
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı 
Kasım - Aralık 2016 Sayı:61

HANGİ
DOMATES?





TAVȘAN YÜREĞİ
Antalya’nın zeytinyağı

Antalya Zeytinpark alanındaki
TAVŞAN YÜREĞİ cinsi
seçme zeytinlerden,

zeytinin yanlızca 
mekanik olarak işlenmesi ile

elde edilmiş üstün kalitede
ZEYTİNYAĞI...

www.zeytinpark.com.tr



İÇİNDEKİLER
Antalya Ticaret Borsası adına

İMTİYAZ SAHİBİ 
GENEL YAYIN SORUMLUSU

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tolgahan ALAVANT
ATB Genel Sekreteri

EDİTÖR
Vahide YANIK

ATB Basın Danışmanı
YAYIN KURULU

Halil BÜLBÜL
İbrahim YILMAZ

Adnan İNGEÇ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Hamit SEÇİL
1fstopmedia@gmail.com

BASKI
Kutlu & Avcı Ofset Form Baskı 

Rek. San ve Tic. Ltd. Şti.
İLETİŞİM

Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat:2
(PK 101) 07040 ANTALYA

Tel: (242) 2442670 - 2412828
Fax: (242) 2411158

e-mail: info@antalyaborsa.org.tr
www.antalyaborsa.org.tr

BORSANOMİ Dergisi’nde yayınlanan yazı ve 
fotoğrafl arın imtiyaz sahibi Antalya Ticaret 

Borsası olup izinsiz kopyalanamaz. Yazarlara ait 
yazıların sorumluluğu yazan kişiye aittir.

BORSA
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı  

Kasım - Aralık 2016 Sayı:61

EN BÜYÜK YARAYI YAŞ 
MEYVE SEBZE ALDI

16

GARDIÇ BIÇAĞININ SON 
İKİ USTASI

22

facebook.com/antalyatb

twitter.com/antalyaborsa



ANTALYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE NEFES OLUYOR - 7

HAYVANCILIK POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ - 21

TARIM İŞSİZLİĞİN İLACI - 26

COĞRAFİ İŞARET ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ YÜKSELTİR - 28

GİRDİ MALİYETLERİ MANTARCININ BELİNİ BÜKTÜ - 31

BATI AKDENİZ ENFLASYONU TÜRKİYE’NİN EN DÜŞÜĞÜ - 42

HANGİ DOMATES
32

KURAKLIK ZEYTİNDE 
REKOLTEYİ ETKİLEDİ

44



“Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, 
verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir”



2016 yılını acılarla, üzün-
tülerle geride bıraktık. 
2016 yılı hem insanlık 
adına, hem ekonomi adı-

na umut ettiğimiz gibi bir yıl 
olmadı. Terörün ve savaşın yok 
ettiği canlar içimizde büyük bir 
yara olarak kalırken, ekonomik 
büyüme performansımız po-
tansiyelimizin altında gerçek-
leşti. 

2016 yılı hepimiz için zorlu geç-
se de artık bitmiş bir yıldır. Yeni 
yıl yeni umutlar demek. 2017 
yılının 2016’dan daha iyi geç-
mesini sağlamak için daha faz-
la aklıselime, bilgiye, mantığa, 
sorgulamaya ve gerçekçi yakla-
şımlara ihtiyacımız var.

2017 yılı dayanma gücümüzü 
kaybetmemeye çalışacağımız bir 
yıl olmalı. 2017 yılında iş dünya-

sının temel stratejisi, öncelik-
li olarak küçülmeyi önlemek, 
istihdam kayıplarının önüne 
geçmek ve direnci koruma yö-
nünde olmalı. Tüm yaşadıkla-
rımızdan çıkardığımız dersler-
le umudumuzu taze tutup ve 
daha fazla üretim, daha fazla 
istihdam ve daha fazla çalış-
maya odaklanmalıyız. 

2017’de evrensel hukuk, bi-
limsel eğitim ve çağdaş yaşam 
koşullarını sağlamak önceli-
ğimiz olmalı. 2017’nin uzun-
ca bir süredir vazgeçtiğimiz 
ekonomi alanındaki yapısal 
reformların uygulanmaya baş-
landığı bir yıl olması hepimi-
zin ortak arzusu. 2017 yılının 
iş dünyasına, insanlarımıza, 
dünyaya barış, huzur ve bere-
ket getirmesini diliyorum.

başkandanbaşkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı





A 
ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti 
Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile haya-
ta geçirilen ‘Nefes Kredisi’ 

projesine Borsası olarak aktardıkları 
kaynakla, üyelerinin 5 Milyon Türk 
Lirası’nın üzerinde krediye erişimi-
ni sağlayacaklarını bildirdi. Çandır, 
“Küçük ve orta büyüklükteki işlet-
melerimizin düşük faizli kredi kul-
lanmalarına destek olacağız” dedi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ 12 AY VADELİ

ATB Başkanı Ali Çandır, proje kap-
samında Borsa üyelerine aylık yüzde 
0,825 aylık, yıllık yüzde 9,90 faiz ora-
nı ve 12 ay vadeyle Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan azami 50 
bin Türk Lirası kredi kullanmalarına imkan sağlayacaklarını kay-

detti. Çandır, üyelerin bankalara TOBB Nefes Kredisi başvurusu 
öncesinde Borsa’dan “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” 
ibareli faaliyet belgesini temin etmesi gerektiğini bildirdi.

ARTI MASRAF VE KOMİSYON YOK

Çandır, protokol imzalanan ban-
kalar tarafından masraf olarak 
talep edilecek 250 TL ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın talep edeceği ke-
falet başvuru bedeli ve komisyonu 
dışında üyelerden herhangi bir 
masraf ve komisyonun talep edil-
meyeceğini de kaydetti.Çandır, 
“Sağladığımız bu imkanla finans-
mana erişimde sorun yaşayan ve 
ekonomik darboğazı sert bir biçim-

de hisseden KOBİ’lerimiz başta olmak üzere sektörümüzün bi-
raz nefes almasını diliyoruz” dedi.

ÜYELERİNE NEFES OLUYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın ișbirliği 
ile hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ projesine Antalya Ticaret Borsası da kaynak aktardı. ATB, 
finansmana erișimde sorun yașayan küçük ve orta büyüklükteki üyelerine düșük faizli kredi 
kullanmalarına destek olacak.

ANTALYA TİCARET BORSASI 
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Medya Takip Ajansı Interpress‘in 
üç bine yakın ulusal, bölgesel ve 
yerel gazete ile dergiyi kapsayan 
verilerine göre, Antalya Ticaret 

Borsası 2016 yılında en çok konuşulan 
borsa oldu. 2016 yılında 3 bin 860 haber 
ile gündeme gelen Antalya Ticaret Borsa-
sı’nı 2 bin 283 haberle Gaziantep Ticaret 
Borsası, 2 bin 65 haberle de İzmir Ticaret 
Borsası izledi. 

EN ÇOK KONUŞULAN BORSA BAŞKANI ÇANDIR

Interpress’in verilerine göre, 2016 yılında 
en çok konuşulan borsa başkanı ise Antal-
ya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Çandır oldu. Ali Çandır, 2 bin 689 
haberle en çok konuşulan borsa başkanı 
olurken, Çandır’ı 1826 haberle Gaziantep 

Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğ-
lu, 1220 haberle de Adana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin Bilgiç takip etti. 

ÇANDIR’DAN BASINA TEŞEKKÜR

Antalya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, ATB’nin projeleri 
ve sektörel çalışmalarıyla 
adından söz ettiren bir bor-
sa olduğunu belirterek, Antalya ekonomi-
si, tarım ve ticaretini daha ileriye taşımak 
için yaptıkları tüm çalışmalarda ulusal, 
bölgesel ve yerel basının desteğini gör-
düklerini söyledi. Çandır, başta Antalya 
basını olmak üzere çalışmalarını kamuo-
yuna ulaştıran basın kurumları ve çalışan-
larına teşekkür etti.

HABERDE DE LİDER
ANTALYA TİCARET BORSASI 

Ali
ÇANDIR

Medya Takip Ajansı Interpress‘in Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğ-

Antalya Ticaret 
Borsası, 2016 yılında 

3 bin 860 haberle 
basında en çok yer 

alan borsa oldu. 
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Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
Antalya Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette bu-
lundu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Başsavcı Solmaz’a ziyareti 

nedeniyle teşekkür ederken, Borsa’nın çalışmaları hak-

kında bilgi verdi. Tarımın kent ekonomisi için önemine 
vurgu yapan Çandır, ekonomik değerlendirmede bu-
lundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz da üretimin ve ticaretin önemine dikkat çekerken, 
Borsa üyelerine çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. 

BAȘSAVCI’DAN BORSA’YA 

İADEYİ ZİYARET 

Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıya Akdeniz Bölgesi’ndeki 
Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis 

Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı. Antalya Ticaret Bor-
sası’nı da ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile Genel 
Sekreter Tolgahan Alavant temsil etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada 
birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duran TOBB’un, oda ve 
borsaların üyeleri için pek çok önemli işe imza attığını, ancak 
bunların yeterince bilinmediğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
girişimcilerin, iş dünyasının gücünü ve dinamizmini artıra-
bilmek için ortaya konulan imkânların ve yapılan icraatların 
tüm üyelere duyurulması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, başvuruları başlayan Nefes Kredisi hakkında 
bilgilendirmede bulunulurken, Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nun tedbir paketiyle getirilenler istişare edildi. Ayrı-
ca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek 
Durak Ofi s Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ve MEYBEM’e 
ilişkin de sunumlar yapıldı.

AKDENİZ BÖLGESİ ODA VE BORSA BAȘKANLARI 
TOBB’DA BULUȘTU 
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü 
Nejat Deniz, beraberindeki heyetle birlikte 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır’a nezaket ziyaretinde bulun-

du. Ziyarette, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan ile ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül hazır 
bulundu. İl Müdürü Nejat Deniz, SGK’nin çalışma-
ları hakkında Çandır’ı bilgilendirirken, çalışma ha-
yatında milli seferberlik başlattıklarını söyledi. De-
niz, önümüzdeki günlerde tarım, turizm ve ticaret 
sektörü temsilcileriyle bir araya geleceklerini, çalış-
ma hayatına yön verecek çalışmaları yaşama geçire-
ceklerini kaydetti.

TARIMA ÖZEL SİGORTA SİSTEMİ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, ziyareti nedeniyle SGK İl Müdürü Nejat 
Deniz’e teşekkür etti. Tarıma özel sosyal güvenlik 
sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Çandır, kayıt 
dışılığın tarım sektörünün gelişmesinin önündeki 
engellerden biri olduğunu söyledi. Tarıma özel sos-
yal güvenlik sisteminin kurulmasıyla tarıma yatırı-
mın ve tarımsal üretimin artacağını, insanların risk 

almaktan çekinmeyeceğini kaydeden Çandır, siste-
mini kurulması için SGK yetkilileriyle birlikte çalış-
mak istediklerini söyledi. Nejat Deniz de bir ekip 
görevlendirerek, önerilen sistem üzerinde çalışmak 
istediklerini bildirdi.

SGK İL MÜDÜRÜ DENİZ’DEN  

BORSA’YA ZİYARET 
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Antalya Ticaret Borsası Yönetimi, Emniyet Müdürlü-
ğü, İl Jandarma Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı, 
Vergi Dairesi, Defterdarlık ve Antalya Barosu’na neza-
ket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde güncel ve eko-

nomik konular ile Antalya tarımı gündeme geldi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cü-
neyt Doğan’la birlikte Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Celal 
Uzunkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Uzunka-
ya’ya görevinde başarılar dileyen Çandır, Borsa’nın çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin vitrini olan Antalya’nın 
güvenliğinin önemine dikkat çeken Çandır, kentin güvenliği 
için özveriyle çalışan emniyet mensuplarına teşekkür etti. 
Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da Borsa yönetimine ziya-
reti nedeniyle teşekkür etti. 

PROTOKOL ZİYARETLERİ

ATB YÖNETİMİNDEN
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JANDARMA VE GARNİZON KOMUTANI’NA ZİYARET

ATB Yönetimi, 3’üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garni-
zon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran’ı ziyaret etti. 

Güncel konuların gündeme geldiği ziyarette Ali Çandır,  Bor-
sa’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, Yöresel Ürünler Fu-
arı YÖREX’in başarıyla tamamlandığını anlattı. Savran, Bor-
sa’nın kent ekonomisi için önemine dikkat çekerken, borsa 
yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. ATB Yönetimi İl 
Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleli’yi 
de ziyaret etti. Kelleli, Borsa yönetimine ziyareti nedeniyle te-
şekkür etti. Çandır, komutanlara Konyaaltı’nda şehit edilen 
uzman çavuş Fazıl Doğruöz’le ilgili başsağlığı dileklerini ile-
tirken, şehide Allah’tan rahmet diledi.   

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI’NA ZİYARET

ATB Yönetimi Vergi Dairesi Başkan Vekili Metin 
Uzun’u ziyaret etti. Ziyarette mevcut alacakların ye-

niden yapılandırılması ile kurum ve şahıslardan alınan 
geçici vergilerin ekonomiye olan etkisi gündeme geldi. 
ATB Başkanı Ali Çandır, her geçen gün etkisini artıran 
ekonomik daralmanın üretici, komisyoncu ve ihracatçıyı 
zora soktuğunu belirtti. Çandır, peşin vergi alımının ticaret 
erbabını zorladığını ve kayıt dışılığa neden olduğunu kay-
dederken, Maliye Bakanlığı’nın peşin vergi sisteminden 
vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çandır, e-haciz nedeniyle 
yaşanan problemleri de Vergi Dairesi Başkanı ile paylaştı. 

BARO BAŞKANI’NA ZİYARET

Antalya Barosu Başkanlığı’na seçilen Polat Balkan’ı zi-
yaret eden Antalya Ticaret Borsası Yönetimi, Balkan ve 
ekibine hayırlı olsun dileğinde bulundu. Baro Başkanı 
Balkan, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışma-
lar hakkında bilgi verirken, kentin sorunlarına duyarlı 
olduklarını, özellikle imar, kadın hakları ve çevre konu-
larında hassas olduklarını söyledi. ATB Başkanı Çandır, 

tarım sektörüne özel sosyal güvenlik sistemiyle  ilgili 
yapacakları çalışmalara Baro’dan hukuki alanında des-
tek beklediklerini söyledi. Çandır, Zeytinpark’ta kadın 
istihdamına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, 
bu konuda da Baro’dan katkı bekledikleri dile getirdi. 

ATB yönetimi ziyaretlerde Zeytinpark’ta yetişen tavşan 
yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağını hediye etti. 

TB yönetimi ziyaretlerde Zeytinpark’ta yetişen tavşan 
yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağını hediye etti. 
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EN BÜYÜK YARAYI 
YAȘ MEYVE SEBZE ALDI

Antalya Ticaret Borsası Taze Meyve ve 
Sebzeciler Meslek Komitesi üyeleri, 
2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılında 
ekonomik açıdan en büyük yarayı yaş 

meyve ve sebze sektörünün aldığını belir-
ten komite üyeleri, 2014 yılı Ağustos ayında 
Rusya Federasyonu’nda yaşanan Ruble krizi 
sonrası başlayan sorunların 2015 yılı Kasım 
ayındaki uçak kazasıyla arttığına dikkat çek-
ti. Önceleri yaş meyve sebze ve kesme çiçek 
gibi sektörleri etkileyen olumsuz durumun 
tüm sektörlere yansıdığına dikkat çeken ko-
mite üyeleri, bütün sektörlerin birbiriyle bağ-
lantılı olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu ile dönem dönem çeşitli 
problemler yaşandığını kaydeden Taze Mey-
ve ve Sebzeciler Meslek Komitesi üyeleri, an-
cak hiçbir problemin bu kadar ciddi ve uzun 
bir krize yol açmadığını söyledi. Kısa sürede 

alternatif pazarlar yaratmanın zor olduğunu 
belirten komite üyeleri, önümüzdeki dö-
nemde ihracatçıyı teşvik edici uygulamaların 
artırılmasını beklediklerini ifade etti. 

Rusya Federasyonu ile Ruble-Türk Lirası alış 
verişinin gündeme gelmesini değerlendiren 
üyeler, “Bu konuda kur riskinin azaltılması 
amacıyla daha önce de çeşitli girişimler ve 
çalışmalar yapıldı. Kur riskinin hafi fl etilmesi 
konusunda çalışmalar olumlu olur. Ancak 
hem Rusya hem de Türkiye tarafı olarak bu 
ticareti kontrol edebilme konusunda yeterli 
gelişmişliğe sahip değiliz. Büyük problemlere 
yol açmamak için ticareti mevcut para birim-
leriyle geliştirmeliyiz” görüşünü dile getirdi. 
2016 yılının sektör için zor ve ağır geçtiğini 
vurgulayan ATB Taze Meyve ve Sebzeciler 
Meslek Komitesi üyeleri, 2017 yılının bere-
ketli ve huzur içerisinde geçmesini diledi.  
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Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi üyeleri, 
2015-2016 dönemi buğday kalitesi, verim ve birim 
fiyatlarını değerlendirdi. Buğdayda kalite, verim ve 
birim fiyatlarının bir önceki hasat dönemine göre 

iyi geçtiğini bildiren meslek komitesi üyeleri, müstahsil-
den alımların kilogramı 80-85 Kuruş aralığında olduğunu, 
satış fiyatlarının ise kilogramda 85-90 Kuruş olduğunu 
belirtti. 

UN İÇİN BUĞDAY İTHALATI 

Uluslararası gelişmelerin ticareti olumsuz etkilediğine 
dikkat çeken komite üyeleri, buğday ithalatını da gün-
demine aldı. Üyeler, buğday kalitesinin un için yetersiz 
kalması nedeniyle ithalatın gerekli olduğunu kaydetti. 
Üyeler, ithal edilen buğdayın özellikle paçal yapımında 
kullanıldığını belirtti. 

SUSAM İTHALATI ARTTI

Komite üyeleri, susam üretim ve ithalatını da değerlen-
dirdi. Susamda ithalatının her geçen gün arttığını belirten 
Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi üyeleri,  “Yoğun 
emek kullanımı ve diğer alternatif ürünlerin daha fazla 
gelir getirmesi nedeniyle yerli susam üretimini azalmak-
tadır” değerlendirmesinde bulundu. Üyeler, pamukta 
yürütülen destekleme politikalarının susamda da uygu-
lanması durumunda üreticilerin susam üretimine yönele-
ceğini vurguladı.

BUĞDAY
YÜZ GÜLDÜRDÜ
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Ülke gündeminin çok hızlı bir şekilde dalgalanıp değiş-
tiğini, çoğu gelişmenin de kendilerini derinden üz-
düğünü kaydeden Çandır, ekonomi ve iş dünyasının 
yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilendiğine dik-

kat çekti. Çandır, “Gün üzülüp sızlanmaktan çok zorluklara 
karşı direncimizi artırma, yanlışlara karşı doğru bildiğimizi 
söyleme, sorunlarımıza kalıcı çözümler üretme, özveriyle 
çalışma ve geleceğe dair umudumuzu taze tutma günüdür. 
Şimdi tüm kesimlerin aklıselimle hareket etme zamanıdır. 
Çünkü bizim geçmişte olduğu gibi, geleceğimizden bir 10-15 
yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yoktur” diye konuştu. 
Geçmişte döviz fi yatlarında ciddi artışların yaşandığı dönem-
lerde Antalya’nın Türkiye’ye göre kazançlı bir kent olduğunu 
anımsatan Çandır, “Ancak bu kez durum aynı değil. Çün-
kü bu kez daha fazla turist ağırlamıyoruz ve daha fazla tarım 
ürünü ihraç edemiyoruz. Dolayısıyla kentimiz, döviz fi yatla-
rındaki artıştan Türkiye’nin yaşadığı olumsuzluğun iki katını 
yaşamaktadır” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yö-
netimin bir aylık çalışması hakkında üyeler bilgilendirilirken, 
gündeme ilişkin ve ekonomik değerlendirmelerde bulunul-
du. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis konuş-
masına terörü lanetleyerek başlarken, şehitlere Allah’tan 
rahmet diledi. Çandır, Adana’da özel bir öğrenci yurdunda 
çıkan yangında yaşamını yitiren öğrencilere de Allah’tan 
rahmet dilerken, konuyla ilgili ihmali ve sorumluluğu bu-
lunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çandır, 

“Bugünün Türkiye sine yakışmayan ölümleri engellememiz 
lazım artık. Daha önce de Konya da yaşanmıştı. Bu faciayı 
elektrik kontağına bağlayıp sıyrılmamamız lazım. Suçları ve 
ihmali olanların en acımasız şekilde cezalandırılmasını iste-
rim” diye konuştu.

AKLISELİME DAVET ETTİ

Ülke gündeminin çok hızlı bir şekilde dalgalanıp değiştiğini, 
çoğu gelişmenin de kendilerini derinden üzdüğünü kayde-
den Çandır, ekonomi ve iş dünyasının yaşanan dalgalanma-
dan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Çandır, “Gün üzülüp 
sızlanmaktan çok zorluklara karşı direncimizi artırma, yan-
lışlara karşı doğru bildiğimizi söyleme, sorunlarımıza kalıcı 
çözümler üretme, özveriyle çalışma ve geleceğe dair umudu-
muzu taze tutma günüdür. Şimdi tüm kesimlerin aklıselimle 
hareket etme zamanıdır. Çünkü bizim geçmişte olduğu gibi, 
geleceğimizden bir 10-15 yıl daha kaybetmeye tahammülü-
müz yoktur” diye konuştu.

Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim 

Kurulu Bașkanı Ali 
Çandır, Antalya’nın 

döviz fiyatlarındaki 
artıștan Türkiye’nin 

yașadığı olumsuzluğun 
iki katını yașadığını 

bildirdi. 

ATB
KASIM MECLİSİ 
TOPLANDI 
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Geçmişte döviz fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı dönem-
lerde Antalya’nın Türkiye’ye göre kazançlı bir kent olduğunu 
anımsatan Çandır, “Ancak bu kez durum aynı değil. Çün-
kü bu kez daha fazla turist ağırlamıyoruz ve daha fazla tarım 
ürünü ihraç edemiyoruz. Dolayısıyla kentimiz, döviz fiyatla-
rındaki artıştan Türkiye’nin yaşadığı olumsuzluğun iki katını 
yaşamaktadır” dedi.

SON 40 YILDA BÖYLE BİR AÇMAZLA KARŞILAŞMADIK

Geçen Aralık ayında Rusya ile yaşanan sorunun ardından 
ATB’nin başkanlığını yürüttüğü Tarım Konseyi’nin öncülü-
ğünde tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla acil önlemler ve 
iyileştirici tedbirler ana başlıklarıyla vali ve milletvekillerinin 
katılımıyla dosya hazırladıklarını anımsatan Çandır, talep-
lerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Ekonomi Bakanı 
ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başta olmak 
üzere tüm siyasi ve karar vericilere ulaştırdıklarını kaydetti. 
Çandır, ilişkilerde yaşanan krizin tarımın yanı sıra turizm ve 
ticaret gibi sektörlere de yansıyacağını belirterek, üretim ve 
ticaretin direncini koruyacak “Antalya Yaklaşımı” önerisinde 
bulunduklarını anımsattı.

Krizin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Çandır, krizin etki-
lerini anlattı. Krizin ardından Antalya’nın, Türkiye’den daha 
fazla olumsuzluk yaşadığını ifade eden Çandır, şu değerlen-
dirmede bulundu:

“Antalya’mız son 40 yılda böyle bir açmazla hiç karşılaş-
mamıştı. Örneğin son 10 ayda Türkiye yaş meyve ve sebze 
ihracatı yüzde 7,5 azalış gösterirken, Antalya yüzde 24 aza-
lış yaşamıştır. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerin tutar-
larında da Antalya son dönemde hiç alışık olmadığı şekilde 
Türkiye’den negatif ayrışmaktadır. Örneğin; 2015 yılında bir 
önceki seneye göre karşılıksız çek ve protestolu senetlerin 
toplamına baktığımızda yüzde 17 olan Türkiye ortalamasının 
bir miktar altında bir değere sahip olan Antalya iş dünyası, 

2016 yılında ise 2015 yılına göre yüzde 20 olan Türkiye ortala-
masına karşın, yüzde 42’lik bir artış yaşamıştır. Vergi gelirleri 
tahsilatı ülkemizde yüzde 11 artarken kentimizde yaklaşık 
yüzde 1 oranında azalmıştır. Üretimin özeti niteliğinde olan 
geçici vergilere baktığımızda ise; Gelir geçici vergisi tahsilatı 
ülkemizde yüzde 8 artarken Antalya’da yüzde 18,3 azalmış-
tır. Yine kurumlar geçici vergisi tahsilatı ülkemizde yüzde 
28 artarken, Antalya’da yüzde 4,2 azalmıştır. Dolayısıyla bu 
örnekler, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a da ilettiğimiz 
‘Antalya Yaklaşımı’ talebimizin hayata geçirilmesini her ge-
çen gün daha da gerekli hale getirmektedir. Bu yaklaşımın 
uygulama araçlarını son altı aydır sıkça dile getirmekteyiz. 
Umarım en kısa sürede müjdeli haberleri de duyarız.”

NEFES KREDİSİ GÜNDEMDE

Kredi garanti fonu ile işbirliği içerisinde bulunan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin, üyelere 9,90 faizle 12 ay vadeli 
“Nefes Kredisi” sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini 
söyleyen ATB Başkanı Çandır, “Geçtiğimiz ay birliğimizde 
yapılan toplantıya katılarak borsamız görüşlerini ve Antalya 
Ekonomisi’nin durumunu Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın 
Bülent Tüfenkçi’ye de aktardım, beklentilerimizi ifade ettim. 
Bakanımızın da destekleriyle krediler için yapılan çalışmala-
rın tamamlanması sonrasında ekonomik darboğazı sert bir 
biçimde hisseden KOBİ’ler başta olmak üzere sektörümüzün 
biraz nefes almasını diliyoruz” diye konuştu.

VERGİ İNDİRİMİNE DESTEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gündeme getirdiği vergilerde 
geçici indirimle ilgili açıklamalarını desteklediklerini ifade 
eden Çandır, indirimin bir an önce hayata geçirilmesini di-
ledi. Çandır, “Bu tip uygulamalar bizlere direnç katacaktır. 
Bunlara ilave olarak geçici vergilerin iptal edilmesini ve her 
ay yapılan KDV mahsuplaşması yerine, mümkünse birikmiş 
KDV’lerin ödenmesi ya da üç ayda bir KDV mahsuplaşması-
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nın yapılmasını kapsayan önerilerimizin de hayata geçirilme-
sini bekliyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu’nun katılımıyla Antalya’da gerçekleşen istişare toplantı-
sında tarım sektöründe karşılaşılan sosyal güvenlik uygula-
ma problemlerini ve önerilerini gündeme getirdikleri anlatan 
Çandır, “Örtü altı tarım başta olmak üzere tarım sektörüne 
yönelik özel bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu 
ve bu konuda çalışmaya hazır olduğumuzu belirttim. Sayın 
Bakan’a düzenledikleri toplantı için teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ AKILCI DAVANMALI 

ATB Başkanı Ali Çandır, Meclis’te Türkiye AB ilişkileriyle il-
gili de değerlendirmede bulundu. Avrupa Parlamentosu’nun 
aldığı Türkiye ile katılım müzakerelerinin geçici olarak don-
durulması tavsiye kararının iki taraf açısından son derece 
yanlış bir karar olduğunu vurgulayan Çandır, “AB ile beşeri 
ve ekonomik ilişkilerimiz birbirinden ayrılamaz bir yapıdadır. 
Bu nedenle tavsiye kararına bakılmaksızın AB’nin daha mü-
zakereci ve akılcı bir yolda ilerlemesini beklemekteyiz” dedi.

ÜYELER BİLGİLENDİRİLDİ

Ali Çandır, ATB’nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili de Meclis 
üyelerini bilgilendirdi. ATB 1.Meslek Komitesinin “Antalya 
Buğdayını Arıyor” sloganıyla yürüttüğü projenin daha bilim-
sel bir temelde ilerlemesi için BATEM ve Akdeniz Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi ortaklığında protokol imzaladıklarını 
belirten Çandır, “Üniversitemizle, bundan sonraki dönemde 
diğer komitelerimizin de yer alacağı birçok projeyi hayata ge-
çirmeyi arzuluyoruz” dedi. “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı Tebliği Bilgilendirme Toplantısı”-
nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Çandır, “Bu desteklerden 
faydalanmak isteyen üyelerimiz için 4 Aralık tarihinin son 
gün olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dü-
zenlenen Geleneksel Ödül Töreni’nde ödül alan, Antalya’da 
üreten, istihdam sağlayan, yatırım ve ihracat yapan fi rmaları 
da kutladı.

RUS YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELER UMUTLANDIRDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın Rusya Federasyonu Başbakanı 
Dimitri Medvedev ile görüşeceğini, Rusya Federasyonu Dı-
şişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya’da Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuğu olacağını belirten Çandır, 
“Umarız ki bu toplantılar sonrasında, tarım başta olmak 
üzere kentimizi yakından ilgilendiren konularda her iki ülke 
halkının da faydasına olacak, iki ülkenin ticari potansiyelini 
eskisinden daha iyi hale getirecek müjdeli haberleri alırız” 
diye konuştu.

HAYVAN BORSASI İÇİN ŞİRKET KURULACAK

Meclis’te sektörel konular da gündeme geldi. Bir soru 
üzerine Hayvan Borsası kurma çalışmalarının devam et-
tiğini bildiren Ali Çandır, bu konuda Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Menderes Türel’le görüştüğünü, projesi hazır 
olan Hayvan Borsası’nı Büyükşehir’in katkısı ile haya-
ta geçireceklerini söyledi. Çandır, “Mezbaha ile ilgili de 
Büyükşehir’in bir tasarrufu oldu, Hayvan Borsası’nı Kö-
mürcüler’e kurma kararı aldık. Bunun için yeni bir şirkete 
ihtiyaç var. Borsa olarak bir şirket kuruyoruz. Daha sonra 
bu şirkete Büyükşehir Belediyesi’ni ortak edip projemizi 
hayata geçireceğiz” dedi. Çandır, Borsa’nın 2 milyon TL 
sermaye taahhütünü yerine getireceğini bildirdi. Şirketin 
kurulması için birtakım prosedürler olduğunu anımsatan 
Çandır, “Umuyoruz Antalya’nın bu sorununa çare olu-
ruz” dedi.

KURBAĞANIN GÖZÜ KURUMADAN GÖLE SU GELMELİ

ATB’nin önerdiği “Antalya Yaklaşımı” ile ilgili somut bir 
adım olup olmadığının sorulması üzerine Çandır, getir-
dikleri öneriler doğrultusunda Hükümetin bazı çalışma-
larının olduğunu duyduklarını ancak yapılacakların bir 
an önce hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti. 
Çandır, “Kurbağanın gözü kurumadan göle su gelmeli” 
dedi. Antalya Yaklaşımı’nın içeriğindeki talepleri bütün 
kurumların talep ettiğini söyleyen Çandır, “Taleplerimi-
zi aynı isimle dillendirirsek daha etkili olur, bu konuda 
diğer STK ve kurumların birlikte hareket etmesi gerekli” 
dedi. 

Çandır, bir soru üzerine ATB öncülüğünde oluşturulan 
Zeytin Çalışma Gurubu’nun Antalya zeytinyağını mar-
kalaştırma yönünde çalışmaları bulunduğunu söyledi. 
Çandır, Pamfi lya döneminde olduğu gibi Antalya’nın 
yağdaki öncülüğünü ortaya çıkarmak istedikleri belirtti.
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ATB Komite ve Meclis Üyesi Ata Sön-
mez, hayvancılık sektöründe yüksek 
girdi maliyetleri nedeniyle üretimin 
azaldığına dikkat çekti. Yem gibi gir-

dilerin ithal edildiğini bunun da yükselen 
döviz kuruyla birlikte maliyetleri yükselttiğini 
belirten Sönmez, üreticinin elindeki hayvanı 
elinden çıkarmaya çalıştığını kaydetti. Döviz 
fiyatlarındaki artışa bağlı olarak özellikle ke-
sif yem fiyatlarının son 30 gün – 45 günlük 
dönemde 10 TL ile 12 TL civarında arttığını 
vurgulayan Ata Sönmez, üreticinin elindeki 
hayvanı kesime gönderdiğini, yeni hayvan 
beslemek de istemediğini kaydetti. Sönmez, 
“Maliyetler nedeniyle üretim yapamazsak 
ithalat bağımlısı oluruz” uyarısında bulundu. 

PAHALI BULUYORLAR AMA MALİYETLER YÜKSEK

Vatandaşın et fiyatlarından şikayetçi olduğu-
nu bildiren Ata Sönmez, perakende ticarette 

düşüş yaşandığını kaydetti. “Vatandaş eti pa-
halı buluyor. İyi de eti üreten adamın bir gü-
nahı yok. Et üreticisi tamamen ya yok olacak, 
yada ithal alacak. Yapacak bir şey yok. Sütü 
de değerine satamadığımız için hayvancılığı-
mızı geliştiremiyoruz” diye konuştu. Karkas 
kesim fiyatlarının 24 TL - 25 TL civarında bu-
lunduğunu bildiren Ata Sönmez, fiyatın nor-
mal düzeyde olduğunu, ancak hanehalkının 
et talebinin düştüğünü bunun da kasapların 
düşük kar marjı ile çalışmasına neden oldu-
ğunu kaydetti. 

DİŞİ İTHAL EDİLSİN Kİ İTHALAT BAĞIMLILĞINDAN KURTULALIM

Geçen yıl olduğu gibi 2017’de de sıfır gümrükle sığır ithalatını sadece devlet yapacak. Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumu’na 31 Aralık 2017 tarihine kadar 500 bin baş canlı hayvan 

ithalatı için yetki verildi. Karara göre, Et ve Süt Kurumu 500 bin baş canlı hayvan ithalatını sıfır güm-
rükle yapacak. Bakanlar Kurulu kararını değerlendiren Ata Sönmez, et sektörünün rahatlaması için 
geçici süreyle hayvan ithalatını olumlu bulduğunu ancak ithalatta dişi hayvana öncelik verilmesini 
istedi. Sönmez, “Dişi hayvan ithal edilsin ki bir kaç sene sonra doğum yapan dişiler et sektörünü ra-
hatlatsın. Biz de ithal bağımlılığından kurtulalım” diye konuştu. 

Antalya Ticaret 
Borsası Canlı Hayvan 
ve Et Ticareti Meslek 

Komitesi Üyesi Ata 
Sönmez, üretim 

maliyetlerinin 
yüksek olduğunu 

belirterek, hayvancılık 
politikalarının yeniden 

gözden geçirilmesini 
istedi. 

HAYVANCILIK POLİTİKASI 
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN
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Antalya’ya 52 kilometre uzaklıkta bulu-
nan Kumluca İlçesi’ne bağlı 950 rakımlı 
dağlık ve ormanlık alanda yer alan ve 
bir zamanlar ‘Gardıç bıçağı’ ile ünlü 

olan Kuzca Köyü’nde günümüzde sadece 85 
yaşındaki İsmail Bölük ile 72 yaşındaki Sabri 
Şen, bu geleneksel mesleği sürdürüyor. De-
mir ve çeliğin bir arada kullanılması nedeniyle 
kırılmaya karşı son 
derece dayanıklı 
olan ve sap kısım-
ları boynuzdan imal 
edilen ‘Gardıç bı-
çağı’, artık hatır için 
yapılıyor. Tamamen 
elde yapılan, hiçbir 
elektrikli alet kul-
lanılmayan bıçağın 

en büyük özelliği yapım sürecinin teknolojik 
gelişmelerden hiçbir şekilde etkilenmeden ‘ip-
tidai’ yapısını olduğu gibi koruması.

KOL GÜCÜNE DAYALI ALET VE EDAVAT 

Tamamen el aletleri ve kol gücünün geçerli 
olduğu bıçak iç kısmı demirci kumu ile dol-
durulmuş, kenarları çamurlu taşla örülmüş ve 

tahtayla kaplanan, 
yüksekliği 70 santi-
metre olan tezgahta 
üretilirken, tuğladan 
imal edilen ve üze-
rinde davlumbaz 
bulunan ocakta de-
mir ısıtılarak yumu-
şatılıyor. İşlevi ocağa 
hava üfl emek olan 

SON 2 USTASI
GARDIÇ BIÇAĞININ 

Antalya’nın Kumluca 
İlçesi Kuzca Köyü’nde 

yüzyıllardır geleneksel 
olarak üretilen ‘Gardıç 
bıçağı’ yapımını, kalan 

iki ustası sürdürüyor. 
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ahşap ve ham deriden imal edilen körük, üzerinde dövme, 
şekillendirme, doğrultma işlemlerinin yapıldığı örs, çekicin 
yeterli olmadığı durumlarda tavlanan demirin dövülmesi 
amacıyla balyoz, çekiç, işlenen demirlerin üzerinde kalan ça-
pakları temizlemek için eğe, kesme amaçlı keski, matkap çivisi 
ve ipten oluşan iptidai kemane matkap, demiri kesen makas, 
mengene, yapan ustanın adının yazılmasını sağlayan damga 
zımbası ve bıçağa sap takabilmek ve delik açabilmek için delik 
zımbası kullanılıyor. Bir zamanlar sabit ağızlı olan av bıçağı, 
bel bıçağı, kasap bıçağı gibi bıçak türlerinin yanı sıra çakı adı 
verilen katlanır bıçakların üretimini de yapan ustalar bir bir 
meslekten el çekince, kalan son iki usta günümüzde bu işi ha-
tır için ya da sipariş üzerine yapıyor. 

KİTAPTA YER VERİLDİ 

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar’ın proje koordinatör-
lüğünde yayımlanan ‘Antalya’da Yaşayan Geleneksel Meslek, 
Sanat ve Zanaatlar’ adlı kitapta da yer verilerek tanıtımı yapı-
lan Gardıç bıçağı ile ilgili bilgi veren halk kültürü araştırmacısı 
Mahmut Davulcu, araştırmayı meslektaşı Mustafa Tokat ile bir-
likte yaptıklarını anlattı. Davulcu, “İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü olarak gerçekleştirdiğimiz halk kültür ve somut olmayan 
kültürel miras tespiti konusunda il genelinde birçok araştırma 
yaptık” dedi. Bu araştırmalar kapsamında Kumluca ilçesi Kuzca 
Mahallesi’nde bıçak yapıldığını tespit ettiklerini belirten Davul-
cu, “Bu bıçak Gardıç bıçağı olarak biliniyor, ancak şu anda bileni 
de yapanı da kalmamış” diye konuştu. 

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ 

Gardıç bıçağının en önemli özelliğinin yapımında hiçbir 
elektrikli alet kullanılmaması olduğunu kaydeden Davulcu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “100 yıl önce 200 yıl önce bıçak na-
sıl yapılıyorsa Gardıç bıçağı o şeklide yapılmaya devam edi-

liyor. Tüm otantikliğini ve orijinalliğini korumuş. Bu açıdan 
bizim ilgimizi çok çekti ama kaybolmaya yüz tutmuş olması 
çok üzüntü verici. İki usta var. İki ustadan biri 80’e yakın. O 
ustalardan biri bizim için bir bıçak imal etti. Bıçağın özelliği 
çelik namlulu ve boynuz saplı. Sap kısmı keçi boynunuzdan 
imal ediliyor. Namlusu ise geçmişte Karabük’ten kaliteli çelik 
temin edilirken artık günümüzde inşaat çeliği ve karbon oranı 
yüksek demir temin edilerek yapılıyor.” 

HATIR İÇİN YAPIYORLAR 

Ustalar Sabri Şen ile İsmail Bölük’ün artık hatır için sipariş 
üzerine bıçak yaptıklarını vurgulayan Davulcu, “Bir bıçağın 
yapımı 1 gün sürüyor. Zahmetli bir iş. Orijinal ve teferruat-
lı bir sanat. Kadim sanatlarımızdan biri. Kuzca’da geçmişte 
bu işi yapmış ustalar mevcut ama artık maalesef bu mesleği 
bırakmışlar. Çünkü para getirmiyor. Bir kaynak sağlamıyor” 
dedi. Son iki ustanın tezgahlarının çalışır durumda olduğunu, 
ancak bu ustalara bir şey olması durumunda bu mesleğin yok 
olacağını söyleyen Davulcu şunları kaydetti: “Bizim de mü-
dürlük olarak çabamız bu mesleklerin kaybolmaması, bunla-
rın tanıtımının yapılması ve insanların bu meslekleri bilme-
si. Bu tür geleneklerin, sanatların yaşayabilirliğinin olmazsa 
olmazı farkındalıktır. İnsanların bu mesleklerin ve sanatların 
farkında olması, giderek yerinde görmeleri ve satın almasıdır. 
Başka türlü ayakta kalmasına olanak yoktur.”Kaynak: DHA
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Antalya Ticaret Borsası Müşterek 
Meslek Komitesi Toplantısı, ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin 

Cahit Kayan’ın katılımıyla yapıldı. Top-
lantıda komite üyeleri, Antalya’nın 2016 
tarım ve ticareti değerlendirirken, komi-
telerin 2017’de yapacağı çalışma planları 
gündeme geldi.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ KAZANAMADI

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Meclis Hüse-
yin Simav, 2016’da hayvancılıkta yaşanan 
sıkıntılara değinirken, maliyetlerin çok 
yüksek olduğuna işaret etti. Hayvancılık 
ve süt sektörünün 2017’de 2016’daki gibi 
geçmemesini dileyen Simav, “Maliyetleri 
taşıyamaz hale geldik. Para kazanamayan 
üretici üretimden uzaklaşıyor. Yurtdışında 
da süt fi yatları hemen hemen aynı ama 
maliyetleri düşük olduğu için kar ediyor, 
üretim devam ediyor” dedi. Komite top-
lantısında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini 
ön plana çıkaracak çalışmaların yapılması 

gerektiği belirtilirken, bölgenin Teke yö-
resi olarak geçtiğine dikkat çekildi. “Keçi 
eti kokar” diye bir önyargı bulunduğu be-
lirtilen toplantıda, bu önyargının kırılması 
gerektiği de vurgulandı. 

ATB Başkanı Ali Çandır, bölgeye has 
ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi ge-
rektiğini belirtirken, “Bu memlekete ‘zey-
tinyağlı yiyemem basma fi stan giyemem’ 
diye türkü yazdılar. YÖREX’te de aynı şeyi 
yaşıyoruz. Kendimize özgü ürünler var-
ken başkalarının soslarını talep ettik, şim-
di kendi ürünlerimizi keşfetme zamanı” 

Türkiye’nin en etkin 
Borsaları arasında 

yer alan Antalya 
Ticaret Borsası, 

komite üyelerinin 
çalıșmalarıyla güç 

kazanıyor. ATB 
Bașkanı Ali Çandır, 
“Komitelerimiz yol 
göstericimiz” dedi.  

ATB 
MÜŞTEREK KOMİTE
TOPLANTISI YAPILDI
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diye konuştu. Çandır, komite üyelerine ATB’nin hayvan 
borsası çalışmasıyla ilgili de bilgi verdi. Hayvan borsası 
için şirket kurulmasıyla ilgili Bakanlığa başvurduklarını 
bildiren Çandır, “Hayvan borsasının yüzde 30’una sahip 
olacağız, yüzde 70’i Büyükşehir Belediyesi’nde olacak. 
Umarım 2017’de Antalya için önem taşıyan hayvan bor-
sası projemiz hayata geçecek” dedi. 

ATB Meclis Üyesi Osman Yardımcı da 2016 yılının tarım 
sektörü için, esnaf için çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, 
“Umarız 2017 böyle geçmez” dedi. 

EN BÜYÜK YARAYI YAŞ MEYVE SEBZE ALDI

Komite üyeleri, 2016 yılının yaş meyve ve sebze sektörü 
için de çok kötü geçtiğini dile getirdi. “2014’ten 2016’ya 
kadar 2013’te yaptığımız ihracatın yüzde 50’sini yaptık” 
diyen komite üyeleri, Rusya pazarının kaybının sektörü 
olumsuz etkilediğini vurguladı. 

Meclis Üyesi Mustafa Çetin, 2016 yılında en büyük yara-
yı yaş meyve sebze sektörünün aldığını söylerken, “Biz 
böyle bir kriz yaşamadık” dedi. 2015’te Rusya ile yaşanan 
uçak krizinin ardından başlayan talihsizliğin yaş meyve 
sebze sektörü için devam ettiğini kaydeden Çetin, “Uçak 
krizinden sonra bizim için en iyi pazarın Rusya pazarı ol-

duğunu daha iyi anladık. Sektörü rahatlatacak en büyük 
pazar da Rusya pazarı. 2016 yılını kayıpla bitiriyoruz. An-
cak bu konuda sesimizi hiç çıkaramadık. 2017 yılında ta-
rım sektörüyle ilgili daha kötü bir tablonun bizi bekleme-
sinden korkuyoruz. Umarım, 2017 sorunların çözüldüğü 
bir yıl olur” diye konuştu.

KOMİTELERİMİZ YOL GÖSTERİCİMİZ

ATB Başkanı Ali Çandır, ATB meslek komitesi üyelerine 
çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken, “Bizler burala-
ra seçilirken sorunlara çözüm bulmak amacıyla geldik. 
Meslek komitelerinden çıkan kararlar bizler için yol 
gösterici. Sektörün sıkıntısı ve çözüm önerilerine bul-
mak için sizin fikirlerinize ihtiyacımız var” dedi. 2016’da 
Antalya’nın tarım ve ekonomi performansının ülke ge-
neline göre düştüğüne dikkat çeken Çandır, Antalya’nın 
yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Çandır, 2017’de de umutlarımızın yok olmaması için iş-
lerimizi, sektörümüzü, şehrimizin ve ülkenin ekonomi-
sini geliştirmek için daha çok fikir beyan etmeli, sorunla-
rı tespit edip birlikte çözüm önerisi üretmeliyiz. Herkes 
için iyi bir yıl geçirmemizi diliyorum” diye konuştu.

ATB Başkan Yardımcısı, Meslek Komiteleri Koordi-
natörü Halil Bülbül de yıl boyunca komitelerin yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi ve değerlendirmede bulundu. 
Toplantının sonunda ATB komite üyelerine ekonomik 
beklenti anketi yapıldı. 
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TARIM
İŞSİZLİĞİN İLACI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 

2016 yılı ekim ayında ișsizlik oranı ise 1,3 puanlık 
artıș ile  yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleșirken, 

tarım genel ișsizliği 2.3 puan geriletti.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 
3 milyon 647 bin kişiye çıktı. Bu dönemde işsizlik 

oranı 1.3 puanlık artış ile  yüzde 11.8’e çıkarken, tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 14.1’e çıktı. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı da 1.9 puanlık artış ile yüzde 21.2’ye 
yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.3 puanlık ar-
tış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti. Ekim 2016 döneminde 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
0.3 puan artarak yüzde 33.9’a yükseldi.

Ekim döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin 
kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin 
kişi arttı.  İstihdam edilenlerin yüzde 19.5’i tarım, yüzde 
19.4’ü sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 53.6’sı ise hiz-
metler sektöründe yer aldı.  Önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0.9 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan 
azalırken, inşaat sektörünün payı değişim göstermedi, 
hizmet sektörünün payı ise 1.6 puan arttı. İşgücü 2016 yılı 
Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 911 
bin kişi artarak 30 milyon  914 bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMA POZİTİF ETKİ

Tarım genel işsizliği 2016 yılı Ocak ve Ni-
san’da 1.7, Şubat ve  Mart’ta 1.8, 2015 

Kasım ve Aralık ile 2016 Mayıs’ta 1.9 puan 
düşürdü. Bu rakam 2016 Haziran’da 2 puana 
çıktı. Temmuz’dan sonra da bu rakam rekor 
düzeylere  ulaştı. 2016 Temmuz ve Ekim’de 
tarım, genel işsizliği 2.3, Ağustos ve Eylül’de 
2.4 puan geriletti. Rakamlar, tarımın işsizliği 
düşürmekteki rolünü gösteriyor. 

KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIMI DÜŞÜK

Aynı dönemlerin kıyaslamalarında erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüz-
de 72,1; kadınlarınki 1,3 puanlık artışla yüzde 
33,1 olarak gerçekleşti.
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COĞRAFİ İȘARET 
ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ YÜKSELTİR

Coğrafi  işaretin önemini vurgulayan ATB coğrafi  
işaret danışmanı Rana Demirer, coğrafi  işaretlerin 
belirgin bir niteliği ürünü ve veya diğer özellikleri 
yönünden kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge ya 

da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren  işaret olduğu-
nu kaydetti. Coğrafi  işaretin, ürünün kalitesinin garantisi 
olduğunu dile getiren Demirer, “Coğrafi  işaret oluşturul-
maz, tanınır. Var olan bir ürüne uygulanır” dedi. Coğrafi  
işaretin yerel ürünlerin üreti-
mini teşvik etmede ve bölge-
sel kalkınmayı desteklemede 
etkin bir araç olduğunu vur-
gulayan Rana Demirer, “Cİ 
ürünün pazarda farklılaş-
masını, ününün artmasını ve 
kalitesinin standartlaşması-
nı sağlar. Bir ülkenin doğal 
zenginliklerine ve halkının 
yeteneklerine ekonomik 
yönden katma değer sağlar. 
Ait oldukları bölgelerden 
kaynaklanan ürünlerin bili-

Antalya Ticaret Borsası coğrafi ișaret danıșmanı 
Rana Demirer, Korkuteli İlçesi’nde “armut 

yetiștiriciliği” konulu panelde karyağdı 
armudunun coğrafi ișaret çalıșmaları hakkında 

üreticilere bilgi verdi. 

ÜRETİCİLERE KARYAĞDI ARMUDUNU ANLATTI: 
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nirliğini artırarak turizme de dolaylı olarak katkı sağlar” 
diye konuştu. 

TOSCANO YAĞLARINI ÖRNEK VERDİ

Coğrafi işaretli ürünlerin benzerlerine göre piyasada daha 
yüksek fiyattan satıldığını kaydeden coğrafi işaret uzma-
nı Rana Demirer, Fransız coğrafi işaretli peynirler 2 Avro 
daha fazlaya alıcı bulmaktadır. İtalyan Toscano yağları, 
coğrafi işaret olarak 1998 yılında tescil edilmesinden iti-
baren yüzde 20 daha fazla fiyata satılmaktadır. İspanya 
örneği dikkat çekicidir. AB’ye katılmasından 5 yıl sonra, 
yani 1991 yılında, coğrafi işaretli ürün ihracatından 443 
milyon Avro gelir elde ederken bu miktar 1999 yılında 
1 milyar  Avro’yu aşmıştır. Avrupa Birliği’nde 5.4 milyar 
Avro’luk alkollü içki ihracatının 3.5 milyar Avro’luk bölü-
mü coğrafi işaret tescili olan ürünlere aittir” diye konuştu. 

ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR

Coğrafi işaretin ürünün özelliklerinin bozulmasını en-
gellediğini, ürün güvenliği sağladığını bildiren Rana De-
mirer, “İtalyan üreticiler, kendilerine ait “Parma Jambo-
nu Kanada’da “N.1 Jambonu” olarak adlandırmakta ve 
Meksika’da satamamaktadırlar. İtalyan üreticilerin sa-
dece bu iki ülkede bile yılda yaklaşık 3.5 milyon Avro’luk 
kaybı vardır. Parma Jambonu adı Roma İmparatorluğu 
zamanına dayanmakta olup İtalya’da yaklaşık 2000 yıl-
dır kullanılmaktadır” bilgisini paylaştı.

Coğrafi işaretin ürünü sahte ve taklitlerine karşı koru-
duğunu belirten Rana Demirer, çiftçi gelirlerini yükselt-
tiğini, yerinde kalkınmayı ve kırsal nüfusu yerinde tut-
mayı sağladığını belirtti. Antalya Ticaret Borsası olarak 
Korkuteli ilçesinde belirli bir bölgede üretilen karyağdı 
armuduna coğrafi işaret alımıyla ilgili çalışmalarını sür-
dürdüklerini belirten Demirer, “Karyağdı armudu sa-
dece bu bölgeye has tadı ve aromasıyla alıcı buluyor. 
Karyağdı armuduna coğrafi işaret aldıktan sonra hem 
yetiştirdiğiniz ürünün hakkını hukukunu koruma altına 
alacağız hem de ticari değeri artan ürününüz daha fazla 
para edecek” diye konuştu. 

BÜLBÜL’DEN 
ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcı-
sı Halil Bülbül, Antalya Sanayici ve İşa-

damları Derneği’nin (ANSİAD) düzenlediği 
Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
öğrencilerle buluştu. Antalya Ticaret Borsası 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe, 
büro yönetimi ve bilişim teknolojileri öğren-
cilerine “girişimcilik” semineri veren Bülbül, 
öğrencilere kendi işini nasıl kurabilecekleri-
ni anlattı. Öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini 
paylaşan Bülbül’e seminer sonunda Antalya 
Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Müdürü Kuntay Yetkin tarafından çiçek 
takdim edildi.
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Antalya Ticaret Bor-
sası’nın başkanlığı-
nı yürüttüğü Tarım 
Konseyi, tarım sek-

törünün yararlanabileceği 
kamu destek ve teşviklerini 
“Antalya Tarım Sektörünün 
Yararlanabileceği Destek ve Teşviklere Erişim Yolları” 
başlıklı toplantıda sektör temsilcileriyle paylaştı. 

Toplantıya, Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Tarım 
Konseyi Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Vahap Tuncer, icra kurulu üyesi Ziraat Odası 
Başkanı Nazif Alp, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Murat 
Hüdavendigar Günay, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Murad Çanakçı, Gıda Kontrol La-
boratuvar Müdürü Veysel Çelik, BATEM Müdürü Abdul-
lah Ünlü, konsey üyeleri ve konsey danışma kurulu üyesi 
kurumlardan temsilciler katıldı. 

Toplantıda, Antalya tarım sektörü paydaşlarının ekono-
mideki rollerini, etkinliklerini, kapasitelerini, yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için yarar-
lanabilecekleri kamu destek ve teşviklerine erişim yolla-
rı anlatıldı. Toplantıda, Ziraat Yüksek Mühendisi Tayfun 
Çağlayan katılımcılara Ekonomi Bakanlığı destekleri, 
Tarım Bakanlığı destekleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı desteklerini anlattı. Katılımcıların sorularını da 
yanıtlayan Çağlayan, Tarım Konseyi’ne böyle bir toplantı 
düzenlediği için teşekkür etti.

TARIM KONSEYİ
TARIM DESTEK VE TEŞVİKLERİNİ ANLATTI
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman 
Ersan, Türkiye mantar üretiminin yüzde 45’ini tek ba-
şına Korkuteli ilçesindeki üreticilerin gerçekleştirdiğini 
bildirdi. Mantarcılık sektörünün girdi maliyetleri nede-

niyle zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Ersan, “Mantar-
cılıkta maliyetlerin yüzde 70’ini motorin oluşturuyor. Kültür 
mantarının temel girdisi olan kompostun maliyeti akaryakıt 
fiyatlarının yükselmesiyle katlandı” dedi.

Mantar üretiminin hammaddesi kompostun tavuk gübresi, 
saman, küspe, kepek gibi ürünlerden oluştuğunu belirten Er-
san, “Bu ürünlerin fiyatı yerinde ucuz. Ancak nakliye ile üre-
tim alanına getirdiğimiz zaman maliyetler katlanıyor” dedi. 
Mantar fiyatının 4-5 yıldır aynı olduğunu kaydeden Ersan, 
“Mantarcılıkta KDV oranının yüksek olması, işçi maliyetleri, 
akaryakıt zammı eklendiğinde mantarın üretim maliyeti 
yukarı çıkıyor” diye konuştu.  

Yüksek protein oranıyla sofraların vazgeçilmezi mantar, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle 
üreticisini üzüyor. Türkiye mantar üretiminin yüzde 45’ini karșılayan Korkuteli’de üreticiler, girdi 

maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle mantar üretiminde sıkıntı yașadıklarını dile getiriyor.

GİRDİ MALİYETLERİ  
MANTARCININ BELİNİ BÜKTÜ
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Tarladaki domates fiyatlarıyla sofradaki domates fiyatları arasındaki 
uçurum tüketicinin kafasını karıștırırken, Türkiye’nin en önemli 

örtü altı sebze yetiștiriciliği yapan Antalya’da konu gündeme geldi. 
Komisyoncular, 1 liradan bașlayıp 5.5 liraya kadar üretim maliyeti olan 

domates çeșidi olduğunu belirterek, “Hangi domatesin İstanbul’da 
kaç liraya satıldığı önemli. İșçilik, nakliye, ambalaj masrafl arımız var. 

Antalya’da 5.5 liraya üretilen domatesin girdi maliyetleri bindiğinde 
İstanbul’da  7 liraya satılması normal. Antalya’da 1 Lira’ya üretilen 

domatesin İstanbul’da tüketiciye 2-2.5 TL arasında satılması normal” 
değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ
DOMATES?
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Antalya Toptancı Hal 
Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları 
Derneği Başkanı Cüneyt Doğan, 1 

liradan başlayıp 5.5 liraya kadar yükselen 
domates çeşitleri olduğunu söyledi. Son 
günlerde 1 liralık domatesin İstanbul’da 7 
liraya satıldığına yönelik haberler çıktığını belirten Do-
ğan, “Hangi domatesin İstanbul’da kaç liraya satıldığı 
önemli. İşçilik, nakliye, ambalaj masraflarımız var. 1 lira-
lık domateste de 5.5 liralık domateste de aynı masraf olu-
yor. Antalya’da 5.5 liradan üretilen domates İstanbul’a 
70-80 kuruş nakliye masrafı ile gidiyor. İstanbul’da 
komisyoncu da 20-30 kuruş kar alıyor. Son 
fiyatını pazarcı kar payını koyuyor. Ya-
pılan düzenlemeye göre pazarcı 
kaç liradan aldığını etikete 
koymak zorunda. Bu-
nun belediye ya 
da devlet 
tarafından 
denetlen-
meli “ diye 
konuştu. 

Y a n s ı t ı l a n 
fiyattaki yüksekliğin çeşitten kaynaklandığını söyleyen 
Doğan, “Önemli olan hangi domates çeşidinin İstanbul’da 
7-8 liraya satılıyor olduğu. Antalya halinde 1 Lira’ya da 5.5 Li-

Cüneyt
DOĞAN

ra’ya da domates var. Domatesin ambalaj, nakliye işçilik gibi 
maliyetlerini bu rakamların üstüne koyduğumuzda fiyat belli 
ölçüde artıyor ama 1 Lira’lık domates 7-8 Lira’ya çıkıyor algı-
sın yanlış. 5.5 Lira’ya halden çıkan domates masraflarla 7-8 

lirayı bulabilir. 1 Lira’ya 
alınıp 7 Lira’ya 

satılan bir ti-
caret yok” 
diye konuş-

tu. Market-
lerin de belli 
bir kar payı ve 
masrafla do-
matesin fiya-
tını artırdığını 
belirten Do-
ğan, “Dene-

tim yapılacaksa 
marketlere de 

yapılsın” dedi.

 KAR MARJIMIZ BELLİ

ATB Yönetim Kurul Üyesi Doğan, domates fiyatlarının yüksek 
olmasından haldeki komisyoncuların sorumlu tutulduğunu 
belirterek, halde komisyoncunun aldığı kazanç oranı kanun-
la yüzde 8 olarak belirlenmiş. Bunun üzerine komisyoncular 
çıkamıyor. Masraflar çıkınca da komisyoncunun eline yüzde 
4-5’lik bir para kalıyor. Bizim suçlu ilan edilmemiz son derece 
yanlış” dedi.
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HER ÜRÜNÜN BİR MALİYETİ VAR

Antalya Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, Antal-
ya’da 1 liraya üretilen do-
matesin İstanbul’da 7 liraya 
satıldığı yönündeki imajın 
doğru olmadığını belirterek, 
“İstanbul’da 7 Lira’dan satılan domates An-
talya’da 5.5 Lira’ya üretiliyor. 1 Lira’ya üre-
tilen domates ise İstanbul’da 2 Lira dolayla-
rında satılıyor” dedi. Son günlerde özellikle 
domates fi yatlarının, enfl asyon her günde-
me geldiğinde günah keçisi ilan edildiğine 
dikkati çeken Çandır, “Farklı çeşitlerde do-
mates üretiyoruz. Haldeki fi yatlar çeşitleri-
ne göre 1 Lira’dan başlıyor, 5.5 Lira’ya kadar 
yükseliyor. Her domatesin belli maliyeti var. 
İstanbul’da marketlerde domates 2.5 Lira ile 
8 Lira arasında satılıyor. ‘Antalya’da 1 Lira 
İstanbul’da 7 Lira’ algısını tüccara karşı iti-
barsızlaştırma olarak görüyoruz. Bundan 
rahatsızız. Son 12 yıldaki enfl asyonda tarım 
ürünlerinin enfl asyona etkisine baktığımız-
da sadece 3 yıl olumsuz etkisi olduğunu gö-
rüyoruz. Tarım ürünlerinin enfl asyona ha-
fi fl etici ya da azaltıcı etkisi olmuştur” diye 
konuştu.

ÇEŞİDİ ÖNEMLİ

1 Lira’dan üretilen domatesin nakliye, işçilik 
masrafı ile 1 Lira 60 Kuruş’a çıktığını belirten 
Çandır, bu domatesin İstanbul’da ortalama 
2 Lira’dan satıldığını söyledi. Antalya halin-
de 5.5 Lira’dan satılan domatesin maliyeti 
eklendiğinde en az 7 Lira’ya satılabileceğini 
dile getiren Çandır, şöyle konuştu: “Üretimi 
belirleyen tüketicinin tercihidir. Üreticinin 
tercihi kokteyl domates, salkım domates ol-
duğundan bu ürünlere yönelik bir kayma 
var. Dolayısıyla fi yat yükseliyor. Son yıllara 
baktığımızda domates üreticisinin yüzde 70 
oranında kaybı var. Bu spekülatif yaklaşım-
lar domates üreticisine zarar veriyor. Tüketi-
ci tercihi doğrultusunda 2 Lira’ya da doma-
tes yiyebilir 7 Lira’ya da.” 

Ali
ÇANDIR
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DOMATESİN 2016 İMTİHANI

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) 
verilerine göre, Rusya’nın ihracat ya-

sağı uygulamaya devam ettiği domateste 
2016 yılında ihracatçı büyük kayba uğradı. 
2015’te Batı Akdeniz’den 167 milyon 398 
bin dolar değerinde domates ihracatı yapı-
lırken, 2016 yılında ihracat 74 milyon 211 
dolar azalarak 93 milyon 183 dolarda kaldı. 
Domatesin ürün miktarındaki ihracatına 
bakıldığında 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarih-
leri arasında Batı Akdeniz’den 214 bin 13 
ton domates ihracatı yapılırken, 2016’da ise 
yüzde 25.7 azalarak  158 bin 833 ton  doma-
tes ihracatı yapıldı. 2015 yılında domates 
ihracatının büyük kısmı Rusya’ya yapılır-
ken, 2016’da uygulanan yasaklar nedeniyle 
alternatif pazarlara ihracat gerçekleşti.

26 OCAK 2017
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Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı mec-
lis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin 
Cahit Kayan başkanlığında yapıldı. 
Yönetimin çalışmaları hakkında bilgi 

veren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır, gündeme ve ekonomi-
ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ben-
zerini ya da tekrarını hiçbir boyutuyla yaşamak istemediğimiz 
bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Çünkü hem ülkemiz hem 
kentimiz için acılarla ve kayıplarla dolu bir yıl geçirdik” diye-
rek konuşmasına başlayan Borsa Başkanı Çandır, “Vatanımız 
ve demokrasimiz uğruna şehit olan tüm canlarımıza, Allah 
rahmet eylesin. Bu topraklarda yaşayanlar hiçbir koşulda on-
ları unutmayacak ve anılarını yaşatacaktır. Ateş düştüğü yeri 
yakar, bunu gayet iyi biliyor ve derinden hissediyoruz. Çün-
kü onlar artık bizim de evlatlarımız. Dolayısıyla şehitlerimizin 
yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun. Gazilerimize de Al-
lah’tan acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un in-
sanlık dışı bir eylemle katledildiğini belirterek, olayı kınayan 
Çandır, “Ülkemizde ve ilimizde yaşayan Rus dostlarımız baş-
ta olmak üzere, Karlov ailesine ve tüm Rus halkına taziyeleri-
mizi sunuyoruz” dedi.

BÜYÜME PERFORMANSI POTANSİYELİN ALTINDA KALDI

2016’nın her anlamda kötü geçtiğini kaydeden Çandır, şu de-
ğerlendirmede bulundu: “2016 yılı işimiz, aşımız ve ekonomi-

H. Cahit
KAYHAN

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bașkanı 
Ali Çandır, yılın son meclis toplantısında 

2016’nın ekonomide kötü bir yıl olduğunu 
belirterek,  2017’nin azim ve kararlılıkla 

çalıșacağımız bir yıl olacağını söyledi. 

ANTALYA TİCARET BORSASI
YILIN SON MECLİSİNİ TOPLADI 
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miz için de beklediğimiz ve planladığımız gibi bir yıl olmadı. 
İç ve dış birçok bozucu faktörün etkisiyle ekonomik büyüme 
performansımız, potansiyelimizin altında kaldı. Yıl içerisinde 
kredi-yatırım bağı zayıfladıkça ilave istihdam olanağı da düş-
tü. Döviz kurundaki yükselişe rağmen ihracatımız bundan ye-
terince olumlu etkilenmedi. Faiz oranlarında istenilen kadar 
olmasa bile, hükümetimizin çabalarıyla belirli düşüşler sağlan-
dı. Fakat bunun iş hayatını hareketlendirme etkisi sınırlı kaldı.

Antalya’nın ülke genelinde yaşanan zorlukları iki kat ağırlıkla 
yaşadığını ifade eden Ali Çandır, “Benzerine daha önce tanık 
olmadığı bu zorlukları yıl boyunca sizlerle ve kamuoyu ile ra-
kamlara dayalı olarak paylaştım. Kurumsal sorumluluğumuz 
gereği tespit ettiğimiz sorunlara karşı sürdürülebilir ve fark ya-
ratıcı çözüm önerilerimizi de her defasında sizlerle paylaştık. 
İlgili makamlara iletip takipçisi olduk. Bildiğiniz gibi çözüm 
önerilerimizi, birlikte hareket ederek ve ortak aklı kullanarak 
ürettik. Her zaman olduğu gibi bu bize büyük güç ve güven 

sağladı. Bu bakımdan yıl boyunca yaptığımız toplantılarımıza 
katılan, gönderdiğimiz görüş bildirme yazılarını duyarlılıkla 
cevaplayan tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür-
lerimi sunuyorum” diye konuştu.

TEDBİRLER SEVİNDİRİCİ AMA YETERLİ DEĞİL

2015 yılı sonunda Rusya Federasyonu ile yaşanan krizden 
başta tarım sektörü olmak üzere tüm kentin ciddi boyutta 
olumsuz etkilendiğini söyleyen Ali Çandır, sorunun çözümlü 
için ‘Antalya Yaklaşımı’nı dile getirdiklerini anımsattı. Çandır, 
yaşanan süreci şöyle anlattı: “Bu sorunla ilgili çözüm önerile-
rimizi toplantılarımızda tartıştık. Özellikle tarımsal ticaretin ve 
ihracatın önündeki engelleri aşma konusundaki önerilerimizi 
maddeler halinde raporladık. Bu raporu, başta başbakanlığı-
mız olmak üzere ilgili bakanlıklarla ve tüm Antalya milletve-
killerimiz ile paylaştık. Tabii takipçisi de olduk. Ancak 2016 yılı 
içerisinde gördük ki bu sorun sadece bir sektörü ya da bir ülke-
yi ilgilendirir durumdan çıkmış, tüm kenti ve tüm ekonomiyi 
sarmalayan bir hale gelmiştir. Mart ayından itibaren içinde ya-
şadığımız zorlukları kapsamlı bir şekilde aşabilmek amacıyla 
hepinizin bildiği gibi ’Antalya Yaklaşımı’ önerisini geliştirdik. 
Bu yaklaşımın kapsamı, uygulama alanları ve zamanlamasıyla 
ilgili detayları raporladık ve ilgililerle paylaştık. Hükümetimiz 
her ne kadar Antalya’ya özgü tedbirleri uygulamaya koymasa 
da, genel ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla tedbirler al-
mıştır. Bu tedbirlerin, çözüm önerilerimizin bir bölümünü de 
kapsıyor olmasından memnunuz. Ancak bunlar taleplerimizi 
ve ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzak kalmıştır.”

ANTALYA TARIMI SON 15 YILIN EN KÖTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Antalya tarımsal ticaretinin 2016 yılında son 15 yılın en kötü 
performansını yaşadığını bildiren ATB Başkanı Çandır, şu de-
ğerlendirmede bulundu: “Bunun en açık göstergelerinden biri 
dış ticaretidir. Kentimizin gurur kaynaklarından olan tarım-
sal ihracatımız, toplam ihracatımızın ortalama olarak yarısını 
oluşturmaktadır. Baz yıl olarak aldığımız 2002 yılına göre ta-
rımsal ihracatımız 5,5 kat ile en yüksek büyüme oranına 2013 
yılında ulaşmıştır. Ancak 2016 yılı büyümemiz ise 2002 yılına 
göre 2,7 katına düşmüştür. Yani 15 yılın en düşük büyümesi-
ni yaşadık. Böylece en iyi büyümemizin yarısından fazlasını 
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kaybettik. Tarımsal ihracatımızın ithalatı karşılama oranında 
da benzer bir düşüklüğü yine 2016 yılında gördük. Tarımsal iç 
ticaretimiz 2016 yılında, bir taraftan ilk 10 ayda yüzde 32 ora-
nında düşen turist sayısıyla diğer taraftan iç talepte yaşanan 
durgunlukla istediğimiz düzeyde gerçekleşmemiştir. Tarımsal 
ürünlerimizin pazarlanmasında üreticilerimiz ve ticaret erba-
bımız ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Sektörel olumsuzlukla-
rın ve kentimizde yaşanan diğer sorunların üst üste gelmesiy-
le kredi ödemeleri ve fi nansmana erişim zorlaşmıştır.”

2017’DE DE ÇALIŞMA AZMİNİ GÖSTERECEĞİZ

İş dünyasının yaşanan gelişmeleri dirençle karşıladığını söy-
leyen Çandır, “Bütün bir yıl boyunca hepimizin derinden ya-
şadığı ve hissettiği bu zorluklara karşı büyük bir kararlılık ve 
direnç gösterdik. İşimize gücümüze tüm varlığımızla sarıldık. 
Hem kendimiz hem de memleketimiz için iyi olanı gerçek-
leştirmeye çalıştık. Tabii ki 2017 yılında da aynı çalışma azmi-
ni göstereceğiz. Çünkü başka 
bir seçeneğimiz bulunmamak-
tadır. Bizler geleceği yaşar ve 
geleceğe yatırım yaparız. Bek-
lentilerimizi doğru ve gerçekçi 
bir zeminde tutmaya çalışırız. 
Ne karamsarlığın yaratacağı 
korkuya teslim olacak, ne de 
iyimserliğin götüreceği hayal 
dünyasına takılıp kalacak bir 
konumda değiliz” dedi.

BİZDE UMUT BİTMEZ

2017 yılının 2016’dan daha iyi 
geçmesini sağlayacak bir zemini aramaya odaklanılması gerek-
tiğini kaydeden Çandır, “Bu zeminin oluşabilmesi için her za-
mankinden daha fazla aklıselime, bilgiye, mantığa, sorgulama-
ya ve nihayet gerçeklerden uzaklaşmamaya ihtiyacımız vardır. 
Ancak bu sayede korkakça bir karamsarlığa ya da hayalperest 
bir iyimserliğe düşmeden, umutlarımızı ve üretme kapasitemizi 
canlı tutabilir, zorluklara karşı direncimizi artırabiliriz. Direnci-
mizi ve umudumuzu diri tutma konusunda iyi mi? kötü mü? 
Bilemedim ama bir güncel bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. 
Milli piyango ikramiye tutarı olarak İspanya ve İtalya’dan sonra 
dünyada en yüksek 3. tutara ulaşmış durumdayız. Yani bizde 
umut bitmez” diye konuştu.

KREDİ NEFES ALDIRDI AMA HAYATTA TUTMAZ

Hükümetin 2017 yılında uygulamaya koymayı planladığı 
tedbirleri yerinde bulduğunu ifade eden Ali Çandır,”Örneğin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa uygulamaya 
konan ve kısaca ‘Nefes Kredisi’ adı verilen tedbir, özellikle 
kısa vadeli ödeme sıkıntısı içine düşen işletmelerimize küçük 

de olsa bir nefes aldıracaktır. Çünkü biliyoruz ki yeni alınan 
kredilerin yüzde 93’ü ya önceki borçları ödemede ya da cari 
ihtiyaçları karşılamada kullanılmaktadır” dedi. Çandır, pi-
yasadaki nakit sıkıntısı ve fi nansmana erişimde belirttiğimiz 
zorlukları dikkate alarak, “Nefes Kredisi”nin hayata geçme-
sini sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, bu ve 
benzeri kredi desteklerinin nefes aldırdığını ancak hayatta tut-
maya yetmediğini ifade etti. Çandır, “Vergilendirme ve sos-
yal güvenlik rejiminde mutlaka kolaylaştırma ve rahatlatma 
sağlamak gerekmektedir. Bu konuyu yıl boyunca dile getirdik 
hala dile getirmeye ve önerilerde bulanmaya, sonuç alıncaya 
kadar devam edeceğiz” dedi.

FİNANSA ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

2017 yılı için ekonomik önlemler paketi kapsamında açıkla-
nan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının reel 

ekonomiye direnç kazandıra-
cak biçimde ve bir bütün olarak 
hayata geçirilmesinin önem ta-
şıdığını vurgulayan Ali Çandır, 
“Genel bütçe performansının 
buna olanak tanıması da iyi bir 
avantajdır. 2017 yılındaki muh-
temel yeni yatırım kararları için 
ise fi nansa erişimin çok daha 
kolaylaştırılması gerekmektedir. 
Diğer taraftan yeni yatırımların 
özendirilmesinde ve ekonomik 
hareketliliğin artırılmasında ver-
gi yükü itibariyle ciddi bir rahat-

lama sağlamalıdır. Bu kapsamda, geçici vergi uygulamasının 
kaldırılması teklifi miz ile KDV mahsuplaşmasının hiç olmaz-
sa 3 ayda bir yapılması teklifi mizin hükümetimiz tarafından 
dikkate alınmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

EKK KARARLARI CAN SUYU

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan tüm kararların iş 
dünyası için can suyu ve umut kaynağı olduğunun altını çizen 
Çandır, kararlarla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Prim 
ödemelerine getirilen erteleme; İstihdamı korumak ve artır-
mak için alınan asgari ücret desteğinden yararlananların 2017 
Ocak-Şubat-Mart primlerini 2017 Ekim-Kasım-Aralık ayına 
ötelenmesi tedbiri genişletilmeli ve prim ödemeleri kalıcı ola-
rak yılsonunda tahsil edilmelidir. KOBİ lere 50 bin liralık kredi 
desteği; KOBİ lere 3 yıl vadeli ilk 12 ayı geri ödemesiz ve faiz-
siz sağlanacak olan 50 bin liralık kredi, kapsadığı işletme sayısı 
itibariyle yetersizdir. Tüm KOBİ’ler için bu destekten faydala-
nacak bir planlama yoluna gidilmesi gerekmektedir. Mevcut 
verilecek olan kredilerde ise ihtiyaç eşiği belirlenmelidir.”

Ali
ÇANDIR

38 BORSDAN



2016 YILI BORSA FAALİYETLERİNİ PAYLAŞTI

2017 yılının Antalya ve tarım sektörü için 2016’ya göre daha 
iyi geçmesinin, avantajları kullanma ve çabaya bağlı oldu-
ğunu anlatan Ali Çandır, 2016 yılı Borsa faaliyetlerini şu şe-
kilde paylaştı: “Yaş Meyve-Sebze Sektöründe Fiyatlandırma 
Politikaları”. “Hububat Hasadı Öncesi Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”, “Antalya`da Zeytincilik ve Zeytinyağı Sektörü” 
başlıklı Sektörel Analiz Toplantıları ve Tarım Sohbetleri dü-
zenlenmiştir. Çiçek Festivali başarılı bir biçimde gerçekleş-
tirilmiştir. Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan 
Yüreği Zeytini için coğrafi işaret tescil çalışmalarına devam 
edilmiştir. Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi’ne standart ka-
zandırılmıştır. Zeytinpark, milli eğitim müdürlüğü ve An-
talya Valiliği ile Doğa Akademisi protokolü imzalanmıştır. 
Kırklareli’nde Kırsal Kalkınmanın Anahtarı Coğrafi İşaretli 
Ürünler Paneli düzenlenmiştir. 7. YÖREX düzenlenmiş ve 
kapsamında Uluslararası Cİ paneli gerçekleştirilmiştir. ATB 
gençlik ile 8 hafta süren Tarım 
ve Çocuk projesi başarıyla ta-
mamlanmıştır. Yine Borsa lise-
miz başta olmak üzere eğitime 
destek olunmuş ve çeşitli sos-
yal yardımlar gerçekleştirilmiş-
tir. Antalya buğdayını arıyor 
projesi çalışmalarına devam 
edilmiştir. Canlı hayvan bor-
sası için şirket kurulmaktadır. 
Nefes Kredisi projesine ortak-
lık sağlanmıştır.”

ANTALYA’YA YAKIŞMIYOR

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan bir 
akademik çalışmada Antalya’nın diğer iller arasındaki in-
sani açıdan gelişmişlik değerlerini incelediklerini söyleyen 
Çandır, Antalya’nın insani gelişmişlik endeksinin iller sırala-
masında 8’inci sırada yer aldığını, gelir endeksinde 10’uncu, 
sağlık endeksinde 11’inci, eğitim endeksinde ise 28 gibi alt 
sıralarda yer aldığını kaydetti. Çandır, “Bu iyi bir durum de-
ğildir. Nüfus büyüklüğü açısından 5’inci büyük, genel eko-
nomik göstergeler itibariyle ise ilk 10 büyük kent arasında 
yer almaya çalışan kentimiz, son 15 yılda kişi başına gelirini 
en az artıran kent konumunda olmuştur. Bu durum kenti-
mize hiç yakışmamaktadır. Aynı endekslerin değerlerinin 
dağılımına baktığımızda ise dünya ortalamasına göre; gelir-
de ortanın altında yani üst düşük grupta, sağlıkta ve eğitim-
de yüksek grupta, insani gelir endeksinde ise orta grupta yer 
almaktayız” diye konuştu.

Antalya’nın son 15 yılının geçmiş dönem performansına 
göre iyi geçmediğini söyleyen Çandır, “1980’li, 90’lı yıllar-

daki nispi gelişmemiz ve Türkiye ortalamasındaki yerimiz 
çok daha iyi bir konumdaydı. Bu durumun analitik karşı-
laştırmalarını defalarca dile getirdiğim için burada tekrarını 
yapmayacağım. Ama kent için iyi bir dönem geçirmedik. 
Amacımız, aleyhimize dönen bu gidişatı artık eski rayına 
oturtmak olmalıdır” dedi.

ÜYELER YARARLANSIN

TOBB-İŞKUR arasında im-
zalanan protokolle, ATB’nin 
taleplerimizden biri olan mes-
leki eğitim seferberliğinin yü-
rürlüğe girdiğini anımsatan 
Çandır, bu teşvikten üyelerin 
yararlanmasını istedi. Çandır, 
“Zaman zaman komiteleri-
mizden yanımızda çalışacak 
eleman bulamıyoruz serze-
nişleri geliyor. İşte bu protokol 
hepimizin ilacı. Bir yıl boyunca 

kendin eğiteceksin, parasını devlet verecek. Günlük 50 TL 
artı sigorta yine devlet tarafından karşılanıyor. Bir yıl ça-
lışmanın sonunda istihdam şartı yok. Ancak bir yıl emek 
verdim ben artık bu elemanı istihdam edeyim dersen 42 
ay sigorta işveren primi ödemiyorsunuz. Arkadaşlarımız bu 
konuda çalışıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlik-
te 2017 yılı itibariyle bu konuda müşterek adımlar atacağız” 
diye konuştu.

SURİYE İÇİN BARIŞ TEMENNİSİ

Çandır, Meclis’te Suriye’deki savaşın sonlandırılmasının 
sevindirici olduğunu ifade ederken, “Suriye’de yıllardır de-
vam eden ve birkaç yıldan beri bizi de gittikçe içine çeken 
savaşın sonlandırılması konusunda, hükümetimizin aldığı 
son pozisyonun etkili olmasını dilemekteyiz. Umuyoruz ki 
bu sefer komşumuzda kalıcı bir barış ve özgürlük ortamı 
tesis edilebilir. Çünkü hepimizin bundan faydası vardır” 
dedi. Çandır, 2017 yılının herkes için hayırlı, huzurlu ve 
bereketli bir yıl olmasını diledi.
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ATB 2017 BÜTÇESİ 
OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı meclisinde Borsa’nın 
2017 bütçesi de görüşüldü. Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır, meclis üyelerine bütçeyle ilgili bil-
gi verirken, Borsa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Borsa 
üyelerinin 2009 ve 2013 yıllarındaki seçimlerde kendileri-
ne görev verdiğini belirten Çandır, gösterilen güvene layık 
olmak ve taahhütleri yerine getirmek sorumluluğuyla ça-
lıştıklarını kaydetti. Çandır, “’Birlikte hareket etme kültü-
rümüzü geliştireceğiz’ sözümüzü, çalışmalarımızda temel 
düstur edindik, bu yaklaşımımızdan taviz vermeyeceğiz. 
Borsamızın kurumsal kimliğine ve takım çalışmasına kat-
kı sağlayan Meclisimize bu anlayışından ve desteğinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Borsamız yönetimi olarak bizler 
göreve layık görüldüğümüz günden itibaren kurumumu-
zu, öncelikle üyelerimiz, sektörümüz ve kentimiz için bir 
referans kurum haline getirmeye gayret göstermekteyiz. 
Bu gayretlerimizin sonuçlarını da hep birlikte görmekte-
yiz” diye konuştu.

STRATEJİK PLANLAR REHBERİMİZ

İlkini 2009’da ikincisini 2015’te yaptıkları Stratejik Pla-
nı’nın çalışmalarına rehber olduğunu söyleyen Çandır, 
“2015-2018 Stratejik İş Planını da aynı duyarlılıkla eksik-
siz olarak yerine getirme gayretindeyiz” dedi. 2009-2012 
yılları arasında yaptıkları çalışmaların tarım sektörünü 
ve Antalya ekonomisinin büyümesine odaklı olduğunu 
kaydeden Çandır, Kampüsten İşe, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı (TAGEM) destekli Endüstriyel Amaçlı 
Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ile 
Defne-Kekik-Adaçayında Hasat ve Hasat Sonrası Verim 
Kayıplarını Önleme amaçlı 3 ana projenin yürütücülüğü-
nü üstlendiklerini ve başarıyla tamamladıklarını anlattı. Üç 
proje ile toplam 514.000 TL ve 21.500 Dolar kaynak temin 
edilip kullanıldığını belirten ATB Başkanı Çandır, “Her üç 
projemiz de kendi alanlarında ülkemiz ölçeğinde öncü ve 
örnek gösterilen projeler olmuştur” dedi. Çandır, üyelere 
Borsa’nın öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen ve devam eden 
Tarımsal Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezi (TUMEM), 
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ve coğrafi  işaret projesi, 
Zeytinpark projesiyle ilgili de bilgi verdi.

Antalya Ticaret Borsası’nın tarım sektörü ve kent ekono-
misinin gelişimiyle ilgili yaptığı çalışmaları da paylaşan 
Çandır, 2014 yılı yaz aylarında baş gösteren Rusya Fede-
rasyonu ekonomik krizi ve Ruble devalüasyonu ile 2015 

sonundan itibaren yaşanan ambargonun Antalya’ya ve 
tarım sektörüne olası etkilerini raporlarla açıkladıklarını, 
krizin atlatılması için önerilerde bulunduklarını kaydetti. 
Çandır, “Bu zorlu dönem içerisindeki bütün ifadelerimiz, 
nesnel ve bilgiye dayalı gerçekleri dile getirmenin yanı sıra 
sürdürülebilir çözüm önerilerini de bünyesinde barındır-
mıştır. Çünkü Antalya’mız son 40 yılda güçlü bir kurulu 
kapasite biriktirmiştir. Sahip olduğumuz bu kapasite, zor-
luklara karşı direnmede ve onları aşmada bizim en büyük 
dayanağımız olmalıdır” diye konuştu.

8 yıllık dönemde Antalya Ticaret Borsası’nın gelir ve gider 
bütçe büyüklüğü ve kompozisyonunun ciddi gelişmeler 
gösterdiğini söyleyen Çandır, bütçeyle ilgili şu bilgileri 
paylaştı: “Bu 8 yıllık dönemde işlem hacmimiz % 108 ve 
gelir bütçemiz ise %94 artış kaydetmiş, denk bütçe perfor-
mansımız ise %98 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönem 
içerisinde toplam gelirimiz toplam giderimizden %6 fazla 
vermiştir. Söz konusu dönemde bütçe kompozisyonu-
muz da ciddi değişimler göstermiştir. Özetlemek gerekir-
se; Esas faaliyet gelirlerimizin toplam gelirlerimiz içindeki 
%51’lik payı, bu dönemde %61’lik paya yükselmiştir. Di-
ğer taraftan faiz gelirlerimizin toplam gelir içindeki payı 
ise %33’ten %14’e düşmüştür. Kira gelirlerimizin toplam 
gelirimiz içindeki payı %13 olarak sabit kalmıştır. Bu dö-
nemde gider bütçemizin kompozisyonunda da önemli 
değişimler gerçekleştirilmiştir. Örneğin; Toplam giderle-
rimiz içerisinde %83 paya sahip olan cari giderlerimizin 
payı bu dönemde ortalama olarak %58’e düşürülmüştür. 
2016 yılında ise bu pay %47 olarak gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan yine toplam giderlerimiz içerisinde %5 olan yatı-
rım giderlerimizin payı ise bu dönemde ortalama olarak 
%33’e yükseltilmiştir. 2016 yılında ise bu pay %46 olarak 
gerçekleştirilmiştir. Burada özellikle belirtmek isterim ki 
borsamız gelir ve gider bütçesi kompozisyonlarında ya-
şanan bu yapısal değişimler, kurum olarak sürdürülebilir 
büyüme ve bütçe performansı bakımından önemlidir.”

Çandır, Borsa’nın 2008 yılında 5 milyon 564 bin TL olan 
varlığının 2016’da 10 milyon 659 bin TL’ye ulaştırdıklarını 
da bildirdi.

Denk bütçe esasına göre 2017 yılı gelir ve gider bütçesi-
ni hazırladıklarını bildiren Çandır, 2.800.000,00 TL olarak 
belirlenen Antalya Ticaret Borsası 2017 yılı gelir ve gider 
bütçesi tasarısını üyelere sundu. Çandır, “2017 yılının üye-
lerimiz ve üreticilerimiz ile ülkemiz insanlarına hayırlı, hu-
zurlu ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Mecliste ATB 2017 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. 
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Antalya Ticaret Borsası Aromatik Bitkisel Ürünler ile Re-
çel ve Pekmezciler Meslek Komitesi üyeleri, 2016 yılını 
değerlendirdi. Doğadan toplanan defne, kekik, adaçağı 
gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün kalitesinin erken 

toplama ve ürün içerisine karışan yabancı maddeler nedeniyle 
düştüğünü belirten üyeler, “Erken toplama nedeniyle ürün-
lerin kimyasal kalitesi düşerken, çöp gibi ürün dışı yabancı 
atıkların ürünlerin fi ziksel kalitesini düşürmektedir” uyarısın-
da bulundu. Komite üyeleri, ürün kalitesinin artırılması için 
gerekli eğitim çalışmalarının yapılmasını istedi.

Döviz kurlarında yaşanan artışın ihracatçı açısından kısa va-
dede olumlu olduğunu ancak uzun vadede sıkıntıya neden 
olduğunu kaydeden Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve 
Pekmezciler Meslek Komitesi üyeleri, birçok ürünün ham 
madde ya da ara maddesinin ithal edilmesi nedeniyle piyasa-
nın olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

 DÖVİZ KURU 
UZUN VADEDE SIKINTI
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Batı Akdeniz Ekono-
misini Geliştirme 
Vakfı (BAGEV), An-
talya Ticaret Borsa-

sı (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Türki-
ye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enfl asyon ra-
kamlarını değerlendirdi. Üretici enfl asyo-
nunun 2016 yılı Aralık ayında yüzde 2.98 
düzeyinde gerçekleştiğini belirten Çandır, 
yıllık üretici enfl asyonunun ise yüzde 9.94 
ile son 14 yılın en yüksek 4’üncü enfl asyo-
nu olduğuna dikkat çekti. Çandır, “Burada 
özellikle ara malı enfl asyonundaki yüzde 

4.1’lik ve enerji enfl asyonundaki yüzde 
5.1’lik artış, hem bu ayki yüksek enfl asyo-
nu hem de geleceğe ait olumsuz beklen-
tileri tetiklemiştir. Yıllık üretici enfl asyonu 
ise yüzde 9.94 ile son 14 yılın en yüksek 
4’üncü enfl asyonu olmuştur. Bu yüksek-
liğin bizim için en önemli tedirgin edici 
tarafı, tüketici enfl asyonuna gelecekte ya-
pacağı yükseltme etkisidir” değerlendir-
mesinde bulundu.

Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan 
Batı Akdeniz Bölgesi’nin yüzde 1.28 ile 
26 bölge içerisindeki en düşük tüketici 
enfl asyonu olduğunu belirten Ali Çandır, 
“Türkiye ortalaması da yüzde 1.64 olarak 

BATI AKDENİZ ENFLASYONU 
TÜRKİYE’NİN EN DÜŞÜĞÜ OLDU 

BAGEV, ATB Bașkanı Ali 
Çandır, tarım ve gıda 

sektörünün ülkede 
yașanan enfl asyonun 

tetikleyicisi değil 
frenleyicisi olduğunu 

bildirdi.

Ali
ÇANDIR
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ilan edildi. Yıllık enflasyon ise Türkiye’de yüzde 8.53, böl-
gemizde ise yüzde 8.61 olarak ilan edildi. Yıllık enflasyon-
da ortalamanın altında kaldık ve 26 bölge içerisinde en 
düşük 5’inci sırada yer aldık” dedi.

BÖYLE BİR YIL YAŞAMAYALIM

Antalya ve Batı Akdeniz’in, benzerini daha önce hiç ya-
şamadığı zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktığını kayde-
den BAGEV Başkanı Çandır, “Umuyorum ve diliyorum ki 
bir daha böyle bir yıl yaşamayız” dedi. 

TARIM FRENLEDİ

Batı Akdeniz’in Türkiye ortalamasının altında bir enflas-
yon yaşamasını tarıma ve daralan talebe bağlayan Çandır, 
tarım ve gıda sektörünün ülkede yaşanan enflasyonun 
tetikleyicisi değil frenleyicisi olduğunu vurguladı. Çandır, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Örneğin tarım ve gıda enflasyonu yüzde 5.4 ile hem son 
14 yılın 3’üncü en düşüğü olmuş, hem de diğer kalem-
lerdeki fiyat artışlarının altında kalmıştır. Mesela sağlık, 
tıbbi ürünler ve ulaştırmada yüzde 12’lik, eğitimde yüz-
de 10’luk, alkol ve tütünde yüzde 32’lik, kiradaki yüzde 
9.3’lük, sigortada yüzde 16.3’lük ve çeşitli mal ve hizmette 
ise yüzde 11.1’lik fiyat artışları yaşanmıştır. Şimdi kalkıp 
hala tarım ve gıda yüzünden enflasyon hedefinden sap-
tık demek; tarım ve gıda sektörünü hiç hak etmediği ve 
tamamen gerçek dışı bir şekilde günah keçisi olarak ilan 
etmektir. Eğer tarım ve gıdayı, enflasyon sepetinden ta-
mamen çıkarıp yeniden hesaplama yaparsanız göreceksi-
niz ki, aslında enflasyon uzun bir süredir çift hanede sey-
retmektedir. Yani, bugün hala enflasyon tek haneli olarak 
açıklanıyorsa bu tamamen tarım ve gıda sektöründe işti-
gal edenlerin, büyük baskı altında kalmalarına rağmen, 
genel enflasyonu frenleyici fedakarlıkları sayesindedir.”

ANTALYA’YA POZİTİF AYRIMCILIK

Antalya ve Batı Akdeniz’in 2016 yılını hem ekonomik 
hareketlilik, hem de toplumsal hareketlilik bakımından 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir olumsuzlukla ya-
şadığını söyleyen Ali Çandır, “O yüzden de yıl boyunca 
Antalya’ya pozitif ayrımcılığı talep ettik ve gerekçelerini 
açıkladık. Kurumsal sorumluluk, nesnel gerçekler ve bi-
limsel yöntemler ışığında çözüm önerilerimizi hem ka-
muoyumuzla, hem de merkezi ve yerel karar vericilerle 
paylaştık ve tabii takipçisi olduk. Bu konudaki çözüm 
önerilerimiz için kentin tüm paydaşları ile ortaklaşa üret-
mek için azami gayreti gösterdik. Bu gayretimiz artarak 
devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Antalya için her yönden zor geçen 2016 yılının 

enflasyon bakımından da kötüleşmeye başladığını kay-
deden BAGEV Başkanı Ali Çandır, “Üstelik ülke büyü-
mesinden çok uzakta olan büyümemizi, hiç olmazsa ülke 
ortalamasına yaklaştırmaya çalışırken yaşanacak bir aşırı 
bölgesel enflasyon ortamı, aradığımız ve istediğimiz bir 
durum değildir” dedi.
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Antalya Ticaret Bor-
sası’nın düzenlediği 
4. Zeytincilik Sektö-
rel Analiz Toplantı-

sı, ATB toplantı salonunda 
gerçekleşti. Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlın-
da yapılan toplantıya ATB Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan, Ziraat Odası Baş-
kanı Nazif Alp, Zeytinpark Genel Müdürü 
Vahdet Narin, BATEM, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Manavgat Ticaret Sanayi 
Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-

KURAKLIK
ZEYTİNDE REKOLTEYİ ETKİLEDİ

Antalya Ticaret 
Borsası’nın 

düzenlediği Zeytincilik 
Sektörel Analiz 

Toplantısı’nda geçen 
yıl yağıșın az olması 

nedeniyle zeytinde 
rekolte ve kalitenin 

düștüğü bildirildi.

Halil
BÜLBÜL
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lüğü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden temsilci-
ler ile üretici ve zeytinyağ fabrikası sahipleri katıldı. Zey-
tin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konuların gündeme 
geldiği toplantıda, zeytindeki rekolte ve verim kaybının 
nedenleri de konuşuldu.

ZEYTİN BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, zeytinle ilgili sek-
törel analiz toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirdik-
lerini belirterek, Pamfilya döneminden beri zeytincilikle 
uğraşan bu topraklarda zeytinin markalaşması için yol 
belirlemeye çalıştıklarını kaydetti. Bülbül, kamu, akade-
misyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen sektörel analiz toplantılarından elde edilecek so-
nucun Antalya’nın zeytin ve zeytinyağını markalaştırmak 
için yol gösterici olacağını vurguladı. Halil Bülbül, “Zey-
tincilik bölgemiz ekonomisi için önemli bir konu. Üretici 
doğru ürüne yönlendirilmeli. Bunun için Antalya Ticaret 
Borsası öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ZAMANSIZ YAĞMUR KALİTEYİ ETKİLEDİ

Büyükakça Zeytincilik sahibi Zafer Tan, zeytin rekolte 
ve kalitesinde iklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklı 
sıkıntılar olduğunu bildirirken, “Yağmurun zamanında 
yağmaması zeytin üretimini vurdu. Ekim ayında yağma-
sı gereken yağmur aralık ayında yağmaya başladı. Zeytin 
yağmuru ekim ayında alacak ki kalite ve lezzet oluşsun. 
Kuraklıktan dolayı zeytinyağında da asit oranı yüksek” 
diye konuştu. Geçen yıl zeytin ve zeytinyağ fiyatının 
doğru belirlenemediğini söyleyen Zafer Tan, zeytinyağı 
fiyatının yükseleceği beklentisiyle zeytiyağının üreticinin 
elinde kaldığını bildirdi.

ZEYTİNDE GARİP BİR YIL GEÇİRDİK

Ulu Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fet-
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tahoğlu, geçen yıl Antalya’da zeytinyağ fi yatının reel ola-
rak oluşamadığını söyledi. “Zeytinde garip bir sene geçir-
dik” diyen Fettahoğlu, mahsül oldu ama rekoltede yüzde 
30 kayıp var” dedi. Zeytinyağ kalitesinde sıkıntı olduğu-
nu vurgulayan Fettahoğlu, “Yağınız kalitesiz olursa yağı 
pazarlayamazsınız, iyi yağ için iyi zeytin gerekli” dedi. 
Gemlik zeytin çeşidinin veriminin iyi olduğunu ancak 
kanlanmadan yağ vermediğini belirten Fettahoğlu, “Ben 
Gemlik zeytine (sahtekar zeytin) diyorum, çünkü kabuğu 
çabuk kararıyor, hasad dönemini tam kestiremiyorsunuz. 
Erken gelen zeytin yağda yüzde 20-30 kayba neden olu-
yor” dedi.

ZEYTİN EVLADİYELİK

Zeytinin evladiyelik bir ürün olduğunu belirten Fettahoğ-
lu, şimdiki dikim ve üretimle Antalya’nın gelecek 50 yılı-
nın zeytin ve zeytinyağ karakteri ve kalitesinin belirlen-
diğine dikkat çekti. Antalya’nın Tavşan Yüreği zeytinin 
tescili almak üzere olduğunu ancak üreticiye Tavşan Yü-
reği zeytin diktirmede zorluk yaşadıklarını söyleyen Fet-
tahoğlu, “Çünkü çiftçi işin kolayına kaçıyor. Tavşan yüre-
ği katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçinin buna yönelmesi 
lazım” dedi.

KISA VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tavşan Yüreği zeytin çok 
iyi bir çeşit olduğunu ancak yağ verimi nedeniyle üretici-
nin tercih etmediğini söyledi. Tavşan Yüreği zeytinyağı-
nın katma değerinin yüksekliğine işaret eden Alp, “Çiftçi-
miz maalesef kısa vadede cebine girecek paraya bakıyor” 
dedi.

ZEYTİNDE MASTER PLANA İHTİYAÇ VAR

Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin, Antalya’nın 
sıcak havası nedeniyle zeytini erken hasat ettiğini belirte-
rek, fi yat oluşumunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Zey-
tinde ciddi akademik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgu-
layan Narin, “Zeytinde master planına ihtiyaç var” dedi.
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Antalya 
Ticaret 
Borsası 
( A T B ) 

Yönetim Ku-
rulu Üyesi 
Hüseyin Si-
mav Ulusal Süt Konseyi’nin 
sütte referans fi yatı 1,15 TL’den 
1,21 TL’ye yükseldiğini belirtir-
ken, belirlenen referans fi yatın 
yetersizliğine dikkat çekti. Yem 
fi yatlarına son 1 ayda yüzde 10 
civarında zam geldiğini belir-
ten Simav, referans fi yatın süt 
sektörünün sürdürebilirliği-

ni sağlamayacağını kaydetti. 
2016 yılının süt sektörü için iyi 
geçmediğini kaydeden Simav, 
2017 yılında da sütte yaşa-
nan sorunların devam etmesi 
durumunda sektörden kop-
maların hızlanacağı ifade etti. 
Avrupa ile ülkemiz süt fi yat-
ları kıyaslandığında fi yatların 
eşit seviyelerde olduğu, hatta 
bazı ülkelere göre daha yük-
sek olduğunu vurgulayan Si-
mav, ancak girdi maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle sektörün 
sıkıntı yaşadığını kaydetti

Hüseyin
SİMAV
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Batı Akdeniz Ekono-
misini Geliştirme 
Vakfı (BAGEV) Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Ali Çandır, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun hayvancılıkla 
ilgili verilerini değerlendirdi. 

Batı Akdeniz illeri arasında yer alan Bur-
dur’da hayvancılığın 2016 yılında bir ön-
ceki yıla göre düşüş gösterdiğini bildiren 
Çandır, ekonomisi büyük oranda hayvan-
cılığa bağlı olan Burdur’da sığır sayısının 
205 bin 23’ten 198 bin 644’e, koyun sayısı-
nın 246 bin 428’den 238 bin 878’e keçi sa-

BATI AKDENİZ 
HAYVANCILIKTA DESTEK BEKLİYOR

Batı Akdeniz’in hayvancılık sektöründeki lokomotifi Burdur’da hayvan varlığı sayısı azaldı. 
2016 yılında bir önceki yıla göre Burdur’da büyük ve küçükbaș hayvan sayısı azalırken, hayvan 
varlığındaki düșüș süt üretimine de yansıdı. BAGEV Bașkanı Ali Çandır, Burdur’un hayvancılıkta 

yüzde 50 hibe alacak iller arasında yer almamasının büyük eksiklik olduğunu bildirdi. 

Ali
ÇANDIR
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yısının 204 bin 766’dan 198 bin 989’a düştüğüne dikkat çekti. Çan-
dır, hayvan sayısındaki düşüşe bağlı olarak süt üretiminde de düşüş 
yaşandığını bildirdi. Çandır, TÜİK verilerine göre 2015’te 363 bin 
ton olan süt miktarı, 2016 yılında 356 bin tona düştüğünü kaydetti. 

Burdur’un ekonomisinde tarım ve hayvanlığın önemini vurgula-
yan Ali Çandır, “Burdur gibi hayvancılıkla anılan ilimizde hayvan 
sayısındaki düşüş dikkate alınması gereken bir konudur. Hayvan-
cılığın bölgede terkedilmemesi için gerekli çalışmalar yapılmalı” 
dedi. Milli Tarım Politikası çerçevesinde “Damızlık Düve Üretim 
Merkezleri” olarak ilan edilen ve aralarında Burdur’un da yer al-
dığı 31 ilden sadece 12 ilin yüzde 50 hibe desteği kapsamında yer 
aldığını kaydeden Çandır, Burdur’un hayvancılıkta yüzde 50 hibe 
alacak 12 il içerisinde yer almadığını belirtti. BAGEV Başkanı Ali 
Çandır, “Resmi rakamlar Burdur’da hayvancılığın desteklenmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Burdur gibi hayvancılıkla anılan 
bir il yüzde 50 hibe alacak iller arasında yerini almalıydı” dedi. 
Çandır, bölge illerine verilecek destekle hayvancılık sektöründe 
marka değer oluşturulabileceğini ifade etti. 

ISPARTA’DA BÜYÜKBAŞ ARTTI KÜÇÜKBAŞ AZALDI 

Isparta’nın hayvancılık rakamlarını da değerlendiren BAGEV Baş-
kanı Çandır, 2016 yılında bir önceki yıla göre sığır sayısı artan Is-
parta’da koyun ve keçi sayısının azaldığını belirtti. Çandır, anılan 
dönemde sığır sayısının  140 bin 251’den 147 bin 513’e yükseldiğini 
bildirirken, koyun sayısının 277 bin 439’dan 263 bin 843’e keçi sa-
yısının ise da 219 bin 635’ten 202 bin 593’e düştüğüne dikkat çekti. 

ANTALYA’DA HAYVANCILIK ARTIŞTA 

BAGEV Başkanı Ali Çandır, TÜİK rakamlarına göre Antalya’da 
büyükbaş ve küçükbaş sayısında artış kaydedildiğini bildirdi. 2016 
yılında bir önceki yıla göre Antalya’da sığır sayısının 154 bin 56’dan 
160 bin 612’e çıktığını belirten Çandır, keçi sayısının 654 bin 351’den 
701 bin 578’e, koyun sayısının da 426 bin 494’ten 440 bin 373’e yük-
seldiğini kaydetti. Çandır, “Bu artış bölgemiz için önemlidir, çiftçi-
mizin hayvancılıkta üretime devam ettiğini göstermektedir” dedi. 
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T
ürkiye İstatistik Kurumu verile-
rine göre 2016’da tüketici fi yat 
endeksi (enfl asyon) yüzde 8.53 
olarak gerçekleşti. Yurtiçi üre-

tici fi yat endeksi ise yüzde 9.94 oldu.

Açıklanan enfl asyon verileri hükü-
metin ve Merkez Bankası’nın tah-
minlerinin çok üstünde. Daha 1 ay 
önce Merkez Bankası yıl sonu enfl as-
yon tahminini yüzde 7.5 açıklamıştı. 
Öyle anlaşılıyor ki,alınan bilgilerin 
kaynağında veya verilerin değerlendiril-
mesinde bir eksiklik var.Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük 
sapma başka türlü nasıl açıklanabilir?

Enfl asyonun yüksek çıkmasında en büyük pay ulaştırma sek-
törünün oldu. Ulaştırmada bir yıllık fi yat artışı yüzde 12.36 
olurken bunun enfl asyona etkisi yüzde 1.77 oldu. İkinci sırada 
yüzde 1.57 etki ile alkollü içecekler ve tütün olurken, bu ürün 
grubundaki bir yıllık fi yat artışı yüzde 31.59. Gıda fi yatların-
daki artışın yıllık enfl asyona etkisi ise yüzde 1.34 oldu. Gıda 
fi yatlarındaki yıllık artış yüzde 5.65 olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamalara, yorumlara bakılırsa enfl asyonun tek bir 
sorumlusu var; o da gıda fi yatları. Her ay günah keçisi ilan edi-
len ve enfl asyonun sorumlusu olarak gösterilen bir tarım veya 
gıda ürünü olur. Aralık ayı enfl asyonunun sorumlusu yumur-
ta ve patlıcan.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,tarım ve gıdanın 
enfl asyonun nedeni değil frenleyicisi olduğunu belirterek şu 
değerlendirmeyi yaptı:”Örneğin tarım ve gıda enfl asyonu 
yüzde 5.4 ile hem son 14 yılın 3’üncü en düşük oranı olmuş, 
hem de diğer kalemlerdeki fi yat artışlarının altında kalmıştır. 
Mesela sağlık, tıbbi ürünler ve ulaştırmada yüzde 12’lik, eği-
timde yüzde 10’luk, alkol ve tütünde yüzde 32’lik, kiradaki 
yüzde 9.3’lük, sigortada yüzde 16.3’lük ve çeşitli mal ve hiz-
mette ise yüzde 11.1’lik fi yat artışları yaşanmıştır. Şimdi kalkıp 
hala tarım ve gıda yüzünden enfl asyon hedefi nden saptık de-
mek; tarım ve gıda sektörünü hiç hak etmediği ve tamamen 
gerçek dışı bir şekilde günah keçisi olarak ilan etmektir. Eğer 
tarım ve gıdayı, enfl asyon sepetinden tamamen çıkarıp yeni-
den hesaplama yaparsanız göreceksiniz ki, aslında enfl asyon 

minlerinin çok üstünde. Daha 1 ay 
önce Merkez Bankası yıl sonu enfl as-
yon tahminini yüzde 7.5 açıklamıştı. 
Öyle anlaşılıyor ki,alınan bilgilerin 

Ali Ekber
YILDIRIM

Dünya Gazeesi Yazarı

YÜKSEK ENFLASYONUNUN SORUMLUSU 
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uzun bir süredir çift hanede seyretmektedir. Yani, bugün hala 
enflasyon tek haneli olarak açıklanıyorsa bu tamamen tarım 
ve gıda sektöründe iştigal edenlerin, büyük baskı altında kal-
malarına rağmen, genel enflasyonu frenleyici fedakarlıkları 
sayesindedir.”

Sorunları çözecek irade yok

Gıda fiyatlarının enflasyona etkisi üçüncü sırada olsa da, bu 
konuda önlem alınması gerektiği ortada. Esasen, yıllardır ya-
zıyoruz gıdada temel sorunlardan birisi yüksek girdi fiyatları 
ile yapılan tarımsal üretimdir. Gıdanın hammaddesi olan iş-
lenmemiş tarım ürünleri, üreticide ucuz, tüketicide çok pahal-

lı. Yapılması gereken bu çarkın kırılmasıdır.

Bizim söylememiz,yazmamız bir yana bu sorunu çözecek 
mercilerde olanlar söylüyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, ucuza canlı hayvan,et ithal ettiklerini, bunu Et 
ve Süt Kurumu’ndan satın alanların tüketiciye pahallıya sattı-
ğını ,pahalıya satanların canına okuyacaklarını söylüyor.

Hükümet, gıda fiyatlarını kontrol etmek ve enflasyona etki-
sini düşürmek için 2014’te “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları 
İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurdu.Tam 3 yıl geçti. Bu 
komitenin yapısı geçen yıl değiştirildi. Bir iki toplantı dışında 
henüz atılmış somut bir adım, alınmış bir karar yok.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan 
son toplantıda gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşu-
munu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı 
Sistemi konusu ele alındı. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser bu 
konuda bir sunum yaptı. Sistemin kurulması çalışmaları Mer-
kez Bankası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdü-
münde yürütülecek.

Öyle görünüyor ki kısa vadede komiteden olumlu bir sonuç 
çıkmayacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, gıdanın enf-
lasyon sepetindeki ağırlığının değiştirilmesinde ısrar ediyor. 
Zeybekçi’nin çözümü pratik(!) fakat sorunu çözmek yerine 
üstünün örtülmesini öngörüyor.

Tarım ve gıdada fiyat artışının önlenmesi için yapılması ge-
rekenler belli. Fakat bunu yapacak irade yok. Sorun belli.Çö-
züm de belli. Öncelikle üretimin planlanması gerekiyor. İkinci 
olarak üretim maliyetleri düşürülmeli.Üçüncüsü, üretici ile 
tüketici fiyatları arasındaki uçurum önlenmeli. Son olarak bi-
linçli tüketicinin devreye girerek fiyat üzerinde belirleyici rolü 
üstlenmesi gerekiyor.

Bunun için üretimden başlayarak, yani yaygın adıyla tarladan 
sofraya olan zincirin tüm halkalarının izlenmesi ve denetlen-
mesi gerekiyor. Bu izleme ve denetleme sonucunda da gerekli 
yaptırımlar uygulanmalı. Bu yapılmazsa her ay enflasyon ra-
kamları açıklandığında enflasyon-gıda ilişkisini konuşmayı 
sürdürürüz.

Denetim konusunda çok büyük eksiklikler var. Yaptırım ya 
hiç yok yada etkisi çok sınırlı.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının yeterli denetim elemanı yok, buna rağmen gıda 
mühendisi,veteriner hekim istihdam etmemekte ısrar ediyor. 
Fiyat denetimi bir yana, taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yap-
tırımlar yetersiz olduğu için gıda terörü devam ediyor.

Bakanlık, 2013 yılında gıda denetiminde “Ürün Doğrulama ve 
Takip Sistemi” uygulayacağını ve gıdada taklit,tağşiş ve sah-
teciliğin önleneceğini ilan etti. Tam 4 yıl geçti her 6 ayda bir 
bu uygulama erteleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre  uygu-
lama 30.6.2017’de uygulanmak üzere bir kez daha ertelendi.

Özetle, enflasyonun sorumlusu ilan edilen gıdada sorunlar 
var. Çözümü de var. Bu çözümü uygulayacak irade yok.
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TOBB ve Türk Ekonomi Bankası 
(TEB) işbirliğinde Türkiye E-Ticaret 
Meclisi ve EticaretSEM tarafından 
organize edilen Türkiye Teknolo-

ji Buluşmaları Ankara Konferansı, TOBB 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferans, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz ve 
TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kan-
tarcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
e-ticaret sektör meclisinin ilk büyük etkin-

liğini gerçekleştirdiklerine işaret ederek 
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nı bundan 
sonra Anadolu kentlerinde yapmaya de-
vam edeceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“KOBİ’lerimizi, girişimci adayı gençleri-
mizi dijital teknolojiler konusunda bilgi-
lendireceğiz. Bu alanda başarılı olmuş iş 
insanlarımızı Anadolu’yla buluşturaca-
ğız. Özellikle gençlerimize söylüyorum. 
Akşam olduğunda bu salondan “ben de 
yapabilirim” diyerek çıkın. Fırsat burada, 
gelecek burada. İyi fi kir, doğru ekip, çalış-
ma azmi; bu üçünü bir araya getirirseniz 
başarılı olursunuz” diye konuştu.

TOBB Bașkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Teknoloji Bulușmaları 
Toplantısı’nda yaptığı 

konușmada e-ticaretin 
önemine ișaret ederek, 
interneti ticarette daha 
fazla kullanma çağrısı 

yaptı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 

E-TİCARET ÇAĞRISI 
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YENİ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ E-TİCARET 

Yeni ekonominin lokomotifi olan e-ticarette sektörel bir-
liği sağlamak adına önemli bir adım atarak e-ticaret mec-
lisini kurduklarını hatırlatan TOBB Başkanı, “Türkiye’nin 
önde gelen e-ticaret sitelerini, dernek ve kamu kurumu 
temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformunuz var artık. 
Burada; özel sektör ile kamu idaresi aynı masa etrafında 
istişare ediyor. Sektörün sorunlarını çözmek için birlikte 
çalışıyor, kamu idaresine öneri götürüyorlar. Meclisin ça-
lışmalarının meyvesi sektörün daha hızlı gelişmesi olacak 
umuyorum” dedi. 

İstatistiklerin e-ticarette henüz yolun başında olundu-
ğunu gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2’si elektronik 
mecradan yapılıyor. Her 10 kredi kartından sadece 1,2’si 
internetten alışveriş için kullanılmış. Gelişmiş ülkelerde 
online perakendenin toplam içindeki payı yüzde 10’lara 
ulaşıyor. Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla 
kapatabiliriz. Yine e-ticareti, ihracat için kullanabilirsek, 
ihracat menzilini genişletebiliriz. Şu anda bile e-ihracatı-
mızın ortalama mesafesi, normal ihracatımızdan yüzde 50 
daha fazladır. Bu alanda potansiyelimiz var. 

Zira Türkiye, internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve 
akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine ben-
ziyor. Nüfusun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. Peki, 
internette ne yapıyoruz? Çok laf, az iş üretiyoruz. Facebo-
ok kullanıcı sayısında 6.yız. Instagram kullanıcı sayısında 
4’üncüyüz. Ancak internetin sunduğu fırsatlardan tam 
olarak faydalanamıyoruz. Birleşmiş Milletlerin küresel 
e-ticaret endeksinde Türkiye 137 ülke arasında, ne yazık 
ki. 49. Sırada. Neden böyle? En önemli nedenlerin başın-
da güven eksikliği geliyor. 

Dünya Değerler Anketi’ne göre, başka insanlara güveni-
rim diyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 8.

Ama ABD’de yüzde 37, İsveç’te yüzde 63. Bizdeki bu gü-
vensizlik e-ticaretin gelişmesini engelliyor.

İnsanlar kredi kartı bilgilerini online mecrada paylaşmak, 
tanımadığı satıcıdan ürün almak istemiyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın güven damgası uygu-
laması, işte bu sorunu çözmek için atılmış çok doğru bir 
araç. Tüm sektörü temsil eden meclisimizle birlikte, TOBB 
olarak, bu işi en doğru şekilde yapacağımıza inanıyoruz. 
Bu düşüncemizi Bakanlığımızla da paylaştık.

Yine bakanlığımızla birlikte, e-ticaret sitelerinin tescili ve 
bir e-ticaret lojistik merkezi kurulumu konularında da 
çalışıyoruz. İnşallah kamu ve özel sektör elbirliğiyle, bu 
alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına gireceğiz. 

Bundan sonraki dönemde, sektöre yönelik çalışmaların 
tümünde, meclisimiz de aktif olarak yer alacak. Sahadan 
gelen bilgiyi, politika tasarım süreçlerine, en etkin şekilde 
birlikte yansıtacağız.” 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşma-
sında, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere 
ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek 
olduğunu belirterek, “Yurt dışından 75 avroya kadar ya-
pılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz girebiliyor, bu da 
haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 avroya düşür-
dük.” dedi. Bakan Tüfenkci, Bakanlık olarak elektronik 
ticareti çok önemsediklerini dile getirerek, “E-ticaretin 
önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. 
Bunun temellerinin doğru atılması lazım.” diye konuştu. 

Türkiye’nin bu alanda dünya örneklerine göre geride ol-
duğuna, bu konuda daha çok mesafe alınması gerektiği-
ne işaret eden Tüfenkci, “Bunun birçok nedeni var. En 
önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu ne-
denle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan firmalara 
getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar.” ifadelerini kullandı. 
Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişlerin Türki-
ye’ye gümrüksüz girebildiğini hatırlatan Tüfenkci, bunun 
haksız rekabete yol açabildiğini söyledi. Tüfenkci, şöyle 
devam etti:

 “İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gön-
derdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt 
dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve sipariş-
lere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu 
gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar 
Kuruluna götürdük, bunu 30 avroya düşürdük. Avrupa 
bunun 22,5 avro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka 
etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşal-
lah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girer.”
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Tropik meyve yetiştiriciliği, tropik iklim kuşağı ile 
subtropik iklim kuşağında yer alan mikroklima 
özelliklere sahip bazı ülkelerde yapılmaktadır. Tro-
pikal iklim meyvelerini bu kuşağın dışında yetiştir-

mek çok güçtür. Bunun için seralar gibi özel koruma tesis-
lerine ihtiyaç vardır. Anadolu genel anlamıyla orta iklim 
kuşağında bulunmaktadır. Fakat yeryüzünün topoğrafi k 
yapısının farklı oluşu çok çeşitli iklim bölgelerinin olu-
şumuna yol açmıştır. Ülkemizde sadece uygun ekolojiye 
sahip olan Akdeniz Bölgesinde ancak Antalya, Mersin ve 
Hatay’ın bazı mikroklima özelliği gösteren bölgelerinde 
yetiştirilme şansı bulunmaktadır. Tropik meyve yetiştiri-
ciliğigünümüzde Antalya ve Mersin illerimizin sadece be-
lirli alanlarında yapılabilmektedir. 

Tropik meyvelerden ülkemizde ekonomik anlamda yetiş-
tiriciliği yapılan meyve türlerinin başında muz gelmekte-
dir. Son yıllarda üreticilerimizin alternatif meyve üretimi-
ne olan ilgisinin artmasıyla, farklı tropik meyve türlerinin 

yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. Bu ilginin artma-
sında insanların beslenme ve sağlık açısından daha fazla 
bilinçlenmeleri etkili olmuştur. Tropik meyvelerin büyük 
çoğunluğu özellikle C vitamini bakımından zengin olma-
larının yanında, birçoğunun antioksidan içeriğinin yüksek 
olması, bu meyve türlerine olan talebin gün geçtikçe art-
masını sağlamaktadır. 

Antalya ve çevresi turizm açısından önemli bir potan-
siyele sahip olmakla birlikte tarımın da başkenti olarak 
sayılmaktadır. Tropik meyvelerin üretimi ve tüketimi açı-
sından Antalya ilinde son yıllarda önemli ilerlemeler kay-
dedilmiş ve özellikle süpermarketlerde ve hatta bazı semt 
pazarlarında da bu meyveler yerini almıştır. 

Ülkemiz koşullarında tropik meyvelerden muz dışında 
uygun bölge koşullarında yetiştirilebilen ve bilimsel ola-
rak da çalışılan meyve türlerinden biri papayadır. Bunun 
dışında mango, pasifl ora, longan, guava, litchi, pitaya gibi 
meyve türlerinin de yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

TROPİK
MEYVELER

Dr. Sara DEMİRAL
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
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Papaya da muz yetiştiriciliğinde olduğu gibi ge-
rek tropik ve gerekse subtropik iklim kuşağında 

yer alan birçok ülkede ekonomik olarak yetiştiril-
me şansına sahip bir türdür. Papaya yetiştiriciliği 
dünyada Brezilya, Nijerya, Hindistan, Meksika 
ve Endonezya gibi ülkelerde yoğunlaşmıştır. Di-
kimden hemen sonra meyveye yatması, tohumla 
çoğaltılması, tohumlarının uygun koşullarda uzun 
süre muhafaza edilebilmesi, değişik iklim ve top-
rak koşullarına kolaylıkla adapte olabilmesi, papa-
yanın yetiştiricilik talebini arttıran en önemli fak-
törlerdir. Meyveler başlangıçta yeşil, olgunlaşma 
başladığında ise meyve sarıya, portakal rengine 
veya bazı çeşitlerde ise kırmızıya dönebilmekte-
dir. Meyvesi sulu, tatlı ve kavunu anımsatan bir 
aromaya sahiptir. Papaya yetiştiriciliği için opti-
mal sıcaklık 21°C ile 33°C arasında değişmektedir. 
Sıcaklığın, 12-14°C’nin altına düşmesi meyvelerin 
büyüme ve gelişmesini geciktirmektedir. Sıcaklı-
ğın -0.5ºC’nin altına düşmesi ise papaya bitkile-
rinde soğuk zararına neden olmaktadır. Ayrıca 
sıcaklığın uzun süre -0.5ºC’nin altında kalması ise 
bitkilerin tamamen ölmesine neden olmaktadır.

PAPAYA
Parı tropikal herdem yeşil bir ağaçtır. Güneydoğu 

Asya’da denizden 500 metre yüksekliğindeki yer-
lere kadar yetişir. Tropik meyveler içerisinde subtro-
pik iklim koşullarına adaptasyonu en yüksek mey-
velerden biridir. Ağaçlar 10 metre boy yapabilirler. 
Kurak iklime toleranslı bir ağaçtır. Küçük ağaçların 
dalları -1C, büyük ağaçlar -3C’den sonra zarar gör-
mektedir. Kumlu killi topraklar ile hafif asitli, organik 
maddece zengin topraklarda iyi gelişir.

LONGAN
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Pitaya Güney Amerikanın doğal bir bitkisidir. 
Tropik iklim koşullarında açıkta, subtropik ik-

lim koşullarında ise örtüaltında yetiştirilmektedir. 
Sarılıcı bir kaktüs formundadır. Pitaya özellikle C 
vitamini ile P ve Ca mineralleri bakımından zengin 
bir meyve türüdür. Bu özelliklerinden dolayı taze 
meyve olarak tüketilmesinin yanında tatlı, meyve 
suyu olarak ayrıca meyve salatalarında da değer-
lendirilmektedir. Sindirime faydalıdır ve düzgün 
tüketildiğinde astım ve öksürüğe iyi gelmesinin 
yanında kolestrol seviyesini ve kan basıncını dü-
şürücü etkisi bulunmaktadır. Pitaya yetiştiriciliği 
için optimum sıcaklık 20C ile 30C arasında değiş-
mektedir. Sıcaklığın 12C’nin altına düşmesi bü-
yüme ve gelişmeyi yavaşlatmaktadır. Uzun süreli 
dondurucu sıcaklıklarda pitaya bitkilerinde soğuk 
zararı olmaktadır. Pitaya genellikle çelikle çoğaltıl-
maktadır.  

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi işbirli-
ğinde, İl Özel İdaresi desteği ile yürütülmüş olan 
“Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşul-
larına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar” ko-
nulu proje proje çalışması sonucunda elde edilen 
verilere göre; denenen türlerin bölgeye adaptasyon 
açısından uygunluğu sırasıyla passifl ora, pitaya, 
guava, longan, litchi ve mango olarak belirlenmiş-
tir.Ayrıca verim, kalite, tüketici talebi, raf ömrü, ta-
nınırlık ve ekonomik getiri göz önüne alındığında 
ise pitaya, mango, passifl ora ve litchi türlerinin de 
ön plana çıktığı görülmüştür. 

PİTAYA
Mango,  dünyada hem tropik ve hem de subt-

ropik iklim kuşağında yetiştirilen önemli mey-
ve türlerinden birisidir. Mango yaprağını dökmez 
(herdemyeşil), orta büyükte ağaçlar meydana geti-
rir. Uzun ömürlü bir bitkidir. Gençlik kısırlığı peri-
yodu tohumdan yetiştirilen ağaçlarda daha uzun-
dur. Meyve iriliği 50 g’dan 2 kg’a kadar değişiklik 
göstermektedir.  Meyve rengi ağaç üzerindeyken 
koyu yeşil renkli olup, olgunlaştığı zaman renk açık 
yeşil ve sarıya dönmektedir. Bazı çeşitlerde meyve 
zemin rengi kırmızı renkte olup, olgunlaşmaya ka-
dar kırmızı renk korunmaktadır. Meyve tutumun-
dan olgunlaşmaya kadar geçen süre sıcaklığa bağlı 
olarak 3-6 ay arasında değişir. Sıcak koşullarda 
meyve büyümesi daha iyi olur. Bu sebeple Mango 
türü ile bahçe tesisinde soğuk ve rüzgara açık olma-
yan alanların tercih edilmesi uygun olacaktır. Mey-
ve karbonhidrat, protein, yağ, mineraller, vitamin 
(özellikle A (beta karaten), B1 ve B2 vitaminleri ve C 
vitamini (askorbik asit) bakımından zengindir.

MANGO
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Tropik iklim meyvesi olmasına rağmen subtropik 
iklim koşullarında da başarılı bir şekilde yetişti-

rilmektedir. Pasiflora meyvesinin sarı ve mor olmak 
üzere iki farklı tipi vardır. Özellikle mor tipler subt-
ropik iklim koşullarına iyi adapte olmuştur. Pasiflora 
meyvesi özellikle Fe minerali bakımından çok zen-
gin bir meyve türüdür. Bunun yanında P, K ve Ca 
mineralleri ile A, C vitaminleri açısından zengin bir 
meyvedir. İçerdiği ‘Passiflorine’ glikosidi yatıştırıcı 
ve sakinleştirici olarak kullanılmaktadır. Avrupa’da 
özellikle eczacılık alanında kullanılmaktadır. Eko-
nomik anlamda her iki tip pasiflora (sarı ve mor) 
bitkisi tropiklerde yetiştirilmektedir. Bunun yanında 
mor tipler subtropik iklim koşullarına da iyi uyum 
sağlamışlardır. Üretim genellikle tohumla yapıl-
maktadır. Bunun yanında pasiflora bitkisinin asma 
formunda bir yapıya sahip olması sebebiyle çelik ile 
üretim de yapılmaktadır. Tropik iklime sahip eko-
lojilerde yıl boyu çiçeklenme olmakta ve iki belirgin 
meyve üretim sezonu gerçekleşmektedir. 

PASİFLORA
Anavatanı Amerika’nın tropik iklime sahip böl-

geleri olup, hem tropik ve hem de subtropik 
iklim koşullarına iyi adapte olmuş bir meyve tü-
rüdür. Guava meyvesinin C vitamini içeriği diğer 
tropik meyvelere kıyasla çok yüksektir. 228 mg 
askorbik asit/ 100 ml ile mükemmel bir C vitami-
ni kaynağıdır. Ayrıca guava A vitamini,  K, P, Mg 
bakımından da oldukça zengin bir meyve türüdür. 
Bu özelliklerinde dolayı daha çok taze olarak tü-
ketilmektedir. Guava yetiştiriciliği için optimal sı-
caklık 23C ile 28C arasında değişmektedir. Sıcak-
lığın, 14C’nin altına düşmesi büyüme ve gelişmeyi 
yavaşlatmaktadır. Sıcaklığın -2 ve -3ºC’nin altına 
düşmesi halinde genç guava bitkilerinde soğuk za-
rarı olurken, olgun guava bitkileri ise -3 ve -4ºC’de 
kısa periyodlar da zarar görmezler. Guava tohumla 
çoğaltılabilmekte, fakat tohumla üretilen bitkilerde 
meyveye yatma süresi uzamaktadır. Ticari çeşitler 
daha çok vegetatif yollarla (hava daldırması, çelik-
le ve aşı) üretilirler. Bölgemizde Guavanın sürekli 
çiçeklenme eğiliminde olduğu ve ağırlıklı olarak 
meyvelerin hasadının bahar ve yaz dönemlerinde 
yapıldığı gözlenmiştir.

GUAVA

Subtropik koşullara adaptasyonu yüksek olan tropik iklim 
meyve türüdür. Ağacın yatay dalları6-8 metre yüksek-

liğe kadar büyüyebilir. Herdem yeşil bir türdür. Yağışlı ve 
homojen bir hava nemine sahip tropik ülkelerde iyi yetişir, 
hafif donlara dayanır. Tohumdan elde edilen fidanın aşılan-
ması ile üretilir. Çiçeklenme Kasım ayında başlar. Meyve ise 
Mart ayı başında olgunlaşmaya başlar. 

LİTCHİ
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Son günlerde ülkemizde sıkça yaşadığımız terör bela-
sının yanı sıra oluşan ekonomik sıkıntıların, ülkemiz 
insanı ve şirketlerine zarar vermesini önlemek ve ticari 
hayatın aktörlerini daha dinamik tutmak adına hükü-

met; Türkiye Büyük Millet Meclisine “Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandiği Kanunu Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Ka-
nun” isimli kanunu sevk etmiştir.

Kanun 18.01.2017 tarihinde TBMM’de yasalaşarak, Sayın 
Cumhurbaşkanı’na onaya sunulmuş ve yasa onaylanarak 27 
Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile yürür-
lüğe girmiştir.

6770 sayılı kanun yasalaşmadan önce, inşaat işleri nedeniyle 
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yolu ile gide-

FABRİKA YAPAN
FABRİKA BİNASININ KDV’SİNİ GERİ ALACAK

M. Erkan KÜÇÜKBASMACI
Yeminli Mali Müşavir

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır”
Victor Hugo
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rilemeyen KDV ertesi yıl iade edilmekte ve 500 milyon TL’ni 
üzerinde sabit yatırım öngören yatırımlar nedeniyle KDV ia-
desi gerçekleşmekteydi.

6770 sayılı yasa ile 500 Milyon TL’lik bu tutar 50 Milyon TL’ye 
indirilmiştir.

-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında asgari 50 Milyon TL sa-
bit yatırım tutarı öngören işverenler; sabit yatırımlardan inşa-
at işleri için 2017 yılında yüklendikleri KDV’leri, 6 aylık dö-
nemler itibarıyla telafi edemedikleri KDV’yi 6 aylıkları izleyen 
yıl içerisinde firma sahiplerine iade olunacaktır.

Örneğin; 2017 yılının ilk 6 aylık dönemindeki (01.01.2017-
30.06.2017) faturalarda yer alan, yüklenilen ve teşvik belgesi-
ne sahip mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve iş-
letmelerin indirim olarak telafi edemedikleri KDV’ler izleyen 
bir yıl içerisinde (01.07.2017-30.06.2018) tarihleri arasında 
nakden iade istenebilecektir.

2017 yılının ikinci 6 aylık dönem (01.08.2017-31.12.2017) 
için ise indirim yolu ile giderilemeyen KDV ise, (01.1.2018-
31.12.2018) tarihleri arasında nakden iade istenebilecektir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 50 Milyon TL’ye kadar 
sabit yatırım tutarı öngören işverenler ise; sabit yatırımlardan 
inşaat işleri için 2017 yılında yüklendikleri KDV’leri, 2017 yılı 
sonuna kadar telafi edilemeyen kısmı ertesi yıl içerisinde fir-
ma sahiplerine iade edilecektir.            

Örneğin; 50 Milyon TL’ye kadar sabit yatırım tutarı öngören 
işverenler, fabrika inşaat işleri için 2017 yılında ödedikleri ve 
indirim yolu ile gideremedikleri KDV’leri izleyen yıl içerisin-
de (01.01.2018-31.12.2018) tarihleri arasında talep etmeleri 
halinde nakden iade alabileceklerdir.

Teşvik Belgesine konu yatırımların tamamlanmaması halin-
de, iade edilen katma değer vergisi vergi ziyaı cezası ve gecik-
me faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Dolayısıyla Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ima-
lat sanayine ait işletmelerin bina inşaatlarının yüzde 18 olan 
Katma Değer Vergisinin işletmelere iadesinin önemli oranda 
firmalara finansman desteği sağlayacağı kuşkusuzdur.  
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Komite üyeleri, Ulusal Pamuk Konseyi tarafından 
Borsamıza iletilen 4.Ulusal Pamuk Zirvesi Sonuç 
Bildirgesi’ni inceleyerek konu hakkında görüş alış 

verişinde bulunmuşlardır.

Ürün birim fi yatları ile girdi maliyetleri üzerinde etki-
si yüksek düzeyde olan döviz kurlarındaki hareketliliği 
değerlendiren üyeler, son dönemde dövizde yaşanan 
artışın kendilerine olumsuz yansıdığını belirten üyeler 
artışların işletme ölçeğinden bağımsız olarak tüm tica-
ret erbabına olumsuz yansıdığını ifade etmişlerdir.

Süt ve süt ürünleri konusunda faaliyet gösteren üyeler, 
özellikle ambalaj maliyetlerinin çok arttığını ancak bu 
artışın hane halkının da alım gücünün düşmesi nede-
niyle birim ürün fi yatlarına yansıtılamadığı hususunda 
görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Süt ve süt mamul-
leri fabrikalarına günlük toptan süt tedarikinde bulu-
nan üyeler ise; piyasada yaşanan darboğaz nedeniyle 
alacaklarında vadelerin ortalama olarak en az iki kat 
uzadığını, bu durumun yüksek oranda ithal edilen kesif 
yemde de vadelerin uzamasına yol açtığını ve piyasada 
zaman içerisinde ağır bir sarmal oluşturduğuna dikkat 
çekmişlerdir.

4. MESLEK KOMİTESİ 
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 

Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

ANTALYA TİCARET BORSASI ARALIK AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

Komitesi üyeleri, “Antalya Buğdayını Arıyor” sloganıyla yürü-
tülen “Yazlık ve Kışlık Yeni Buğday Çeşitlerinin Antalya Ko-
şullarına Adaptasyonu Projesi” hakkında görüş alış verişinde 

bulunmuşlardır. Üyeler, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nün Aksu biriminde ekimi gerçekleştirilen buğdayların 
Şubat Ayı’nda protokol tarafl arınca birlikte ziyaret edilmesi husu-
sunu yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.  Üyeler, 
Korkuteli ve Elmalı ilçelerine ekimleri planlanan ancak olumsuz 
hava koşulları nedeniyle ekim yapılamaması nedeniyle değerlen-
dirmelerde bulunmuşlardır.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

Sektörel konularda görüş alış verişinde bulunan üyeler, sa-
rımsak fi yatlarının arz miktarındaki artışa bağlı olarak hal 

fi yatlarının 8-10 kg/TL düzeyinde olduğunu ve geçtiğimiz yıla 
oranla düştüğünü, ancak şu anki fi yat düzeyinin alım gücü 
nedeniyle olması gereken düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 
Üyeler yerli susam üretim miktarının ve randımanın düşük 
olduğunu alternatif ürünlerin fi yat düzeyinin daha yüksek ve 
diğer ürünlerin üretiminde nispi olarak daha az emek sarf 
edilmesi nedeniyle tercih edildiği değerlendirmesinde bulun-
muşlardır. Piyasada işlem gören yerli susamın 6,5-6,75 kg/TL 
aralığında bulunduğunu, patates hal fi yatlarının 1-1,2 kg/TL 
düzeyinde olduğunu ve fi yat seviyesinden memnun oldukla-
rını, soğan arzının fazla olması nedeniyle hal fi yatlarının 0,5-
0,6 kg/TL olduğunu, fi yatların kâr eşiğinin altında olduğunu ve 
zarar ettiklerini belirtmişlerdir. Üyeler, soğanda özellikle Rusya 
Federasyonu’na olan ihracatın 2014 yılına göre %89, 2015 yılı-
na göre ise %82 oranında düşmesi nedeniyle kaynaklandığını 
ifade etmişlerdir.

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

Perakende ticarette yaşanan düşüşleri değerlendiren 
komite üyeleri, döviz artışının başta asgari ücretle 
çalışan kimseler olmak üzere toplumun tüm kesimini 

olumsuz etkilediğini, bu durumun hanehalkı harcamaların-
da et tüketimine ayrılan paya olumsuz etkide bulunduğu 
değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Üyeler karkas kesim 
fiyatlarının 24 TL - 25 TL civarında bulunduğunu fiyatın 
normal düzeyde olduğunu, ancak hanehalkının et talebinin 
düşmesine bağlı olarak et ve et mamulleri satış sirkülasyo-
nunda düşmesi nedeniyle düşük kar marjı ile çalıştıklarını 
ancak tüm bunlara karşın talep yetersizliğine bağlı olarak 
ticari gelir elde etmekte zorlandıkları değerlendirmelerin-
de bulunmuşlardır.

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

ANTALYA TİCARET BORSASI ARALIK AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Komite üyeleri Aralık Ayı sonu ile Ocak ayının başında iklim 
koşullarının olumsuz ve havanın soğuk olmasına bağlı olarak 

ürün arzının düştüğünü belirtmişlerdir. Arzın düşmesi nedeniy-
le ürün birim fiyatlarının normal mevsim koşullarına göre biraz 
yukarıda olduğu hususunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
Ancak bu durumun geçici olduğunu, kendileri için kısa vadede 
önümüzdeki dönem özel günler öncesinde yaşanacak iklim ko-
şullarının daha önemli olduğu hususlarında görüş alış verişinde 
bulunmuşlardır. Rusya Federasyonu’na halen ihracat gerçekleş-
tirilemediğini ifade eden üyeler, konunun günümüz koşullarıyla 
kısa vadede çözülmesi yönünde kanıya da varmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Komite üyeleri son olarak ekonomik ve sektörel ko-
nularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Döviz kurlarında yaşanan artışın ihracatçı açısından kısa 
vadede olumlu gibi görünmesine rağmen, birçok ürünün 

ham madde ya da ara maddesinin ithal edilmesi nedeniyle 
piyasanın olumsuz etkilendiği değerlendirmesinde bulunmuş-
lardır. Komite üyeleri son olarak tıbbi aromatik sektöründe 
diğer ülkeler tarafından kullanılan tarımsal mekanizasyon ko-
nularında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, son dönemde enflasyona olan et-
kisi nedeniyle gündemde bulunan tarım ve gıda 
ürünlerinin nedeni olarak kendilerinin hedef ola-

rak gösterilmesinin yanlış olduğunu, hal içerisinde işlem 
yapan komisyoncu ve tüccarların kar oranlarının yasal 
olarak belirli olduğunu, ancak hal dışı alım satımlarda 
kendilerinin yasal olarak uyması gereken kâr marjlarına 
dikkat edilmediği hususunda değerlendirmelerde bu-
lunmuşlardır. Üyeler, nihai tüketiciye ulaşıncaya değin 
piyasada işlem yapan diğer aracıların kar oranlarının 
yasal olarak belirlenmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması 
hususunda ilgili mercilere yazı yazılmasının yönetim ku-
ruluna arzına karar vermişlerdir.

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