
sonucunda 6 bin litre zeytinyağı üreterek, satışa sundular.
Antalya’nın akciğeri ‘Zeytinpark’ projesi
ile kurtarıldı.
ATB Başkanı Ali Çandır, zeytinliği betonlaşma riskine karşı kiraladıklarını, bugün
gelinen noktada alanın doğa sevgisi ve
bilincini kazanması için çocukların ve halkın kullanıma açtıklarını söyledi.
Bu çok önemli..
Çünkü rantçıların çok uzun süredir hedefindeydi..
1980’i yıllarla beraber Vakıf Zeytinliği için
çok sayıda planlama gündeme getirildi.
Sermaye grupları burada dev bir sağlık
merkezi kurmayı düşündüler..

Bu çok değerli alanı korumak ve geleceğe taşımak konusunda kararlı adımlar
attılar..

Ardından dev beton bloklar ve betonlaşmanın olmaz olmazı AVM’ler gündeme
geldi..

Herkesin gözü zeytinlikteydi..

Büyüklü küçüklü şirketlerin Zeytinlik’le
flörtleri zaman zaman kavgaya yol açtı..

Zira 22 bin dönüm olarak planlanan Vakıf
Zeytinliği, betonlaşan Antalya’nın paylaşılması ile 2 bin 630 dönüme kadar düşmüştü..
Yorucu bir çalışmanın sonucunda alan-

Herkes kendince bir proje üretti..
Ankara’yı komşu kapısı yapanlar oldu..
Bakanlıklara kamp kuranları mı ararsınız,

siyasi partilerin merkezlerine ‘hamili kart
yakınımdır’ yazılarıyla şirinlik yapanları..
İktidara göz kırpıp, ilgili bakanlıkların bürokratlarına, hatta Bakanlara siyasi baskı
yapmaya çalışanlara mı ?
Neredeyse Antalya’dan koparılıyordu bu
alan..
İhalelere bile çıkıldı..
Bıçak sırtı bir durumda, Antalya kamuoyu ve yerel basının sahiplenmesi ile ihalelerden dönüldü..
Ya da dönülmek zorunda kalındı.
Bu nedenle Antalya Ticaret Borsası ile
projenin gerçekleşmesinde katkı koyan
tüm kurum ve kuruluşlar alkışı hak ediyor.
Hava kalitesinin giderek düştüğü, beton
blokların egemen olduğu Antalya’da
Dokuma Fabrikası alanı gibi Vakıf Zeytinliği’nin kollanması takdire değer çalışmaların başında yer alıyor..
Antalya Ticaret Borsası gibi bugüne değil
de yarını, gelecek kuşakları ve bu kentin
sahiplerini düşünen, onların çıkarlarını ne
pahasına olursa olsun korumayı hedef
edinen kişi ve kuruluşları desteklemek,
omuz vermek, çalışmalarına katkı koymak, en azından takdir edip, kutlamak
Antalyalı olarak hepimizin görevi..
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Teknolojiyi laf üretmek için değil
İŞ ÜRETMEK İÇİN KULLANALIM

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıkoğlu dünyada ticaretin kurallarının değiştiğini
belirterek, KOBİ’leri internet üzerinden ticaret yapmaya ve teknolojiyi sonuna
kadar kullanmaya çağırdı.

T

ürkiye Teknoloji Buluşmaları’nda
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, ticaretin kurallarının değiştiğini söyledi. Yeni dünyanın ticaret yolunun internet olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Teknolojiyi laf
üretmek için değil, iş üretmek için kullanın. Millet teknolojiyi para kazanmak için
kullanıyor, biz sosyal medyada birbirimize
laf sokmak için kullanıyoruz” dedi. Top-
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lantıda “Kimde internet ve akıllı cep telefonu var?” sorusuna salonun tamamı el
kaldırırken, “internet üzerinden ticaret
yapan var mı?” sorusuna ise sınırlı sayıda ‘evet’ cevabının çıkması dikkat çekti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıkoğlu
dünyada ticaretin kurallarının değiştiğini
belirterek, KOBİ’leri internet üzerinden
ticaret yapmaya ve teknolojiyi sonuna
kadar kullanmaya çağırdı. TOBB Başkanı
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“Teknolojiyi laf üretmek için değil, iş üretmek için kullanalım” tavsiyesinde bulundu.

tiğin ürünü, Avustralya’nın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın üçüncüsü Balıkesir’de yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında KOBİ’lere teknolojinin gereğini ve dünyada ticaretin
yeni kurallarını anlattı. Teknolojinin sadece laf üretmek için
kullanılmasını eleştiren Hisarcıklıoğlu’nun “Şu salonda internet kullanan, akıllı telefonu olan kaç kişi var, el kaldırsın?
Sorusuna tüm salon el kaldırırken, “İnternet üzerinden mal
satan, ihracat yapan kaç kişi var?” sorusuna ise çok sınırlı sayıda el kaldırılması dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu bunun üzerine
“İşte mesele bu. İnternet bağlantısında, akıllı telefon kullanımında en gelişmiş ülkelerinden daha iyiyiz. Nüfusun yüzde
90’ı mobil bağlantıya sahip. Peki ne yapıyoruz internetle?
Facebook kullanıcı sayısında 6’ncıyız. Instagram kullanıcı sayısında 4’üncüyüz. Ama iş yapmaya gelince biz çok geriden
geliyoruz. Gelişmiş ülkelerde ticaretin %10’u online yapılıyor. Bizde ise toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2’si
elektronik mecradan yapılıyor. İhracat çok daha düşük. Yani
millet teknolojiyi para kazanmak için kullanıyor, biz sosyal
medyada birbirimize laf sokmak için kullanıyoruz” dedi.

Artık şikayet dönemi bitti. Bu devrimde dünyanın en ilerisinde olmamız lazım” diye konuştu.

ESKİDEN İPEKYOLU VE BAHARAT YOLU VARDI, ŞİMDİ ‘İNTERNET YOLU’ VAR
“Ticarette yeni bir devrim oluyor. Bunun adı elektronik ticaret devrimi” diyen Hisarcıklıoğlu, bu ticaretteki devrimin
ıskalanması halinde 200 yılı daha kaybedileceğini vurguladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eskiden ticaret yolunun üzerindeki ülkelerin, insanların zengin olduğunu hatırlatırken,
“Tarihi ipek yolu vardı, baharat yolu vardı biliyorsunuz. Bu
devrin ticaret yolu ise internet. Yani artık ticaret yolu her
evin, işyerinin içinden geçiyor. Balıkesir’in bir ilçesinde üret-

EN HIZLI BÜYÜYENLER TEKNOLOJİYİ KULLANAN ŞİRKETLER
2 ay kadar önce Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini
açıkladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, hepsinin ortak özelliğinin işlerinde teknolojiyi sonuna kadar kullanmaları olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bakın sadece elektronik ticareti
kullanıyor demiyorum.
Bu şirketler teknolojiyi her alanda kullanıyor. Tedarikte kullanıyor, üretimde kullanıyor, satışta kullanıyor, ürün takibinde
kullanıyor. Sizde büyümek istiyorsanız teknolojiyi kullanmalısınız” dedi.
DÜNYADAN EN ÇARPICI ÖRNEKLER
Dünyada iş yapma biçiminin artık değiştiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Eskiden başkası ne yapıyorsa sen de onu yap dönemi vardı. Ben Kayseri’den biliyorum. Adamın arabası Mercedes’se,
bağda evi varsa o ne iş yapıyorsa herkes onu yapardı. Şimdi
tam tersi. İşi farklı yapan kazanıyor. Farklılaşmanın en iyi yolu
da teknolojiyi kullanmak. Hepimizin en bildiği örnek: Alibaba. Ne iş yapıyor? Perakendecilik. Dünyanın en eski mesleği.
Ama işi bambaşka bir yöntemle yaptı. Şimdi ama dünyanın
en büyük perakende mağazası oldu. Değeri Wallmart’ı geçti. Wallmart’ın kaç mağazası var. 11 bin 700. Alibaba’nın kaç
mağazası var? Sıfır. Tek bir mağazası stoku yok. Tek sermayesi teknoloji”
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ZEYTİN
YETİŞTİRİCİLİĞİ
En uzun ömürlü ağaçların başında gelen zeytin ağacı, hem meyvesi hem de yağı
çıkartılarak tüketilen bir meyve türüdür. Bunun yanında zeytin ağacının yaprağı da
çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık ve kozmetik sanayisinde de
kullanılabilen değerli bir üründür.

Dilek TAŞGIN (Ziraat Mühendisi)
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
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Z

eytin bilinen en eski, en sağlıklı
ve en doğal olarak değerlendirilebilen bir üründür. Dünyanın
en eski kültürlerinden olan zeytin ağacının (Oleaeuropeae) kültürel
anlamda ilk yetiştiriciliği yaklaşık M.Ö.
3000 yıllarında yapılmaya başlandığı bilinmektedir. Zeytinin anavatanı Suriye
olup, buradan ülkemizde Güneydoğu
bölgesinden başlayarak Akdeniz, Ege
ve Marmara bölgelerinin yanında kısmen de Karadeniz bölgesi olmak üzere ülkemizin geniş bir alanında yayılım
göstermiştir.

En uzun ömürlü ağaçların başında gelen zeytin ağacı, hem meyvesi hem de
yağı çıkartılarak tüketilen bir meyve türüdür. Bunun yanında zeytin ağacının
yaprağı da çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık ve kozmetik
sanayisinde de kullanılabilen değerli bir
üründür.
Ülkemizde 8.455.420 da alanda
1.730.000 ton zeytin üretimi yapılmakta olup bunun yaklaşık %25’i sofralık,
%75’ini ise yağlık çeşitler oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi Türkiye üretiminin
yaklaşık olarak %26’sını, Antalya ili ise
64.454 ton üretim ile Türkiye üretiminin %4’ünü karşılamaktadır. İlimizde
166.251 dekar alanda yapılan zeytin
üretiminin %20’sini sofralık, %80’inini
yağlık çeşitler oluşturmaktadır. Antalya
ili zeytin üretiminde ilk sırada, 12.342
ton ile Kaş ilçesi yer alırken, bunu sırasıyla 11.239 ton ile Gazipaşa, 10.906
ton ile Manavgat ve 10.814 ton ile Serik ilçeleri izlemektedir. İlimizde en çok
üretimi yapılan zeytin çeşitleri; Gemlik,
Ayvalık, Manzanilla, Tavşan Yüreği, Memecik’tir.
Gemlik: Ülkemizde çok geniş bir alanda yetiştiriciliği yapılabilen bu çeşit, orta
kuvvette gelişim göstermekte, meyveleri orta irilikte ve iyi bakım şartlarında
düzenli ürün vermektedir.
Ayvalık: İyi bakım koşullarında kuvvetli gelişim gösterebilen, orta derecede
periyodisite göstermekte, kendine ve-
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rimli, meyveleri orta büyüklükte olup
verimli bir çeşittir.
Manzanilla: İspanya orjinli bu çeşit,
orta kuvvette gelişmekte, meyveleri
orta irilikte, verimli ve iyi bakım şartlarında düzenli ürün verebilmektedir.
Tavşan Yüreği: Coğrafi işaretleme
alınan Tavşan yüreği zeytin çeşidi kuvvetli gelişim göstermekte, iri meyvelere
sahip ve düzenli ürün verme özelliğindedir.
Memecik: Yağlık ve sofralık olarak
değerlendirilebilen bu çeşit genellikle
şiddetli periyodisite göstermektedir. İyi
bakım şartlarında kuvvetli gelişim göstermekte, verimli ve iri meyveler oluşturmaktadır.
Zeytin yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında fidan seçimi gelmektedir.
Fidanlar, yetiştirme amacına (sofralıkyağlık) göre bölgeye uygunluğuna ve
yörenin ekolojik koşullarına (son birkaç
yılın meteoroloji verilerine göre ortalama sıcaklık değerleri)göre belirlenmelidir. Bunun yanında fidanlar mutlaka
sertifikalı veya ismine doğru olmalıdır.
Fidan dikim aralık ve mesafeleri, zeytin
çeşidinin gelişme kuvvetine, toprağın
durumuna ve bölgenin yağış ortalamasına göre 5x5 m den 8x8 m ye kadar
değişebilmektedir.
BUDAMA VE BAKIMIN ÖNEMİ
Zeytin yetiştiriciliğinde yapılan yanlışlardan biri ağacı dikimden sonra kendi
halinde büyümesine bırakmaktır. Tüm
meyve ağaçlarında olduğu gibi zeytin
ağaçlarında da budama çok önemli bir
konu olup meyve verimini ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen kültürel işlemlerin başında gelmektedir. Budama,
meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en
kısa zamanda gövde üzerinde düzenli
ve dengeli bir taç oluşturmak, yapılacak
kültürel uygulamalara müsait bir zemin
hazırlamak, herhangi bir sebeple zarar
görmüş, bir biri üzerine binen ve dar açılı dalları keserek fotosentez için gerekli
yeterli ışığın ağacın içlerine kadar girme-
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sini sağlamak, yaprak/ odun ve yaprak/ kök oranını dengelemek,
periyodisiteyi azaltarak her yıl düzenli ürün almak ve meyve kalitesini iyileştirmek amacıyla yapılmaktadır. Fidanlar ilk dikim esnasından
budamaya başlanır. Dikim sırasında yapılan budamaya dikim budaması denilmekte olup, kök-taç arasında dengeyi kurmak ve fidanın
tutmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Fidan dikimini takiben
ürün verimine kadarki dönemde ağacın vejetatif aksamını ve verim
dönemi boyunca ürüne destek sağlayacak olan iskeleti meydana
getirmek amacıyla yapılan şekil budaması, iyi bir çatının oluşması ile
ileride yapılacak kültürel önlemlerin (ilaçlama, hasat vb.) daha kolay
ve ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ağacın gelişme
durumuna göre ağaç üzerinde farklı yönlerde 3-5 ana dal seçilerek
bu ana dallar üzerinde de aynı sisteme uygun olarak yardımcı dallar
bırakılmaktadır. Ağaç verime başladıktan sonra yapılan budamaya ise
ürün budaması denilmektedir. Ürün budamasında, ağaç fizyolojik
dengede tutulmalı, her tarafı güneş ışıklarından faydalanacak şekilde dallar kesilmeli, kesime önce hastalıklı, yaralı, kalın ve birbirine
rakip dallar alınarak başlanmalı ve şiddetli soğuklar geçince budama yapılmalıdır. Verimden düşmüş yaşlı ağaçlarda ise gençleştirme
budaması ağacın değişik seviyelerinden yapılabilmektedir. Ağaca tek
seferde değil kademeli olarak işlem yapılmalıdır. Kalın kesilen yerler
mutlaka macunlanmalı ve gençleştirme budamasından sonra bakım
işlemlerine (sulama, gübreleme, şekil verme) önem verilmelidir.
ZEYTİN DE HASTALANIR
Tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi zeytin yetiştiriciliğinde de değişik hastalık ve zararlılar ile karşılaşılmaktadır. Ülkemizde karşılaşılan en önemli zararlılar; Kabuklu Bit, Zeytin Pamuklu Biti, Zeytin
Güvesi, Zeytin Çiçek Sap Sokanı ve Zeytin Sineği’dir. Zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan en önemli hastalıklar ise Zeytin Dal Kanseri
hastalığı, Zeytin Yaprak Halkalı Leke hastalığı, Phytophthora Kök,
Dal ve Yaprak Çürüklüğü, Armillaria Kök Çürüklüğü, Diplodia Yara
ve Çürüklüğü ve VerticilliumSolgunlugu’dur.
DESTEKLEMELER
Zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kalite ve verimin artırılması amacıyla; “2016 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar” ile Bakanlar Kurulu’nca 25.04.2016 tarihinde 2016/8791 sayılı karar ile Yurtiçi Sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım destekleri kapsamında zeytin fidanı ile bahçe tesisinde standart çeşitlere dekara 100 tl, sertifikalı çeşitlerde ise dekara 280 TL
destek verilmektedir. Yine “2016 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ile Bakanlar Kurulu’nca 25.04.2016 tarihinde
2016/8791 sayılı karar ile bu yıl ilk defa uygulanacak olan “Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği” kapsamında Çiftçi
Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere dekar başına 100 TL destekleme verilmektedir. Aynı zamanda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
çalışmaları başlığı altında zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak
belirlenecek olan verim değerlerine göre kişi başına 0,80TLödeme
yapılmaktadır.
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4. MESLEK KOMİTESİ (Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş
Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri, “Yazlık ve Kışlık Yeni Buğday Çeşitlerinin
Antalya Koşullarına Adaptasyonu Projesi” kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Aksu biriminde ekimi gerçekleştirilen buğdayların demostrasyon ziyareti sonrası görüş alış verişinde
bulunmuşlardır. Üyeler, buğday gelişimlerin iyi olduğunu, ancak 10 gün içerisinde yağış görülmemesi halinde
sulama yapılması gerektiğini, çeşitlerin bazılarında hafif
soğuk zararı görüldüğünü fakat çok önemli düzeyde
olmadığını ve zaman içerisinde toparlayacağını ve herhangi bir hastalığa rastlamadığı değerlendirmesinde bulunmuşlardır.
Destek ve teşvikler hususunda değerlendirmelerde bulunan üyeler, konu hakkında kendilerine mevcut destek
ve teşvikler hakkında bir çalışma sunulması talebinde bulunmuşlardır.

K

omite üyeleri, süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş
bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca
tespit edilerek yayımlanan şahıs şirketleri ve firmalara
yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılması ile ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan firmaların en az bir yıl kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak
olan ihalelere girmelerinin yasaklanması hususunda ilgili
mercilere yazı yazılmasının yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.
Komite üyeleri son olarak pamuk sezonun bitmesi nedeniyle durum değerlendirmesinde bulunmuşlardır.
Üyeler bu yıl için kalite ve verim konusunda memnun
olduklarını ifade etmişlerdir.
6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

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

M

eslek komitesi üyeleri, Borsamız ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında proje ve şirket kurma çalışmaları devam eden canlı hayvan borsası kapsamında Afyon,
Ankara ve Kırşehir canlı hayvan borsalarına, meslek komitesi üyeleri ve büyükşehir belediyesince ortak bir teknik
ziyaret yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına
karar vermişlerdir.
Üyeler, sektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
60

omite üyeleri, sevgililer günü için kendilerine
gelen iç ve dış talepten memnun olduklarını, arzın düşük olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yıla
oranla kendilerini memnun ettiği hususunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Üyeler, hükümetler nezdinde İngiltere başta olmak
üzere ihracat hacmi yüksek olan ülkelerle karşılıklı
olarak ikili ticari anlaşmalar yapılarak ticaretin kolaylaştırılması hususunda anlaşmalar yapılması taleplerinin ilgili mercilere iletilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar vermişlerdir.
Komite üyeleri son olarak ekonomik ve sektörel konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

ANTALYA TİCARET BORSASI ŞUBAT AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ
OCAK / ŞUBAT 2017

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

2. MESLEK KOMİTESİ (Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri, 03/07/2013 tarihli 13/362 sayılı
kararıyla her ayın ikinci salı günü saat 11.00’da
yapmış oldukları meslek komitesi toplantılarını, toplantı sayısı 12 ‘den itibaren saat 17.00 ‘da yapmaya
başlamış toplantı sayısı 40’a değin aynı şekilde devam etmişlerdir. Üyeler 14/02/2017 49 sayılı toplantı
kararıyla, komite toplantılarının “Her ayın ikinci salı
günü saat 11.00’da yapılması” hususunun yönetim
kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.
Sektörel konularda görüş alış verişinde bulunan
üyeler, patates fiyatlarının üreticide 0,5-0,6 kg/TL
düzeyinde, toptancı halde 0,8 kg/TL düzeyinde;
soğan fiyatlarının ise üreticide 0,3-0,35 düzeyinde
toptancı halde 0,4-0,5 düzeyinde olduğunu ve fiyatların tüm taraflar için düşük kaldığı hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Son olarak ekonomik durum değerlendirmesinde
bulunan üyeler, vade uzunluğunun %100 arttığını
bu durumun üreticiden ürünlerin peşin alınması
ancak vadeli satılması nedeniyle ticari yaşamlarını
olumsuz etkiledikleri hususunda görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Üyeler ayrıca son dönemde satışlarının çok düştüğünü ifade etmişlerdir.

7. MESLEK KOMİTESİ (Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel
ve Pekmezciler Meslek Komitesi)
Meslek komitesi üyeleri, sektörel ve ekonomik
konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

K

omite üyeleri, Borsamız 3.Meslek Grubu’na üye, şahıs ve
firmalardan gelen şikâyetler de 9 Şubat 2017 tarihinde
özel bir televizyon kanalının ana haber bülteninde yayınlanan
özel haberde ihraç edildikten sonra bünyesinde kalıntı değerlerinden fazla zirai ilaç etkeni bulunduran biber ürününün
ülkemizde iç piyasaya sürüldüğü hakkında yapılan değerlendirmelerin gerçeklikten uzak olduğu değerlendirmesinde
bulunmuşlardır.
Üyeler, bünyesinde kalıntı bulunan tarım ürünlerinin, denetim
yapılan ülke topraklarında imha edildiği bilgisini vermişlerdir.
Biber bitkisinin elastikiyetinin aşırı dozda ilaç kullanımından
kaynaklandığı hususunda yapılan yorumların yanlış ve gerçeklikten uzak olduğunu belirten üyeler, biber bitkisinin içerisindeki su oranının düşmesine bağlı olarak daha elastik bir yapıya
büründüğü, biber ürünün hasadından sonra bekleme süresine bağlı olarak sebze içerisindeki su miktarının azaldığı, gerek üretici tecrübeleri gerekse uzman raporlarıyla net olarak
belirtildiğini ifade etmişlerdir. Komite üyeleri, ilgili televizyon
haberinin tekzip edilmesi yönünde yaş meyve sebze sektörü
konusunda iş yapan üyelerimizce haberin düzeltilmesi gerekliliği hususunda talepler dile geldiği bilgisini paylaşmışlardır.
Üyelerimiz ve biber üretimiyle uğraşan ailelerin ekonomik faaliyetlerinin zarara uğramaması ve sektörel rekabetin korunması adına ilgili mercilere bilgi verilmesini ve ilgili haber sonucunda kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle tekzip
edilmesi hususunda ilgili mercilere iletilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.
Komite üyeleri, Rusya Federasyonu ile yaşanan sorun sonrası
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bazı tarım ürünlerine yönelik
devam etmekte olan yasak hususunda değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Üyeler, ana ihracat kalemlerini oluşturan bazı
yaş meyve ve sebze ürünlerinde yasağın halen devam ettiğini
ve sektörün bu konuda uygulanmakta olan yasakların kalkmasını beklediğini ifade etmişlerdir.
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ÜZÜMDERE MİLLİ PARKI

#SimdiAntalyaZamani
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