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“Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi, 
hakiki müstahsil olan köylüdür”



A
ntalya Ticaret Borsamızın 
öncülüğünde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin 
desteğiyle 6 yıldır düzenle-
diğimiz Anadolu’nun yöre-

sel ürünlerinin buluşma noktası Yöresel 
Ürünler Fuarı YÖREX’in bu yıl 7’nci-
sini gerçekleştireceğiz. Her yıl katılımcı, 
ziyaretçi ve yöresel ürün zenginliğiyle 
bir adım ileriye giden YÖREX, bu yıl 
Anadolu’nun çimentosu olarak 26-30 
Ekim tarihlerinde kapılarını EXPO 
Center’da açacak. 

Yöresel Ürünler Projemizin bir etabı 
olan ve ilkini 2010 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz YÖREX kısa sürede Türkiye’nin 
en çok sevilen fuarı oldu. YÖREX’in ilk 
yılında 24 bin ziyaretçiyi yöresel ürün-
lerle buluştururken, bu rakam 6 yılda 
5.5 kata ulaşarak 132 bini aştı. İlk yıl 
42 olan katılımcı il sayısı 66’ye yükseldi. 
Bu yıl hedefimizde 81 ili yöresel değer-
leriyle tarımın, turizmin merkezi Antal-
ya’da buluşturmak var. Stant sayısına 
bakıldığında 4 katlık bir artış göze çar-
pıyor. Fuarın ilk yılı 2010’da 111 olan 
stant sayısı, 2015 yılında 417’ye çıktı. 
2015 yılında 417 stantta, Anadolu in-

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

sanımızın ilmek ilmek işlediği el emeği 
göz nuru yöresel ürünler, atalarımızın 
yöntemleriyle hazırlanan birbirinden 
lezzetli yöresel lezzetler, bu toprak-
ların zenginliği olan doğal kaynaklar 
ziyaretçilerle buluştu. YÖREX, yöre-
sel ürünlerin koruma kalkanı coğrafi 
işarete olan bilinci ve talebi de artırdı. 
Türkiye’de 2014 yılında 172 olan tes-
cilli ürün sayımız, 2016 yılında 189’a 
yükseldi. Aynı dönemde coğrafi işa-
ret için başvuran ürün sayısı 202’den 
259’a yükseldi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun büyük desteği ile her geçen gün 
büyüyen YÖREX, 365 oda ve borsamı-
zın, kalkınma ajanslarımızın, yerel yö-
netimlerimizin, üreticilerimizin yoğun 
çaba ve katılımı ile hedef büyütmeye 
devam ediyor. Neden Anadolu toprak-
larının ürünleri Amerika’da bir mar-
ketin rafında, Berlin’de bir mağazanın 
vitrininde “made için Turkey” logosu 
ile yerini almasın. Hayalimiz, YÖ-
REX’i uluslararası boyuta taşıyarak, 
12 bin yıllık Anadolu’nun birikimimizi 
dünya ile paylaşmak. 

Neden YÖREX? 

Anadolu ayarlarlarına dönelim diye 

Kadın istihdamı artsın diye 

İnsanımıza iş olsun, aş olsun diye 

3500 yöresel ürün sahipsiz kalmasın 
diye 

Kıyıda köşede kalmış ürünlerimiz eko-
nomik döngüye katılsın diye 

Yöresel ürünlerimiz coğrafi işaret kal-
kanı ile haksız rekabete karşı korunsun 
diye

 

Anadolu’nun zenginliklerini çocukla-
rımız tanısın diye 

Kırsaldaki üreticinin kendine güveni 
artsın diye 

Yereldeki yöresel ürünümüz ulusal ve 
uluslararası marketlerin raflarında tü-
keticiye ulaşsın diye 

Atalarımızın bize emaneti ürünlerimi-
zi geliştirerek çocuklarımıza ulaştıra-
lım diye 

81 ilimizi YÖREX’e bekliyoruz.

YÖREX  
DAVETİ





A 
ntalya Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
rı Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan 
Dere yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Si-
mav, Cüneyt Doğan, Süleyman Ersan’ın 
da hazır bulunduğu ziyarette Dere, esna-
fın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 
bununla ilgili Antalya’ya özel yaklaşımlara 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

ESNAF SIKINTIDA 

Esnafın ve ekonominin sorunlarıyla ilgili 
Antalya dosyası hazırlayarak ilgili bakanla-
ra sunduklarını kaydeden AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Bu dosya-
ların içi boş değil. Tarım 
ve turizmle ilgili talep-
lerimiz oldu. Birtakım 
geri dönüşler aldık. 
Gerçekten Antal-
ya esnafı sıkıntı-
lı. Bu sıkıntıdan 
kur tu lmamız 
için Antalya’ya 
özel yaklaşım-
lara ihtiyacımız 
var” dedi. 

Antalya Ticaret 
Borsası Yöne-
tim Kurulu Baş-

kanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle Adlıhan 
Dere ve yönetimine teşekkür etti. Rusya 
krizinin ardından Antalya ekonomisinin 
dar boğaza girdiğini belirten Çandır, bu-
nun için Antalya yaklaşımına ihtiyaç ol-
duğunu söyledi. Antalya ekonomisinin 
Türkiye ekonomisinden kötü durumda 
olduğunu vurgulayan Çandır, bireylerden 
şirketlere kadar herkesin ekonomisinin 
daraldığına dikkat çekti. Çandır, “Ülke 
genelinde borçlar 1 yıl erteleniyorsa An-
talya’da 2 yıl ertelenmeli” dedi. İki devlet 
başkanının görüşmesinden sonra Rusya ile 
ilişkilerin gelişmesinden umutlu oldukla-
rını ancak kısa vadede sonuç alıcı adımları 

beklediklerini kaydeden 
Çandır, “Özellikle tarım 
alanında atılacak adım-
lar geciktirilirse 2017 
de kayıp yıl olur” dedi. 

Çandır, kurumların 
ortak sorun-
lara ortak 
çözüm üre-
tip birlikte 
hareket et-
mesi gerek-
tiğini vur-
g u l a r k e n , 
“ H e p i m i z 
Antalya için 

çalışıyoruz” 
dedi. 

AESOB’DAN 
ANTALYA 
TİCARET 

BORSASI’NA 
ZİYARET
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A 
ntalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, beraberindeki yönetim ku-
rulu üyeleri Cüneyt Doğan, Halil Bülbül, Hüse-
yin Simav ve Süleyman Ersan ve Genel Sekreter  

Tolgahan Alavant ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik 
Altınay ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat 
Deniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

ADALET VURGUSU

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Cumhuri-
yet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a Borsa’nın çalışma-
ları hakkında bilgi verirken, bölgenin tarımsal yapısını 
anlattı. 26-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel 
Ürünler Fuarı YÖREX hakkında bilgi veren Çandır, 
Antalya merkezdeki en büyük yeşil alan Zeytinpark 
Projesi’yle ilgili Solmaz’ı bilgilendirdi. Adalet meka-
nizmasının önemine dikkat çeken Çandır, denetimli 
serbestlikten yararlanan vatandaşların topluma kazan-
dırılması amacıyla yapılan çalışmaları değerli gördük-
lerini söyledi. 

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ticaretin kent 
ekonomisi için önemine dikkat çekti. Solmaz, “Sizlerin 
üretiminiz sonrasına verdiğiniz vergilerle çalışıyoruz. 
Dolayısıyla sizlerin rahat bir ortamda çalışmanız biz-
ler için önemlidir. Çalışma prensibimiz ticaret erbabı 
ve vatandaşın hizmeti rahat almasına, attığımız taşın 
ürküttüğümüz kurbağaya değmesine yöneliktir. Bu 
kapsamda sizlerin daha rahat hizmet alması amacıy-
la adliyemizde fiziki ve personel kalitesini arttırmaya 
çalışıyoruz. İşlemlerde zaman yönetimi ve dezavantajlı 
vatandaşların rahat hizmet alması önceliklerimiz ara-

ATB YÖNETİMİNDEN
PROTOKOL ZİYARETLERİ

ATB  heyeti, 
Cumhuriyet Başsavcısı 

Ramazan Solmaz, 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü Tevfik Altınay 
ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü 

Nejat Deniz’e hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundu. 

BORSADAN8



sında yer almaktadır” diye konuştu. Solmaz, ATB yö-
netimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

EN BÜYÜK SERMAYE ÇEVRE 

ATB heyeti Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altı-
nay’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. 
ATB Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark’ta yapılan çalışma-
larla ilgili Altınay’ı bilgilendirirken, Zeytinpark’ta ço-
cuklara çevre bilincini artırmaya yönelik doğa eğitim-
leri verildiğini belirtti. Altınay da Zeytinpark’ta verilen 
doğa eğitimlerine katkı sağlayabileceklerini belirterek, 
çevrenin kullanılarak korunabileceğini vurguladı. Altı-
nay, en büyük sermayenin çevre olduğunu belirterek, 
herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Al-
tınay, ATB yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. 

TARIMA ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK

ATB heyeti daha sonra SGK İl Müdürü Nejat Deniz’i 
ziyaret etti. Tarım çalışanlarına yönelik özel bir sosyal 
güvenlik sistemi üzerinde çalışılabileceğini kaydeden 
ATB Başkanı Ali Çandır, bu konuda Borsa’nın her türlü 
desteği sağlayacağını söyledi. Çandır, “Tarım sektörü-
nün yapısının iyi analiz edilmesi ve özel yaklaşım ser-
gilenmesi gerekiyor. Bu hususta Antalya il müdürlüğü-
müz başta olmak üzere SGK ile kurumsal iş birliğimizi 
arttırmalı ve birlikte çalışmalıyız. Kent ekonomisi için 
önem arz eden tarım sektörüne pozitif yaklaşmalı-
yız” diye konuştu. SGK İl Müdürü Nejat Deniz, örtü 
altı üretimde lider olan Antalya’nın tarımının göz ardı 
edilemeyeceğini belirterek, kurumların işbirliği halinde 
çalışmasından mutluluk duyacağını ifade etti. Deniz, 
ATB yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. 
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A 
ntalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri 1. 
Meslek  Komitesi Üyeleri Hüseyin Cahit Kayan, 
İbrahim Köseoğlu, Ali Gök, Yusuf Karasu, Ah-
met Yılmaz ve Yusuf Sarıcalar,   Akdeniz Üni-

versitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Taner Akar’ı ziyaret etti. Üniversite 
ile işbirliği halinde bölgede kaliteli ve verimli buğdaya 
nasıl ulaşılacağı konusunda görüş alışverişinde bu-
lunan ATB 1. Meslek Komitesi üyeleri, el yordamıyla 
değil bilimin ışığında ekim dikim yapmak istediklerini 
dile getirdi. Komite üyeleri, “Birlikte çalışıp bir eylem 
planı yapalım. Verimli ve kaliteli buğdayı almak istiyo-
ruz” talebini dile getirdi. 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Taner Akar, buğday üzerine önemli 
çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Antalya çiftçisini 
buğday ekimi konusunda doğru bilgilendirmek istiyo-
ruz” dedi. 15 Kasım’ın buğday ekimi için en iyi tarih 
olduğunu kaydeden Akar, ekim tarihi tutturulamayan 
buğdayda verim ve kalite kaybı yaşandığına dikkat çek-

ti. Buğday çeşitlerinin ekildiği bölgeye göre verim ve 
kalitede değişiklik gösterdiğini belirten Akar, “Önemli 
olan doğru buğdayı doğru yerde değerlendirmek” dedi. 
Türkiye’nin 2 milyona yakın buğday ithalatı yaptığını, 4 
tona varan buğday ithalatı yapıldığı dönemler olduğu-
nu belirten Akar, “Neden buğday ithal edelim? Neden 
daha kaliteli ve verimli buğday üretip Türk çiftçisinin 
daha fazla kazanmasını sağlamayalım?” diye sordu. 
Sertifikalı tohumun önemini vurgulayan Doç. Dr. Ta-
ner Akar, bunun tüccarlar aracılığıyla da çiftçiye anla-
tılması gerektiğini kaydetti. 

ATB KALİTELİ VE VERİMLİ 
BUĞDAY İÇİN ÇALIŞIYOR
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ZEYTİNPARK ZEYTİNYAĞLARI 

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) 2009 yılında Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığı Zeytinpark bir 
yandan Antalya’ya nefes olurken diğer yandan zeytin 
varlığıyla ekonomik bir varlık gösteriyor. 25 kurum ve 

kuruluşun ortaklığıyla faaliyet gösteren Zeytinpark’ta 20 bin 
zeytinağacından toplanan zeytinin yağı çıkarılarak ilk defa 
damak tadına sunuldu. 

EMEK SONUÇ VERDİ

Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark’ta 20 bin zeytin ağacı bulun-
duğunu belirterek, kent merkezinin en geniş yeşil alanının 
zeytin ağaçlarıyla nefes aldığını söyledi. 2009 yılından bu 
yana Zeytinpark’ta ağaçların düzenli olarak bakım, budama 
ve gençleştirme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Çandır, 
bakıma alınan ağaçların zeytin verimi ve kalitesinin de her 
geçen yıl arttığına dikkat çekti. Alandan toplanan zeytinleri 
bu yıla kadar ihaleyle işlenmemiş halde sattıklarını belirten 
Çandır, “Bu yıl ilk defa Zeytinpark’ta bulunan zeytin ağaç-
larımızdan elde ettiğimiz zeytini sıkarak yağ elde ettik” dedi. 

ZEYTİNYAĞIN KALİTESİNDE İDDİALI 

Tavşan Yüreği ve Natürel Birinci zeytinyağının satışa sunul-
duğunu kaydeden Çandır, “Tavşan yüreği zeytinden elde 
edilen zeytinyağ konusunda çok iddialıyız. Natürel birincimiz 
de kaliteli zeytinyağları arasında ilk sıralarda yerini alıyor” 
dedi. Gıda Kodeksine uygun olarak üretilen zeytinyağlarına 
talebin yoğun olmasını beklediklerini söyleyen Çandır, top-
lanan zeytinlerden 600 kg civarında zeytinyağı elde edildiğini 

bildirdi. Çandır, “Bu butik bir üretim oldu” dedi. 

Antalya’nın zeytin tarihinin çok derin olduğuna dikkat çe-
ken Ali Çandır, “Hedefimiz Pamfilya döneminde başlayan 
zeytincilikte Antalya’yı tekrar marka haline getirmek, Zeytin-
park’ın zeytinyağlarını da markalaştırmak” dedi.  

GELİRİ YİNE ZEYTİNPARK’A 

250 ml’lik Tavşan Yüreği zeytinyağın 20 TL’den, 2 litrelik 
Natürel Birincinin 50 TL’den satışa sunulduğunu bildiren 
Ali Çandır, “Zeytinpark’taki tavşan yüreği seçme zeytinler-
den sadece mekanik işlenmeyle elde edilmiş üstün kalite-
deki zeytinyağımızı damak tadına sunuyoruz. Talep edenler 
zeytinyağına Zeytinpark’tan ulaşabilirler” dedi. Zeytinpark 
zeytinyağlarıın satışıyla elde edilen gelirin yine alanın kente 
kazandırılması çalışmalarında harcanacağını bildiren Çandır, 
“Biz halkımızdan Zeytinpark zeytinyağlarını tercih ederek 
Antalya’ya nefes olmalarını bekliyoruz” dedi.  

50 ml Tavşan Yüreği      20.00 TL

250 ml ZP Seçme              10.00 TL

500 ml ZP Seçme              17.50 TL

1000 ml ZP seçme            30.00 TL

2000 ml ZP Seçme            50.00 TL

ZEYTİNYAĞ FİYATLARI

Antalya’nın akciğeri Zeytinpark’ta bulunan 20 
bin zeytin ağacından hasat edilen zeytinden 

üretilen zeytinyağ damak tadına sunuldu. Tavşan 
yüreği zeytinyağı büyük ilgi görüyor. 

ANTALYA’YA 
NEFES OLACAK
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Antalya Ticaret Borsası, personeline yönelik 
eğitim çalışmalarını sürdürüyor. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı Mediha Turgut’un verdiği 
iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde, ATB çalı-

şanlarına ilkyardımdan, işyerindeki risklere kadar pek 
çok konu anlatıldı. ATB personeline yönelik verilen 
eğitimde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
işyeri temizliği ve düzen, iş kazası ve meslek hasta-
lığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıkları-
nın sebepleri, hastalıklarından korunma prensipleri 
ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve 
pisokososyal risk etmenleri, ilkyardım, kimyasal, fi-
ziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve 
taşıma, parlama, patlama ve yangından korunma, iş 
ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla 
çalışma, elektrik tehlikeleri, riskler ve önlemleri, iş 
kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tek-
niklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, 
kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve gü-
venliği  genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve 
kurtarma gibi konular yer aldı.

ATB’DEN PERSONELE 
İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun’un 19 Ağustos 2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
diğini belirten Antalya Ticaret Borsası, üyele-

rine “Aftan yararlanın” çağrısında bulundu. Kanun 
ile Borsaya üye olanların  aidat borçlarının gecikme 
zammına af getirildiği belirtilirken, herhangi bir hak 
kaybına uğranmaması için bu imkandan yararlanmak 
isteyen üyelerin en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar 
ATB’ye başvurmaları istendi. 

19 Ağustos tarihinden önce üyelerin borç asılları-
nın kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, 
ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme fai-
zi, gecikme zammı gibi alacakların silineceği belirtilir-
ken,  kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye te-
kabül eden orandaki gecikme zammının affedileceği, 
ancak ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının 
silinmesinin söz konusu olmayacağı vurgulandı. ATB, 
“Borsa aidatları gecikmiş üyelerimizin herhangi bir 
hak kaybına uğramamaları için en geç 31 Ekim 2016 
tarihine kadar muhasebe birimine başvurması gere-
kiyor” çağrısında bulunurken, borç ödemelerinin 6 
taksite kadar bölünebileceğini duyurdu.

ATB’DEN ÜYELERE 
“AFTAN YARARLANIN” ÇAĞRISI
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ODA VE BORSALARDAN 
DARBEYE KARŞI ORTAK TAVIR
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T 
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderli-
ğinde 81 il oda ve borsa başkanları darbe girişimine 
karşı ortak basın açıklaması yaptı. Antalya Sanayi 
ve Ticaret Odası’nda düzenlenen basın toplantısı-

na ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 
Kayan’ın yanı sıra, ilçe oda ve borsa başkanları, Deniz 
Ticaret Odası Başkanı ile meclis başkanları, yönetim ku-
rulu üyeleri ve meclis üyeleri de katıldı. Ortak açıklamayı 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Başkanı 
Davut Çetin okudu.

TOBB tarafından 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsa 
başkanları ve yönetim kurullarıyla eş zamanlı olarak ya-
yımlanan ortak bildiri, “Demokrasi vazgeçilmezimiz, mil-
li irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz” ifadeleriyle 
başladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 
365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, bu ortak açıklamayı aynı 
anda yapıyoruz.

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, de-
mokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. 
Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birliğimiz ve 
Oda-Borsa camiası olaraktepkimizi ilk anda ortaya koy-
duk.

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milleti-
nin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip 
çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.

Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil 
toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplen-
miş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır.

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle 
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, 
beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak etmek-
tedir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Baş-
bakanımız ve Meclisteki tüm siyasi partilerimizi, cunta 
heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten 
kutluyoruz.

Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebat-
la direnen, böylece Gazi unvanını bir kez daha hatırlatan 
Meclisimizle gurur duyuyoruz.

Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen her-

17GÜNCEL



kese,başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın 
şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz. 
Onlara minnettarız.

Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca 
direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyo-
ruz.

Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir 
idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir se-
çenek de görmüyoruz.

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen 
ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini 
bekliyoruz.

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Değerli Basın mensupları,

Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve 
Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk.

Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraber-
liğimizi güçlendirerek çıktık.

Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu 
büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.

Şimdi çok daha güçlü olmak,birbirimize daha fazla sarıl-
mak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan 
unsur budur.

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düş-
meyeceğiz.İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, 
istihdam sağlama zamanı diyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365 
Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devleti-
mizden yana olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize 
karşı olanların da karşısına dikileceğiz.

Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha bü-
yük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için 
durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan 
çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi 

sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.

Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanıma-
yacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe 
girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurgu-
luyoruz.

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokra-
si varsa hepimiz varız.

Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar ya-
şatmazsın.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

YÖRÜKLER VATAN SEVGİSİNİN NE OLDUĞUNU Bİ-
LİRLER

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun canlı yayında söz 
vermesi üzerine Davut Çetin, Antalya’nın Yörük diyarı bir 
kent olduğunu belirterek, “Yörükler vatan sevgisinin ne 
olduğunu çok iyi bilirler. İlk günden itibaren Antalya da 
bu hain darbeye karşı gayet güzel şekilde cevap verilmiş-
tir. Vatandaşımız göğsünü siper ederek darbecilere karşı 
gereken tepkiyi vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iti-
barını da hep göz önünde bulundurarak tepki ortaya kon-
muştur. Biz buradayız milli idarenin önüne geçecek hiçbir 
girişime izin vermeyeceğiz. Tüm milletimize geçmiş olsun 
diyorum. TOBB yönetimine de böyle bir fırsat verdiği için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu
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A 
ntalya Ticaret  Borsası, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, darbe girişimi son-
rasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim hukuksuzdur ve 
kabul edilemez, gün milletçe demokrasimize sahip çıkma günüdür. 
Millet iradesine karşı yapılmış olan darbe girişimi asla kabul edile-
mez. Hiçbir güç milletin kararının üzerinde değildir. Seçimle gelen iktidarların yine 
seçimle gitmesi demokrasi anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Halkımız kendi 
iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, tüm girişimlerin sonuçsuz 
kalacağını, darbecilere prim vermeyeceğini ve demokrasiye bağlı kalacağını karar-
lılık ve cesaretle göstermiştir. Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşı-
sında, demokrasinin yanındayız. Biliyoruz ki tüm zorlukların içerisinden başarıyla 
çıkan milletimiz, bu zorluktan da başarılı bir biçimde çıkacaktır.

Vatandaşlarımızdan bu zor dönemde demokratik yönetim anlayışına sahip çıkmala-
rını, tepkilerini kimsenin oyununa gelmeden, taşkınlıklardan uzak durarak ve aklı-
selim bir biçimde sergilemelerini bekliyoruz.

Talihsiz olaylarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah`tan rahmet, şehitlerimizin 
kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan va-
tandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımla…”

ATB BAŞKANI ALİ ÇANDIR: 
GÜN MİLLETÇE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR

Ali
ÇANDIR
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A 
ntalya Ticaret Borsası Temmuz ayı meclisi, Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. 
Meclis toplantısı, darbe girişiminde yaşamını yitiren 
demokrasi şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunmasıyla başladı. 

Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 15 Temmuz günü yaşa-
nan darbe girişimini kınadı. Türk halkının bu kalkışmaya canı 
pahasına karşı çıktığını ve bertaraf ettiğini belirten Kayan, geç-

miş olsun dileğinde bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNE KINAMA

Yönetimin bir aylık çalışması-
nın anlatıldığı Meclis’te, ATB 
Başkanı Ali Çandır, gündeme 
ve ekonomiye ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Söz-
lerine 15 Temmuz günü Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin emir 
komuta zinciri dışında ger-
çekleştirilmeye çalışılan darbe 
girişimini kınayarak başlayan 
Çandır, şunları kaydetti:

“Halkımız bu kalkışmaya 
canı pahasına karşı çıkmış 
ve bertaraf etmiştir. Darbe 
kalkışmasına, karşı duruş 
sergileyerek demokrasi uğ-
runa hayatlarını kaybeden 

güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.   Yaralanan 
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Hal-
kımız demokrasiye sahip çıkarak, egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin oluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Zor günler ge-
çirdiğimiz bu dönemde demokratik yönetim anlayışına sahip 
çıkan milletimiz başta olmak üzere, güvenlik güçlerimize te-
şekkür ediyorum.”

15 Temmuz’da Türk milletinin başına getirilmeye çalışılan 
melanete, millet olarak tek yürek olup karşı durulduğunu 
belirten Ali Çandır, “Bu darbe melaneti yüzünden kaybetti-
ğimiz 246 şehidimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta 
olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Şehitlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Al-
lah’tan dileğim onlar haklarını bizlere helal etsinler. Demok-
rasimiz ve özgürlüğümüz uğruna canlarını veren şehitleri-
mizin yanında binlerce insanımız da yaralandı. Hepsine acil 
şifalar diliyorum. Canlarını ortaya koyarak demokrasimizi ve 
özgürlüğümüzü savunan bütün vatandaşlarımıza borcumu-
zu, ne yapsak ödeyemeyiz” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ TERCİHİNDEN VAZGEÇMEYİZ 

Türk milletinin kendi kaderini kendi tercihiyle belirleme ko-
nusunda rüştünü defalarca ispatlamış büyük bir millet oldu-
ğunu kaydeden Çandır, şunları kaydetti:

“Malazgirt’ten, Çanakkale’ye, en zayıf, en kargaşalı ve en 
buhranlı dönemlerinde bile milletimiz, kaderine musallat 
olan iç ve dış düşmanlarına karşı tek yürek olmayı ve kaderi-

ATB
TEMMUZ AYI
MECLİSİ TOPLANDI

ATB Başkanı Ali Çandır, “Ekonomimiz bu dışsal 
bozucuların yanı sıra içeride de bildik sorunlarla 
iç içe olmasına rağmen kamu yönünden sağlam, 

özel sektör ve hane halkı yönünden ise riskli 
bir dönemden geçmektedir. Ancak, genel olarak 

değerlendirirsek tüm bu bozucu etmenlere 
rağmen ekonomimiz belirli ölçülerde canlılığını 

korumaktadır” diye konuştu.
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ni kendi belirlemeyi canından üstün bilmiştir. Milli şairimizin 
bütün dünyaya haykırdığı gibi; Ben ezelden beridir hür yaşa-
dım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşa-
rım! Mısralarını yaşayarak hak etmiş, bir milletiz. Dolayısıyla 
halkımız, ahalimiz, milletimiz kendi tercihini yaşamayı öz-
gürlüğü olarak bilmektedir. Eksiğiyle, yanlışıyla da olsa bede-
lini ödemek pahasına bu özgürlük ve demokrasi tercihinden 
vazgeçmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir.”

Türk milletinin özgürlük ve demokrasi tercihinden asla vaz-
geçmeyeceğini vurgulayan Çandır, “Yüzüncü yılına yaklaşan 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ve silah arkadaşlarının demokrasi, özgürlük ve laik 
ilkeler üzerine kurduğu devletimize sahip çıkmak hepimizin 
vazgeçilmez vazifesidir. Bu temel vazifeyi, Atatürk’ün Türki-
ye Büyük Millet Meclisimiz ‘de dile getirdiği; “Bir gün, İstiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini 
düşünmeyeceksin!” Hitabesinden alarak 15 Temmuz akşamı 
yollara düştük. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve özgür-
lüğümüze sahip çıktık” diye konuştu.

LİYAKAT VURGUSU 

Yaşananların ardından devlet yönetiminde liyakat sisteminin 
uygulanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Ali Çandır, 
“Uzunca bir süredir yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz ol-
malıdır! Olmalıdır ki, yaşadıklarımızdan doğru dersler çıkarıp 
kendimizi geliştirelim. Bu kapsamda kurumsal sürdürülebilir 
yönetimin temel ilkelerinden biri liyakattir. Yani adama göre 

iş değil, işe uygun adam prensibidir. Bu ilkeden vazgeçen ya 
da taviz veren her kurum, ciddi varlık sorunlarıyla baş başa 
kalır. Temennim o dur ki, taviz vermeden devlet yönetiminde 
liyakat esaslarını uygulamaya koyarız” dedi.

Yapılan darbe girişiminin ardından milletimizin büyük bir 
kararlılık ve fedakarlıkla vazifesini yaptığını, Hükümetin de 
üzerine düşen vazifeyi büyük bir dirayetle yerine getirdiğini 
kaydeden Ali Çandır, “Cumhuriyetimiz ve devletimizin var-
lığına kasteden hainlerin peşine düşmüştür. Siyaset kurumu 
da iktidarıyla muhalefetiyle bir bütün olarak devlet adamlığı 
özelliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bunun için siyaset 
kurumuna teşekkür ederiz” diye konuştu.

OHAL HAKLIDIR

Yaşananların ardından ilan edilen olağanüstü hal durumu-
nun haklı olduğunu kaydeden Çandır, “Bu dönemde hızlı, 
doğru ve kararlı adımlarla vazife yapmanın gerçekçi oldu-
ğunu görüyoruz. Bu sürenin mümkün olduğu kadar kısa ve 
etkili olmasını diliyoruz. Zira mümkün olan en kısa süre içeri-
sinde demokratik, laik ve hukuk devleti normlarına dönmüş 
olmak, hem insanımız için hem de ekonomimiz için hayati 
değere sahiptir” dedi.

EKONOMİMİZ CANLILIĞINI KORUYOR 

ATB Başkanı Ali Çandır, Meclis konuşmasında ekonomiye 
ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Dünya ekonomisinin 
küresel ticaretinin daraldığı, ortalama büyümenin düştüğü, 
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neredeyse negatif nominal faizin hüküm sürdüğü ve öngö-
rülebilir bir gelecek için de iyimserliğin hakim olmadığı bir 
ekonomik iklimde bulunduğunu kaydeden Çandır, “Ekono-
mimiz bu dışsal bozucuların yanı sıra içeride de bildik sorun-
larla iç içe olmasına rağmen kamu yönünden sağlam, özel 
sektör ve hane halkı yönünden ise riskli bir dönemden geç-
mektedir. Ancak, genel olarak değerlendirirsek tüm bu bozu-
cu etmenlere rağmen ekonomimiz belirli ölçülerde canlılığını 
korumaktadır” diye konuştu. 

KARA PARA AKLAMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hükümetin gündeme getirdiği varlık affı ve borçların yeni-
den yapılandırılmasını değerlendiren Çandır, “Özel sektörün 
ve hane halkının risklere karşı direncini ve büyümeye olan 
katkısını arttırmak amacıyla yeniden gündeme getirilen varlık 
affı ve borçların yeniden yapılandırılması konusundaki yasal 
düzenlemenin, sıkça dile getirilen kara para aklama riskinden 
ari olarak, hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yani burada esas 
olanın, kayıt dışında kalmış varlığın kayıt içine alınarak eko-
nomiye kazandırılması olmalıdır” diye konuştu.

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasının ATB’nin 
dillendirdiği “Antalya Yaklaşımı” ile örtüştüğüne dikkat çe-
ken Çandır, şu değerlendirme bulundu:

“Burada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken ko-
nulardan biri de kamuya olan borcunu zamanında ve tam 
olarak ödemiş olanların haklarıdır. Her ne kadar kamuya 
olan borcu ödemek bir vatandaşlık görevi olsa da, birçok 
nedenle bu görevi yerine getiremeyenlere bazı kolaylıklar 

sağlandığında, görevini yerine getirenler kendilerini ceza-
landırılmış gibi hissetmemelidir. Bu hissiyatı ortadan kaldırıcı 
anlamlı tedbirler de mutlaka alınmalıdır.”

TARIMSAL DESTEK PAKETİ UMUT VERİCİ 

Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 Temmuz’da açıkladığı ve ATB 
meslek komitelerinde görüşülen teşvik ve destek paketinde 
tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren adımlar bulunduğu-
na dikkat çeken Çandır, tarımsal yatırım teşvikinde emlak 
vergisinden 5 yıl muafiyet, BAĞ-KUR ödemelerinde indirim 
desteği, kredi teminatında taşınabilir varlıkların da kabulü, 
dış ticaret prosedüründe sadeleşme, çek güvenilirliğinin ar-
tırılması, proje bazlı teşvik siteminin getirilmesi, tarımsal teş-
viklerin sadeleştirilmesi, ürün borsası ve lisanslı depoculuğun 
hayata geçirilmesi, ihracat kredilerine erişimin kolaylaştırıl-
ması, tarımsal nitelikli 2B arazileri konusunda kolaylaştırıcı 
adımların umut verici olduğunu söyledi. 

YETERİNCE YANSIMADI

13 yılda tarım sektörüne verilen toplam 81,3 milyar TL‘lik ta-
rımsal desteğin etki analizinin mutlaka yapılması gerektiği-
nin altını çizen Ali Çandır, “Tarımsal destek konusunda ata-
larımızın deyişi ile attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya 
değip değmediğine bakmamız gereklidir. Toplamı itibarıyla 
ciddi bir rakam olan bu desteğin ne yazık ki tarımsal perfor-
mansımıza birçok nedenle yeterince yansımadığını görmek-
teyiz” diye konuştu.

İHTİYACA UYGUN DESTEK ŞART

Antalya gibi özellikli tarım yapan bölgelerin, ortalama tarım 
için hazırlanan destek ve teşvike erişemediğini vurgulayan 
ATB Başkanı Çandır, “Yani genele yapılan desteklerin yanın-
da bu özellikli bölgelerin ihtiyacına uygun destek ve teşvikle-
rin de uygulamaya konması gerekmektedir. Eğer kentimizin 
tarımsal faaliyetlerinin yapısına uygun destek ve teşvik uy-
gulamaları gerçekleştirilirse eminiz ki Antalya tarımı, bugün 
olduğu düzeyden çok daha yüksek bir performansla küresel 
ticarete açılacaktır. Kısacası bu kapasiteye sahip bulunmak-
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tayız. Yeter ki bu kapasiteyi harekete geçirecek nitelikte bir 
destek ve teşvik uygulamasına sahip olalım” değerlendirme-
sinde bulundu.

Ali Çandır, ATB komitelerinde işlenen konuları da Meclis 
üyeleriyle paylaştı. 1.Meslek Komitesinde “Antalya Buğdayını 
Arıyor” çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu 
belirten Çandır, 2. Meslek Komitesinin şeker fiyatlarının son 
dönemde çok arttığı ve piyasanın yavaşladığı yönünde görüş 
bildirdiğini söyledi. 4.Meslek Komitesinin süt ve süt ürünleri-
ni gündemine aldığını belirten Çandır, “Son dönemde sütte 
karşımıza çıkan arz fazlası nedeniyle fiyat dalgalanmasına 
karşın, rekabetin artması için küçük ve orta büyüklükteki süt 
işleme tesislerinin, yani mandıra işletmelerinin yeniden eko-
nomiye kazandırılmasını öneri olarak sunmuşlardır. Üyeleri-
miz bayramda otellerde yaşanan hareketliliğin sektörlerinde 
yüzde 20-30 düzeyinde yukarı yönlü hareketlenme yaşattığı-
nı ifade etmişlerdir” dedi.

5.Meslek komitesinin turizmin toptan ve perakende ticarete 
olan etkisi ile son günlerde yaşadıkları mezbahane sorunu 
hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu kaydeden Çan-
dır, etteki sağlığın ve hijyenin güvencesi olan mezbahane-
nin daha modern ve daha işlevsel bir yapıya kavuşturulması 
gerekliliğinin gündeme geldiğini söyledi. Çandır, 6.Meslek 
komitesinin yeni sezon öncesi dikimi yapılan çeşitler, işçilik 
maliyetleri ve ürünlerin birim fiyatları hakkında görüş alış ve-
rişinde bulunduğunu söyledi.

ZEYTİNPARK’IN YAĞINI ALARAK ANTALYA’YA NEFES OLUN

Ali Çandır, Zeytinpark’ın zeytinlerinden elde edilen zeytin-
yağının satışa sunulduğunu belirtirken, Antalya Ticaret Bor-
sası’nın tescil çalışmalarını yürüttüğü Tavşan Yüreği zeytin-
yağı ve Natürel Birinci zeytinyağlarının Zeytinpark’tan elde 
edilebileceğini söyledi. Tavşan Yüreği zeytinden elde edilen 
yağın kalitesine dikkat çeken Çandır, şunları kaydetti:

“Tavşan yüreği zeytinyağını çok önemsiyoruz. Çünkü An-
talya’nın kökü eskiye dayanan ama kaybolmaya yüz tutmuş 
bir ürünü. Tavşan Yüreği zeytinyağı yurtdışında bir çok yerde 
ödül almış bir ürün. Biz Tavşan yüreği zeytinyağı daha çok in-
sana ulaşsın diye küçük ambalajlarda paketledik. Dün itibariy-
le satışı çıkardık. İlgilenen arkadaşlar Vakıfzeytinliği’nden bu 
yağları alabilirler. İlk günden yağımızı toptan almak için talep 
edenler de oldu ama daha çok insanımıza ulaşması için pera-
kende satış yapmayı uygun gördük. İnsanların Zeytinpark’ın 
yağını alarak Antalya’ya nefes olmasını bekliyoruz. Oradan 
alacağınız zeytinyağı ile sadece zeytinyağı tatmış olmuyorsu-
nuz, Antalya’nın akciğerine de sahip çıkmış oluyorsunuz.” 

TÜRKÜLERLE KENDİ MALIMIZDAN UZAKLAŞTIRDILAR

Zeytinyağıyla ilgili Borsada sektörel analiz toplantısı ya-

pıldığını belirten Çandır, bölgenin zeytinyağı üretimi 
ve tüketiminin artırılması gerektiğini kaydetti. Çandır,  
“Çünkü bu topraklarda Pamfilya döneminden beri zey-
tinyağı önemli bir ürün. Ama bizi zamanında türkülerle 
kendi mallarımızdan uzaklaştırdılar, ‘zeytinyağlı yiyeme-
mem basma fistan giyemem’ diye. Biz Antalya zeytin-
yağlarını tekrar markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. 
Sektörün tüm aktörlerini Borsamızda bir araya getirdik. 
Bir network oluşturmak istiyoruz. Antalya zeytincilerinin 
birbiriyle iletişimini güçlendireceğiz. Onlara budamadan 
ambalajlamaya kadar, tadım eğitimine kadar network ağı 
içinde Zeytinpark’ta eğitimler vereceğiz” diye konuştu. 

ANTALYA’NIN GERÇEK ZEYTİNYAĞI

Zeytiyağında tağşiş konusunda uyaran Çandır, “ Sosyal 
medyada yağların tanıtımına çıkınca herkes fiyatını sor-
maya başladı. Zeytinyağında fiyat önemli ama tağşişli 
olana da dikkat etmek gerek. Bence içinde karışım var mı 
diye kalitesini sorgulamak lazım. Zeytinpark’tan alınan 
yağlar gerçek Antalya zeytinyağları olduğu için de sahip-
lenilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Tavşan yüreği zeytine coğrafi işaret alımıyla ilgili müraca-
atı Türk Patent Enstitüsü’ne yaptıklarını vurgulayan Çan-
dır, “Kabul edildi prosedürlerin tamamlanmasını bekliyo-
ruz. Kısa süre sonra tavşan yüreği zeytine coğrafi işaret 
alırız diye umuyorum” dedi. 
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İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranı ve E 
vitamini zenginliği nedeniyle tercih edi-
len keçiboynuzu pekmeziyle ilgili taklit 
ve tağşiş iddiaları üzerine harekete geçen 

Antalya Ticaret Borsası, keçiboynuzu pek-
mezine standart getirilmesi için 2.5 yıl önce 
çalışma başlattı. Sektör temsilcileri ve akade-
misyenleri bir araya getiren ATB, Türk Stan-
dartları Enstitüsü’ne standart başvurusunda 
bulundu. Türk Standartları Enstitüsü, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İh-
tisas Kurulu’na bağlı 
Gıda Teknik Komi-
tesi’nce hazırlanan 
tasarı, TSE Teknik 
Kurulu’nca kabul edi-

lerek yayımlandı. Tasarıda, ambalaj ve işa-
retlemeden, suda çözünür katı maddeye, 
sakarozdan formol sayısından maya ve küfe, 
titrasyon asitliğinden C13 ve koruyucu mad-
deye kadar numune alma, muayene ve de-
neylerde dikkate alınacak değerler belirlendi. 
Pekmez, mamulün kalitesini bozmayan ka-
palı ambalajlar içinde piyasaya arz edilecek. 
İmalatçı veya satıcı, standarda uygun olarak 
imal edildiğini beyan ettiği pekmez için iste-

nildiğinde standarda uygunluk beyanna-
mesi verecek ya da göstermek zorun-
da kalacak. 

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNE 

STANDART GELDİ
Halk arasında 

keçiboynuzu olarak 
bilinen harnup 

pekmezine standart 
geldi. Daha önce 

standardı olmadığı 
için taklit ya da 

tağşişli keçiboynuzu 
pekmezine herhangi 

bir yaptırım 
uygulanamıyordu. 

Artık gıda 
denetmenlerinin 

sahaya indiğinde 
keçiboynuzu 

pekmeziyle ilgili 
ellerinde bir el kitabı 

olacak, ürünün 
standartlara uyup 

uymadığını buna göre 
sorgulayacak.  
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Başkanı Ali Çandır, üyelerden gelen taklit ve tağşişli keçiboy-
nuzu pekmezi şikayetleri üzerine çalışmayı 
başlattıklarını belirterek, 2.5 yılın sonunda 
keçiboynuzu pekmezine standart getirildiğini 
söyledi. Tüketicinin kandırılmaması, üretici-
nin de haksız rekabete maruz kalmaması için 
önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Ali 
Çandır, “Sofralarımıza gelen ürünlerin güvenli 
olması hepimizin ortak hedefi. Antalya Ticaret Borsası’nın bü-
tün çalışmaları bu yönde ilerliyor. Üyelerimizden gelen talepler 
üzerine Borsamız farklı Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye devam 
edecektir” dedi. Keçiboynuzu pekmezinin besin değeri yüksek 
olması sebebiyle çok tercih edilen bir ürün olduğunu vurgula-
yan Çandır,  “Yoğun tüketimi olan bu ürüne standart getirile-
rek, denetiminin sıklaştırılmasını önemsiyoruz” dedi. 

STANDART TAMAM SIRA DENETİMDE

Antalya Ticaret Borsası 7. Meslek Komitesi Üyesi Necmi Al-
pagot, besin değeri yüksek olan keçiboynuzu pekmezinin 
çok talep gören bir ürün olmasına karşın 
şimdiye kadar standardı olmayan bir ürün 
olduğuna dikkat çekti. Standardı olmadığı 
için bir çok imalatçının kafasına göre imalat 
yaptığını belirten Alpagot, “Bu haksız reka-
bete yol açıyordu. Artık üretici standardlarda 
keçiboynuzu pekmezi üretip tüketiciye ulaş-
tıracak, kafasına göre karışım yapıp keçiboynuzu pekmezi 
diye satamayacak” dedi. Alpagot, bazı üreticilerin ucuz mey-
velerden elde ettiği pekmezi, glikoz gibi ürünleri karıştırarak 
keçiboynuzu pekmezi adı altında satışa sunduğuna dikkat 
çekerken, “Keçiboynuzu pekmezinde taklit ve tağşiş had saf-
hadaydı” dedi. TSE’nin standart çalışmasından sonra dene-
tim mekanizmasının iyi çalıştırılması gerektiğini vurgulayan 
Alpagot, “Denetim doğru yapılırsa faydası olur” dedi.

ÜRETİCİ DAHA DİKKATLİ OLACAK

Keçiboynuzu pekmezi üreticisi Hilmi Kocademir, keçiboynu-
zu pekmezindeki sahtekarlığın baldaki sahtekarlıktan daha 
çok olduğunu ileri sürdü. Antalya Ticaret 
Borsası’nın girişimiyle hazırlanan standardın 
tüketicinin ve gerçek imalatçının korunması 
için önemli olduğunu vurgulayan Kocade-
mir, “Artık pekmez üretenler daha dikkatli 
olacak. Standardın olması biraz olsun ima-
latçıya çeki düzen verecektir” dedi. Görevin 
artık gıda denetçilerinde olduğunu söyleyen Hilmi Kocade-
mir, “Eskiden keçiboynuzu pekmezin standardı olmadığı için 
denetçiler neye göre denetleme yapacağını bilmiyordu. Artık 
ellerinde bir el kitabı var, onlara düşen görev taviz vermeden 
tüketiciyi taklit ve tağşişli ürünlere karşı korumaktır” dedi.

Ali
ÇANDIR

Necmi 
ALPAGOT

Hilmi
KOCADEMİR

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN 

FAYDALARI

Keçi boynuzu pekmezi oldukça yüksek oranda 
natürel şekerler ve zengin içerikli mineraller ve 
A, B, B2, B3, D vitaminleri içeriği ile natürel be-
sin kuvvet kaynağı olarak biliniyor. Keçiboynuzu 
pekmezinin içerdiği zengin vitamin ve besin kay-
naklarıyla özellikle solunum yolu hastalıklarına 
iyi geldiği belirtiliyor. Keçiboynuzu pekmezinin 
faydaları şöyle sıralanıyor:

•Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına 
çok faydalıdır.

•E vitamini içerdiği için astım, bronşiti grip, nezle 
gibi hastalıklara faydalıdır.

•Öksürüğü giderir ve rahatlama sağlar.

•Balgam söktürücü özelliği vardır.

•Sindirim sistemi sorunlarını çözer, şişkinliği gi-
derir, bağırsakları temizler.

•Yüksek derecede sodyum ve potasyum içerdiği 
için karaciğer için çok faydalıdır.

•Kansere yakalanma oranını düşürdüğü belirtil-
mektedir.

•Kalp sağlığı için önemlidir, kalp çarpıntısını ön-
ler.

•Doğal bir enerji kaynağıdır.

•Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını gider-
me özelliği vardır.

•Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve te-
davi edici özelliği vardır.
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HER NEFESTE 
4 METREKARE TARIM TOPRAĞI 

ELİMİZDEN KAYIYOR

Türkiye tarım topraklarının yüzde 
1,5’ine sahip Antalya, tarım toprağı 
potansiyeli ile 20. sırada, bitkisel üre-
tim değerinde ise 81 il arasında 1. sıra-

da yer alıyor. Zengin  toprak verimi ile üze-
rinde yaşayanlara iş ve aş sağlayan Antalya, 
tarım topraklarını elinden bir bir kaybediyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) rakamları-
na göre, Türkiye genelinde 2006 yılında 258 
milyon 764 bin 716 dekar olan tarım toprağı, 
2015 yılında 239 milyon 488 bin 288 dekara 
düştü. Resmi rakamlara göre, son 10 yılda 
Türkiye’de her gün ortalama 8 futbol saha-
sı büyüklüğünde tarım toprağı kaybediliyor. 
Yine TUİK verilerine göre Antalya’da 3 mil-
yon 779 bin 840 dekar olan tarım toprağı bü-

yüklüğü 10 yılda yüzde 3 düşerek 3 milyon 
671 bin 721 dekara geriledi. Tarım toprağını 
10 yıllık sürede en fazla kaybeden il yüzde 
56’lık düşüşle Kars olurken, Kars’ı Siirt, Kon-
ya, Ardahan, Osmaniye izledi.  

HER NEFESTE GİDİYOR

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır,  son 10 yılda, Antalya’nın 
her gün ortalama 4 futbol sahası büyüklü-
ğünde tarım toprağını kaybettiğine dikkat 
çekti. Çandır, “Yapılan hesaplamalara göre 
Antalya’da her nefeste yaklaşık 4 metrekare 
alanımız elimizden kayıp gidiyor” dedi. 

Antalya’nın tarımdan ve tarım toprakların-
dan vazgeçemeyeceğini vurgulayan Çandır, 

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 

rakamlarına göre, 
Türkiye genelinde 
2006 yılında 258 

milyon 764 bin 716 
dekar olan tarım 

toprağı, 2015 yılında 
239 milyon 488 bin 
288 dekara düştü. 
Resmi rakamlara 

göre, son 10 yılda 
Türkiye’de her gün 
ortalama 8 futbol 

sahası büyüklüğünde, 
tarımsal potansiyeli 

ile yaşayanlara aş ve 
iş sağlayan Antalya 
ise 4 futbol sahası 

büyüklüğünde tarım 
arazisi kaybediliyor.
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“Tarım topraklarımızı yanlış 
imar uygulamaları, plansız 
ve çarpık kentleşme, yan-
lış tarım politikaları ve yasal 
düzenlemeler nedeniyle terk 
ediyoruz,  miras mevzuatı ise 
tarım topraklarının en büyük 
düşmanı olmuştur” dedi. 

TOPRAĞIN TELAFİSİ YOK

Toprağın üretilemez, çoğal-
tılamaz doğal bir varlık oldu-
ğunu belirten Çandır, “Kay-
bedilen bir karış toprağın 
telafisi yoktur” dedi. Çandır, 
şunları kaydetti:

“Tarım toprağımızı koru-
mak için tarım alanlarını 
imara açma kolaycılığından 
vazgeçmeliyiz,  bunun ye-
rine ekonomik ömrünü ta-
mamlamış yerleşim alanları 
yeniden ele alınarak kent-
lerde yenileşme çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Kulla-
nımda olan tarım toprakları 
üzerinde planlama yapmak 
yerine tarım amaçlı kulla-
nılmayacak alanlar ıslah 
edilerek yerleşime açılabilir. 
Unutmayalım toprağa sahip 
çıkmak geleceğimize sahip 
çıkmak demektir.” 

HASSASİYET VURGUSU 

Kentin imarı konusunda dik-
katli kararlar alınması gerekti-
ğini ve ilgili kurumların daha 
hassas davranmasını bek-
lediklerini vurgulayan ATB 
Başkanı Ali Çandır, “Ülkemiz 
ekonomisine yaklaşık 10 mil-
yar TL destek veren, çalışan 
nüfusunun yarısını tarımda 
istihdam eden, ekmeğini top-
raktan kazanan bir kentiz, bu 
nedenle çocuklarımız, kenti-
miz, sektörümüz, tarlasında, 
serasında alın teri dökerek 
emek veren üreticilerimiz için 

TARIM TOPRAKLARI / Toplam Alan (Dekar)
İL ADI - YILLAR 2015 2006 (2006-2015) % Durum

Kars 2.152.915,00 3.358.749,00 1.205.834,00 -56 AZALDI

Siirt 849.170,00 1.181.381,00 332.211,00 -39 AZALDI

Konya 19.278.540,46 25.601.964,00 6.323.423,54 -33 AZALDI

Ardahan 315.675,00 417.206,00 101.531,00 -32 AZALDI

Osmaniye 1.173.728,00 1.545.855,00 372.127,00 -32 AZALDI

Zonguldak 535.859,40 700.172,00 164.312,60 -31 AZALDI

Elazığ 1.594.635,26 2.080.868,00 486.232,74 -30 AZALDI

Bartın 389.067,00 501.035,00 111.968,00 -29 AZALDI

Sinop 826.969,00 1.051.489,00 224.520,00 -27 AZALDI

Muş 2.685.097,00 3.382.293,00 697.196,00 -26 AZALDI

Artvin 319.660,00 402.379,00 82.719,00 -26 AZALDI

Erzincan 1.361.905,00 1.701.467,00 339.562,00 -25 AZALDI

Batman 1.116.765,00 1.391.532,00 274.767,00 -25 AZALDI

Kastamonu 1.545.263,20 1.892.417,00 347.153,80 -22 AZALDI

Hakkari 335.274,00 406.902,00 71.628,00 -21 AZALDI

Diyarbakır 6.059.567,00 7.282.008,00 1.222.441,00 -20 AZALDI

Hatay 2.414.872,89 2.883.308,00 468.435,11 -19 AZALDI

Yozgat 6.283.289,00 7.478.189,00 1.194.900,00 -19 AZALDI

Edirne 3.147.344,00 3.701.957,00 554.613,00 -18 AZALDI

Malatya 2.950.371,63 3.451.135,00 500.763,37 -17 AZALDI

Bingöl 354.923,00 413.699,00 58.776,00 -17 AZALDI

Bilecik 828.665,00 965.003,00 136.338,00 -16 AZALDI

Adıyaman 2.386.563,00 2.775.281,00 388.718,00 -16 AZALDI

Düzce 739.353,01 859.496,00 120.142,99 -16 AZALDI

Karabük 475.779,00 551.768,00 75.989,00 -16 AZALDI

Kütahya 3.098.857,10 3.592.157,00 493.299,90 -16 AZALDI

Kocaeli 845.312,50 976.605,00 131.292,50 -16 AZALDI

Adana 4.891.150,00 5.621.945,00 730.795,00 -15 AZALDI

Afyonkarahisar 4.784.303,15 5.477.939,00 693.635,85 -14 AZALDI

Bursa 3.050.475,68 3.449.430,00 398.954,32 -13 AZALDI

Samsun 3.761.286,84 4.246.802,00 485.515,16 -13 AZALDI

Tunceli 649.899,00 728.307,00 78.408,00 -12 AZALDI

Mardin 3.281.970,00 3.646.149,00 364.179,00 -11 AZALDI

Kayseri 5.958.343,20 6.603.624,00 645.280,80 -11 AZALDI

Sakarya 1.750.486,22 1.936.702,00 186.215,78 -11 AZALDI

İstanbul 715.357,08 785.660,00 70.302,92 -10 AZALDI

Kırşehir 3.889.465,00 4.267.511,00 378.046,00 -10 AZALDI

Iğdır 707.307,00 776.024,00 68.717,00 -10 AZALDI

Kahramanmaraş 3.625.405,86 3.957.084,00 331.678,14 -9 AZALDI
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tarım topraklarımıza sahip 
çıkmalıyız” değerlendirme-
sinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in tarım 
topraklarının korunması yö-
nündeki hassasiyetini sevin-
dirici bulduklarını kaydeden 
Çandır, “Karar vericilerin bu 
konuda sahadaki çalışmaları 
titizlikle takip etmesini bek-
liyoruz” dedi. 

TARIM TOPRAKLARI / Toplam Alan (Dekar)

İL ADI - YILLAR 2015 2006 (2006-2015) % Durum

Bolu 1.179.071,00 1.285.570,00 106.499,00 -9 AZALDI

Erzurum 3.477.762,90 3.772.998,00 295.235,10 -8 AZALDI

Gümüşhane 687.999,00 741.305,00 53.306,00 -8 AZALDI

İzmir 3.290.649,89 3.539.326,00 248.676,11 -8 AZALDI

Aydın 3.681.001,59 3.955.105,00 274.103,41 -7 AZALDI

Mersin 3.794.055,61 4.043.360,00 249.304,39 -7 AZALDI

Muğla 2.311.248,37 2.459.369,00 148.120,63 -6 AZALDI

Çorum 5.530.111,00 5.872.487,00 342.376,00 -6 AZALDI

Kırklareli 2.257.396,26 2.384.981,00 127.584,74 -6 AZALDI

Aksaray 4.149.471,00 4.339.695,00 190.224,00 -5 AZALDI

Balıkesir 4.131.738,60 4.278.999,00 147.260,40 -4 AZALDI

Burdur 1.569.780,00 1.623.364,00 53.584,00 -3 AZALDI

Trabzon 963.783,00 995.377,00 31.594,00 -3 AZALDI

Antalya 3.671.721,53 3.779.840,00 108.118,47 -3 AZALDI

Ordu 2.552.972,78 2.617.778,00 64.805,22 -3 AZALDI

Giresun 1.610.746,40 1.643.661,00 32.914,60 -2 AZALDI

Denizli 3.654.455,93 3.686.032,00 31.576,07 -1 AZALDI

Gaziantep 3.592.456,00 3.621.350,00 28.894,00 -1 AZALDI

Ankara 12.241.703,58 12.250.583,00 8.879,42 -0 AYNI KALDI

Rize 544.062,81 543.760,00 -302,81 0 AYNI KALDI

Kilis 1.050.447,00 1.046.072,00 -4.375,00 0 AYNI KALDI

Tekirdağ 3.821.620,38 3.779.865,00 -41.755,38 1 ARTTI

Ağrı 3.646.339,00 3.603.076,00 -43.263,00 1 ARTTI

Manisa 5.039.805,11 4.944.806,00 -94.999,11 2 ARTTI

Tokat 3.108.953,40 3.036.458,00 -72.495,40 2 ARTTI

Şanlıurfa 11.810.432,00 11.471.531,00 -338.901,00 3 ARTTI

Amasya 2.311.725,00 2.244.725,00 -67.000,00 3 ARTTI

Uşak 2.239.924,00 2.172.320,00 -67.604,00 3 ARTTI

Karaman 3.395.568,84 3.285.437,00 -110.131,84 3 ARTTI

Niğde 2.783.700,00 2.682.341,00 -101.359,00 4 ARTTI

Nevşehir 3.337.006,00 3.214.234,00 -122.772,00 4 ARTTI

Eskişehir 5.816.100,91 5.599.391,00 -216.709,91 4 ARTTI

Bayburt 1.054.867,00 1.002.826,00 -52.041,00 5 ARTTI

Van 3.224.432,00 3.062.224,00 -162.208,00 5 ARTTI

Çankırı 2.151.040,00 1.992.645,00 -158.395,00 7 ARTTI

Yalova 132.532,80 121.040,00 -11.492,80 9 ARTTI

Çanakkale 2.880.264,00 2.605.742,00 -274.522,00 10 ARTTI

Kırıkkale 3.103.432,00 2.714.184,00 -389.248,00 13 ARTTI

Sivas 8.186.385,00 7.144.065,00 -1.042.320,00 13 ARTTI

Isparta 2.088.421,00 1.787.799,00 -300.622,00 14 ARTTI

Şırnak 944.625,00 768.670,00 -175.955,00 19 ARTTI

Bitlis 1.335.596,00 1.004.827,00 -330.769,00 25 ARTTI

TÜRKİYE 239.488.288,17 258.764.716,00 19.276.436,83 -8 AZALDI
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Rusya ile ekonomik ilişkilerin 8 aydır 
askıya alındığını hatırlatan Ali Çandır, 
“Rusya ile ilişkilerimizde geçen 8 ay-
lık süreyi bir kayıp olarak görüyoruz” 

dedi. İki ülke devlet başkanının 9 Ağustos’ta 
görüşmesinin olumlu havada geçmesinin 
moralleri yükselttiğini, ekonomi çevrelerini 
umutlandırdığını belirten Çandır, “Rusya ile 
25 yılda ilmek ilmek dokuduğumuz, eko-
nomik, sosyal ve siyasi ilişkiler göz ardı edi-
lemez. Antalyamız ise Rusya ile ilişkide çok 
özel bir yere sahiptir. Antalya’nın yaş meyve 
ve sebze ihracatında Rusya’nın payı yüzde 40, 
bazı ürünlerde ise yüzde 60’lara kadar var-
maktadır. Bu açıdan Rus pazarının yeniden 
kazanılıyor olması ülkemiz ve ekonomisinin 
yüzde 20’sini tarımdan kazanan, nüfusunun 
yüzde 30’u tarımdan geçinen kentimiz açısın-
dan çok önemlidir” diye konuştu. 

TARIMLA İLGİLİ ADIMLAR HIZLI ATILMALI

İki ülke arasında yaşanan gerilimin sonu-
cunda yaşanan kaybın, üretici, ihracatçı ve 
ekonomi çevrelerini üzdüğünü vurgulayan 
Çandır, Rusya ile ilişkilerin yeniden başlanıl-
masının iş çevrelerini umutlandırdığını söy-
ledi. Çandır, “Yasak ve kısıtlamaların aşama 

aşama kaldırılacağı yönündeki açıklamalar 
ise yeşeren umutlarımıza gölge düşürme-
yecektir. Ancak şunu belirtmekte yarar var; 
tarım sektöründe alınacak kararların hızlı ve 
uygulanabilir olması gereklidir. Çünkü yaş 
sebze ve süs bitkileri üreticisi için sezon ha-
zırlığı devam ediyor, umutları artırıcı somut 
adımların atılması bekleniyor” diye konuştu. 

2017’YE UMUTLU BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Üretici, ihracatçı ve ekonomi çevrelerinin, 
2017 yılına umutla başlamak istediğini kay-
deden Çandır, “Bunun için 2 ülke ekonomisi-
ni rahatlatacak adımlar hızla atılmalı. Temen-
nimiz turizm sektörü için sezon sonunun, 
tarım sektörü içinse ikinci yarının biraz daha 
hafif bir kayıpla atlatılması ve alınan kararla-
rın 2017‘ye umut olması yönündedir” dedi. 

HEYETTE ANTALYA AĞIRLIĞI

Ali Çandır, Rusya’ya giden heyette Antalya 
Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın 
yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Menderes Türel’in bulunmasının Antalya 
adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan 
ile Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir 
Putin’in görüşmesinin 

ardından Türkiye 
-Rusya ilişkilerinin 
normalleşmesiyle 

ilgili değerlendirmede 
bulundu.

TÜRKİYE - RUSYA 
İLİŞKİLERİNDEN 

İŞ ÇEVRESİ UMUTLU
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G
ntalya,  kent merkezindeki tek yeşil alanı, kentin 
akciğeri olan Vakıf Zeytinliği’ni özveride buluna-
rak  2009 yılında  Vakıflardan 25 yıllığına kira-
layan Antalya Ticaret Borsası’na (ATB)’ye kadar 

çok, ne kadar içten teşekkür etse azdır..

ATB Başkanı Ali Çandır ve arkadaşları bu çok önemli ala-
nı rantın elinden kurtarmanın yanında, Antalya’nın kay-
naklarına sahip çıkma bilincini ortaya koydular, gelecek 
kuşaklara çok önemli mesajlar verdiler..

Antalya Ticaret Borsası’nın özverisine Antalya’nın kurum 
ve kuruluşları da kayıtsız kalmadılar.

‘Zeytinpark A.Ş. ’ye aralarında Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası (ATSO) ile Büyükşehir ve diğer belediyelerin de 
bulunduğu 20 kurum ve kuruluş ortak oldu..

Pekala Vakıf Zeytinliği’nde hangi projeler uygulanacaktı?

Antalya’ya hangi mesajları verecekti?

Kuşkusuz zor bir uğraştı..

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bakımını yapamıyor-
du..

ATB, çok uğraş verdi..

İşini seven bir ekip kurdu, zorlukları aşıp, çok önemli bir 
noktaya geldiler..

Zeytinpark’ta 20 bin zeytin ağacıdan toplanan zeytinin 
yağı çıkarıldı ve ‘Zeytinpark’ adıyla damak tadına sunul-
du..

Biraz pahalı da olsa bir Antalya markası yaratmak açısın-
dan alkışa değer bir çalışma Zeytinpark zeytinyağı..

Zeytinpark zeytinyağının vitrine çıkmasıyla birlikte gün-

deme Antalya’nın unutulan markaları geldi..

Örnek mi?

Aylin ayçiçeği yağı..

1967 yılında kurulan Antalya Yağ Sanayi, bir yıl sonra  
yani 1968’de ilk tescil edilen markası olarak piyasaya çık-
tı..

Aylin yağı tam 48 yaşında..

3 yıl önce yeniden üretilmeye başlandı, vitrinlerde yerini 
aldı..

Antalya Aylin ayçiçeği yağı ile bir markasını yaşatıyor..

Bu konuda özveride bulunan, emek veren herkese elbette 
şükran borçluyuz..

Antalya’nın sıcağında serinlemenin yolu soğuk içecek tü-
ketmek..

Girişimciler kolları sıvamış..

Antalya’nın unutulan markalarından birisi de ‘Ankara 
Gazozu’

Antalya’nın tarihçisi Hüseyin Çimrin’in babası rahmetli 
İbrahim Sami Çimrin 1928 yılında Antalya’nın ilk gazoz 
fabrikasını kurmuş, markasını ‘Ankara Gazozu’ olarak 
seçmiş..

Ancak Ankara Gazozu, uzun yıllar kurucusunun ismiyle 
satıcılar tarafından ‘Meşhur İbrahim Sami Gazozu’ diye 
sattıkları için yerini ‘İbrahim Sarı Gazozu’na bırakmak 
zorunda  kalmış..

İbrahim Sarı Çimrin, 1954 yılında fabrikasını kalfası Ah-
met Sav’a devredince Ankara Gazozu bu kez ‘ Cansu Ga-
zozu’ adıyla piyasaya sürülmüş..

İbrahim Akkaya 
Akdeniz Gerçek Gazetesi  UNUTULAN ANTALYA MARKALARI!
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Antalya’nın ikinci gazoz fabrikasını kuran Muhammet 
Çamlılar, gazozuna ‘Sefa Gazozları’ adını vermiş..

Ardından Şen Gazozları, Dört Mevsim Gazozları, Beyda-
ğı Gazozları gibi Antalya’nın efsane gazoz markaları ola-
rak Antalya tarihinde yerlerini almışlar..

Antalya Gazozu markasını yaşatmak için çabalayan giri-
şimcilerden söz etmeden olmaz..

Agma Gıda ve İçecek Limited Şirketi, tesislerinde Antalya 
Gazozu üretmeye başladı..

Antalya nostaljisini yaratmayı da amaçlayan Antalya Ga-
zozu piyasaya çıkaran şirket, ulusal ve uluslararası bir 
marka yaratmakta bir hayli iddialı başarılı olmamaları 
içinde bir neden yok..

Şüphesiz Antalya markası olarak 95 yıl önce kurulan ve 
Avrupa’dan Avustralya’ya kadar dünyanın her yerine 
Antalya reçelleri ihraç eden Yenigün Reçelleri önemli bir 
Antalya markası..

Antbirlik Yağ Kombinası’nı  da listeye dahil etmekte yarar 
var.

Antalya markası olmuş lezzet ustalarını da unutmadık el-
bette..

Antalya Narenciye Enstitüsü’nün Antalya çıkışlı ürünleri 
üretme gayretini kutlamak gerekli..

7 Mehmet, Parlak Restoran, Piyazcı Mustafa, Katmerci 
İlhami, Börekçi-Dondurmacı Zamora, Piyazcı Sami, Bö-
rekçi Tevfik, Dönerci Hakkı Baba, Paçacı Şaban, Turşucu 
Muammer, Müstafinin Yeri, Topçu Şiş Kebap, Akdeniz 
Dondurmaları, Antalya Kebap Tandır, Kazan Restoran, 
18’nin Poğaçası, Dondurmacı Yaşar, Tahinci Hayfa Barut 
ilk akla gelenler.

Unutulanlar varsa af ola..

Antalya markası olarak İstanbul Sanayi Odası(İSO) tara-
fından yayınlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu’ listesine son yıllarda sürekli giren AGT, ADOPEN,ve 
Yörükoğlu var.

Antalya Rakısı ve votkasını yaratan Antalya Güçbirliği 
Holding önemli bir Antalya markası..

Dünyanın dört bir yanında büyük işlere imza atan ve 
dünyanın sayılı zenginlerine yat üretenGünsu’yu Antalya 
markaları arasına eklemek gerekli..

Gerçek şu ki Antalya markalarının azalmasında yatırımcı-
ların riskten uzak durarak daha kolay yoldan para kazan-
ma isteğinin payı büyük..

Son yıllarda Antalya bölgesinde turizm ve inşaat sektö-
rüne yönelme modası Antalya markalarını yaratma ve 
unutulan markaları yeniden kazandırma beklentilerinin 
önemli bir etken..

Akdeniz Üniversitesi bir Antalya markası olarak vitrine 
çıktı..

Antalya AKEV Üniversitesi’nin de bir Antalya markası 
olarak öne çıkacağını umut ediyoruz..

Antalya markasını temsil eden Antalyaspor kuşkusuz he-
pimizin gururu..

Antalya’yı, Antalya markkasını yaratma çabası içinde olan 
herkesin çorbada tuzu var.

Dileğimiz unutulan Antalya markalarının yaşatılması, 
mevcutlarla yetinilmeyip,yeni Antalya markalarının yara-
tılması..

Antalya’da bu potansiyel fazlasıyla var..
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Antalya Ticaret Borsası’nın Yöresel 
Ürünler Projesi’nin bir etabı olarak 
ortaya çıkan Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX, 6 yılda önemli mesafe kay-

dederek yoluna devam etmektedir. Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiy-
le sürdürülen YÖREX, yöresel ürünlerin 
varlığını koruyup geliştirmenin yanı sıra 
yöresel ürün üreticileri için de yol gösterici 
oluyor. YÖREX, yöresel ürünleri koruma 
altına alan Coğrafi İşaret (Cİ) tescilinin 
yaygınlaşmasını sağlamada ise önemli bir 
görev üstlenmiş durumda. 

YÜZLERCE ÜRÜNÜ EKONOMİYE KAZANDIRDI

YÖREX, yüzlerce yöresel ürünün ekono-
miye kazandırılmasına da umut oldu. YÖ-
REX ile tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra, 
el sanatları, doğal ürünler, maden ürünleri 
ve mevzuatta belirtilen şartlar taşıyan sa-

nayi ürünleri hem tanıtıldı hem de büyük 
firmalarla iş bağlantıları sağlandı. Kısa sü-
rede hızla yayılarak derinliğini artıran Yö-
resel Ürünler Projesi, Anadolu’nun eşsiz el 
emeği, göz nuru ve damak tadı ürünlerini 
bir araya getirmeyi, kıyıda köşede kalmış 
olanların tanınırlığını artırmayı, coğrafi 
işaret ve tescil korumasıyla bu ürünlerin 
hakkını, hukukunu koruyarak ekonomiye 
kazandırmayı, yöresel ürünlerde marka-
laşmayı sağlamayı, yöresel ürün üreten 
işletmelerin ekonomik kapasitelerini ge-
liştirmeyi, insanımıza, yerli ve yabancı 
misafirlerimize Anadolu’muzun yöresel 
hazinelerini tanıştırmayı amaç edinmiştir. 

12 BİN YILLIK BİRİKİM

Anadolu’da yaklaşık 12 bin yıllık kültürel 
birikimin mirası olarak günümüze kalan 
yaklaşık 3500 yöresel ürün bulunurken, 

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un 
desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler 

Fuarı YÖREX, bu yıl 26-30 Ekim tarihlerinde 
Anadolu’nun 12 bin yıllık kazanımı el emeği göz 
nuru ürünlerini, yöresel yemeklerini, Antalya’da 

bir araya getirecek. Kıyıda köşede kalmış 
yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında 

iyi bir platform olan YÖREX, doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine ekonomik ve 
kültürel kaynaşma ortamı yaratmasıyla da 

büyük beğeni topluyor. Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Anadolu’nun 

tüm yöresel ürünlerini YÖREX’e davet etti. 

YÖREX 
HEYECANI BAŞLIYOR
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bu ürünler yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim 
biçimleriyle yerel ekonomiyi ayakta tutan ve kültürel zen-
ginliğimizi yaşatıp gelecek kuşaklara aktaran en değerli 
miras olarak gösteriliyor. Yöresel ürünler, kadın istihda-
mını arttırma ve geliştirmede de önemli rol oynuyor. Ka-
dınların çalışma alanı olarak büyük önem taşıyan yöresel 
ürünlerle ilgili özgün çalışmaları desteklemek sosyal so-
rumluluk açısından da birçok kuruluşun ilgisini çekiyor. 
Bu kuruluşların başında Türk Patent Enstitüsü, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO, TOBB ve 
TESK yer alıyor.

DOĞUSUNDAN BATISINA HERKES BU FUARDA

YÖREX’te bu yıl, Erzincan tulum peynirinden Kayseri 
mantısına, Afyonkarahisar pastırmasından, Amasya el-
masına, Aydın incirinden Adana kebabına, Erzurum oltu 
taşından Sivas köftesine, Döşemealtı halısından Eskişehir 
lüle taşına, Denizli Buldan bezinden Mardin telkarisine, 
Van kahvaltısından Uşak tarhanasına binlerce ürün ziya-
retçilerle buluşacak. 

YENİ BAŞARI HİKAYELERİ 
YAZMAK İÇİN YOLA DEVAM
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 

2010 yılında ilki gerçekleştirilen YÖREX’in 
aralıksız olarak düzenlediğini belirterek, bu yıl 
7’ncisi düzenlenecek YÖREX’in 26-30 Ekim 2016 
tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacağını kaydet-
ti. Çandır, YÖREX’in kıyıda köşede kalmış, eko-
nomiye kazandırılmayı bekleyen yerel ürünlerin 
buluşma ve kaynaşma noktası olduğunu belirtti. 
Çandır, “YÖREX vatandaşlarımıza kaliteli ve yöre-
sinden olan ürünlere dokunabilme, Anadolu’nun 
lezzetlerini tadabilme, görebilme, hissedebilme 
ve memleket hasreti giderme fırsatı sunan, birçok 
kurum, kuruluş, firma ve bireyin destek verdiği 
uluslararası olma yolunda ilerleyen bir organizas-
yondur” diye konuştu. YÖREX‘e katılımcı ve ziya-
retçi sayısının her geçen yıl artış gösterdiğine dik-
kat çeken ATB Başkanı Ali Çandır, “YÖREX kısa 
bir sürede katılımcı sayısını 4’e, ziyaretçi sayısını 
5’e katlamıştır. Anadolu insanının ruhunu, benli-
ğini, becerisini ortaya koyarak var ettiği yöresel 
ürünler, bu toprakların gerçek zenginliğidir, bu 
zenginliği ekonomiye kazandırmak ise bizim boy-
numuzun borcudur” dedi. Yeni başarı hikayeleri 
yazma, henüz keşfedilmemiş olanları gün yüzüne 
çıkarma, katma değeri düşük olan yörelerimize 
has ürünlerimizi alıcılarıyla buluşturma hedef-
leriyle 7. YÖREX’e hazırlandıklarını belirten Ali 
Çandır, “YÖREX‘e destek veren herkese ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyor, 26-30 Ekim tarihlerinde 
Antalya EXPO Center’da gerçekleşecek YÖREX’e 
tüm Anadolu’yu davet ediyorum. Birlik ve bera-
berliğe en çok ihtiyaç duşduğumuz şu günlerde 
YÖREX Anadolu’nun birleştirici gücü, çimentosu 
olacaktır” diye konuştu.
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•500.000 kişiyi Anadolu’nun zenginlikleriyle 
buluşturduk.

•2.000’ü aşkın katılımcı ile yerel kalkınmanın 
anahtarı: yöresel ürünler panelleri gerçekleştire-
rek coğrafi işaretin önemine dikkat çektik.

•YÖREX hazırlıkları süresince 1000‘e yakın top-
lantı yaptık.

•Alıcı ve satıcıları buluşturarak ülkemizin eşsiz 
lezzetlerini dünyaya açtık. 

•Yöresel ürün pazarını canlandırdık, yerinde is-
tihdama, yerel ekonomiye ve yörelerin tanıtımı-
na katkı koyduk.

•Antalya’da “Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkele-
rinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zin-
cirlerinin Yönetişimi” konulu uluslararası sem-
pozyumlar düzenledik.

•Atalarımızdan bize emanet, kıyıda köşede kal-
mış, kaybolmaya yüz tutmuş zenginliklerimizin 
hakkını hukukunu koruyarak ekonomiye tekrar 
kazandırmak için çalıştık.

•2009 yılında 110 civarında olan coğrafi işaretli 
ürün sayımız bugün itibari ile 189’a ulaşmış du-
rumdadır. YÖREX sonrası (2010 yılı ve sonrasın-
da) özellikle oda ve borsalarımızın konuya ilgisi 
artmıştır. 189 coğrafi işaretli ürünün 3’te 1‘i oda 
ve borsalarımız tarafından tescil ettirilmiştir. 
Hali hazırda coğrafi işaret başvuru aşamasında 
olan ürünlerin yüzde 99‘u 2010 ve sonrasında ya-
pılmıştır.

•Coğrafi İşaret (Cİ) tescili için başvuru süreci 
başlatılan ürün sayısı 253 oldu.

YÖREX’LE
SON 6 YILDA NELERİ  GERÇEKLEŞTİRDİK

YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ZİYARETÇİ SAYISI 24.609 32.191 79.640 80.000 114.180 132.198

KATILAN İL SAYISI 42 51 71 31 62 66

STAND SAYISI 111 119 250 121 325 417
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Antalya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 

TOBB’un desteğiyle 26-30 Ekim ta-
rihlerinde Antalya EXPO Center’da 
düzenlenecek 7. Yöresel Ürünler 
Fuarı’na Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi’ye davet etti. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir-
likte Tüfenkçi’ye davette bulunan 
Çandır, YÖREX’in Yöresel Ürünler 
Projesi’nin bir ayağı olduğunu belir-
terek, yöresel ürünlerin ekonomiye 
kazandırılmasındaki önemine dikkat 
çekti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
da ATB öncülüğünde düzenlenen Yö-
resel Ürünler Fuarı’na TOBB olarak 
destek verdiklerini belirterek, Bakan 
Tüfenkçi’yi YÖREX’te görmekten 
mutluluk duyacaklarını ifade etti. 
Tüfenkçi, yöresel ürünlerin ekonomi-
ye kazandırılmasının önemine vurgu 
yaparken, YÖREX’e katılıp her ilin 
yöresel ürününü görmek istediğini 
söyledi. Tüfenkçi, Ali Çandır’ı tebrik 
ederken, YÖREX’in başarılı geçmesi-
ni diledi.

BAKAN TÜFENKÇİ’YE YÖREX DAVETİ
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, TOBB 
un desteğiyle bu yıl 7 ncisi 26-30 Ekim tarihlerin-
de EXPO Center da düzenlenecek Yöresel Ürünler 
Fuarı YÖREX, Anadolu nun lezzet ve kültürel şöle-

ni olacak. Erzurum un coğrafi işaret tescilli yöresel ürün-
leri YÖREX te ziyaretçilerle buluşacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, 5 
yıldır katıldıkları YÖREX e bu yıl da yöresel ürünleriyle bir-
likte katılacaklarını bildirdi. Erzurum un yöresel ürün ba-
kımından zengin bir kent olduğunu kaydeden Yücelik, bir 
çok yöresel ürünlerinin de coğrafi işaretli olduğuna dikkat 
çekti. Bu yıl YÖREX e coğrafi işaretli civil peyniri, coğrafi 
işaretli oltu taşı, İspir fasulyesi, kadayıf dolması, çağ kebabı, 
bakır ve deri işlemeciliği ürünler, bal, pestil, ihram dokuma 
ile katılacaklarını bildiren Başkan Lütfü Yücelik, “YÖREX te 
ilgi gören stantlardan biri de Erzurum standı. YÖREX te her 
yıl zengin kültürümüz ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. 
YÖREX e katılan ürünlerimiz büyük alıcılarla iş bağlantı-

ları sağlıyor. Amacımız geniş ürün yelpazemizi YÖREX te 
geniş kitlelere tanıtmak ve ulaştırmak” diye konuştu. Er-
zurum TSO Başkanı Lütfü Yücelik, YÖREX i düzenleyerek 
Anadolu nun birikimini bir araya getiren Antalya Ticaret 
Borsası yönetimine teşekkür etti.

ANADOLU YÖREX TE

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, YÖREX in Anadolu nun buluşma noktası haline gel-
diğini belirterek, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün 
şehirlerin YÖREX te yöresel ürünleriyle yer aldığını kay-
detti. Dadaşlar diyarı Erzurum un köklü bir geçmişe sahip 
olduğunu ve yöresel ürün bakımından zengin olduğuna 
dikkat çeken Ali Çandır, “Erzurum u bütün değerleriyle 
YÖREX te görmek bize mutluluk veriyor” dedi. Bu yıl 81 
ili Antalya da buluşturma hedefinde olduklarını söyleyen 
Çandır, “Haydi Anadolu YÖREX e” çağrısında bulundu. 
Çandır, başından beri YÖREX e destek veren TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu na teşekkür etti. 

ERZURUM`UN COĞRAFİ İŞARETLİ 
CİVİL PEYNİRİ YÖREX`TE 
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YÖREX’İN VAZGEÇİLMEZİ 
UŞAK TARHANASI 

Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüğünde TOBB des-
teğiyle bu yıl 7’ncisi 26-30 Ekim’de EXPO Center’da 
düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Uşak’ın 
yöresel lezzeti Uşak tarhanasına ev sahipliği yapacak. 

YÖREX’in ardından coğrafi işaret için tescil başvurusunda bu-
lunulan Uşak tarhanası tescil sürecinin son aşamasına geldi. 

Tarhanababa’nın sahibi İsmail Yerdanlı, bu yıl YÖREX’e coğ-
rafi işaret başvurusu Resmi Gazete’de yer alan Uşak tarha-
nası ile katılacaklarını bildirdi. Şifalı içecek Uşak tarhanası ile 
düzenlendiği günden bu yana Yöresel Ürünler Fuarı’nda yer 
aldıklarını belirten Yerdanlı, Uşak tarhanasının coğrafi işaret 
alımı sürecinde YÖREX’in katkısına dikkat çekti. 

YÖREX COĞRAFİ İŞARET ALIMINA ÖNCÜLÜK ETTİ

YÖREX’te sadece tarhanayı tanıtmadıklarını, ürünlerin eko-
nomik değerini artırmak ve standardını korumak için gerekli 
olan coğrafi işaret konusunda bilgilendiklerini anlatan Yer-
danlı, “YÖREX’te edindiğimiz coğrafi işaret farkındalığının 
ardından biz de yöresel ürünümüz Uşak tarhanasına coğ-
rafi işaret alımı için çalışma kararı aldık. İl Özel İdaremizin 
TPE’ye geçen yıl yaptığı coğrafi işaret başvurusu bu yıl kabul 
edildi. Coğrafi İşaret başvurumuz Resmi Gazete’de yayım-
landı, itiraz sürecini bekliyoruz. İnşallah coğrafi işaretli Uşak 
tarhanası ile bu yıl YÖREX’te yerimizi alacağız” diye konuştu. 

YÖREX’i düzenleyerek hem kıyıda köşede kalmış ürünlerin 
ekonomiye kazandırılmasına hem de yöresel ürünlere coğra-
fi işaret alımına öncülük eden Antalya Ticaret Borsası’na te-
şekkür eden Yerdanlı, YÖREX’in hedef büyüterek önümüz-
deki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmasını diledi.

Tarhananın sütten kesilmiş bebekler için ek besin olarak kul-
lanıldığını, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları hastalık-
lardan koruyucu özelliğe sahip olduğunu belirten Yerdanlı, 
“Sindirimi kolay besinler yönünden oldukça zengin olan tar-
hana çorbası nesilden nesile değer kazanıyor” dedi. 

ANADOLU’YA YÖREX DAVETİ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e 7’nci kez ev sahipliği 
yapacaklarını belirterek, bu yıl katılımcıların daha fazla 
coğrafi işaretli ürünle fuarda yer alacağını söyledi. YÖ-
REX’in sadece ürünlerin ekonomik değerini artırmadığını 
aynı zamanda yöresel ürünlerin kalitesini koruyan coğ-
rafi işaret alımına da öncülük ettiğini vurgulayan Çandır, 
“Uşak tarhanası gibi yöresel lezzetlerimizin tescillenmesi 
bizleri son derece memnun ediyor. YÖREX’in Anado-
lu’nun lezzetlerine mihmandarlık yapması gurur verici” 
dedi. Ali Çandır, Anadolu’nun tüm lezzetlerini, el emeği 
göz nuru ürünlerini YÖREX’e davet etti. 

TESCİLLENİYOR
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A 
ntalya Ticaret Borsası öncülüğünde 
TOBB’un desteğiyle düzenlenen Yö-
resel Ürünler Fuarı YÖREX’e 4 yıldır 
katılarak yöresel lezzetlerini, el emeği 

göz nuru ürünlerini sergileyen Amesia Çalı-
şan Arı Kadınlar, ürünlerini yerelden ulusa-
la taşıdı. Arı Kadınlar, Amasya yöresine ait 
yöresel lezzetler ve ürünleri Atatürk Havali-
manı’nda bulunan Tadında Anadolu Resto-
ranı ve standında beğeniye sunuyor. Bu yıl 
da YÖREX’e katılmak istediklerini bildiren 
Amesia Arı Kadınlar Grubu’nun lideri ve 
kurucusu Bingül Alış, “YÖREX Arı Kadınlara 
güç kattı” dedi.

BAŞARI HİKAYESİ

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzen-
lenen Yöresel Ürünler Fuarı, bir çok yöresel 

ürünün adını duyurmasına, standarda ka-
vuşmasına ve ekonomiye katılmasına katkı 
sağlıyor. Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde 
örgütlenen Arı Kadınlar da YÖREX’le sesini 
duyuranlar arasında yerini alıyor. 4 yıl üst 
üste YÖREX’e katılan Amesia Arı Kadınlar 

ARI KADINLARA GÜÇ KATTI

YÖREX’le adını 
duyuran Amasyalı 

Arı Kadınlar, 
yaptıkları el emeği 
göz nuru ürünlerini 

havalimanında satışa 
sunmaya başladı.

ÜRÜNLERİ HAVALİMANINDA SATIŞTA

YÖREX
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Grubu, fuarda el emeği göz nuru yöresel ürünlerini, yöresel 
lezzetlerini binlerce kişiye ulaştırma fırsatı buldu. Arı Ka-
dınların ürünleri artık ulusal alanda da beğeniye sunulmaya 
başladı. Atatürk ve Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Ta-
dında Anadolu restoranları ile anlaşan Arı Kadınlar ürünle-
rini Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla 
havalimanında satışa sunuyor.

BABAANNEMİZİN USULÜ HAVALİMANI’NDA BEĞENİYE SUNULUYOR

Amesia Arı Kadınlar Gurubu’nun lideri ve kurucusu Bingül 
Alış, yerelde örgütlenen bir yapı olan Arı Kadınların YÖ-
REX’le adını genele duyurduğunu belirterek, bu yıl 26-30 
Ekim’de düzenlenecek YÖREX’e katılmayı arzuladıklarını 
bildirdi. İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde 
bulunan Tadında Anadolu restoranında 5-7 Mayıs tarihle-
rinde gerçekleştirilen etkinlikte Amesia Çalışan Arı Kadınlar 
Grubu’nun hazırladığı Amasya yemekleri ve yöresel ürün-
lerin misafirlerin beğenisine sunulduğunu hatırlatan Alış, 
ürünlerin ilgi görmesi üzerine Atatürk ve 
Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Ta-
dında Anadolu restoranları ile an-
laşan Arı Kadınların ürünlerini 
Amasya İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği kana-
lıyla havalimanında satışa 
sunduğunu kaydetti. Alış, 
“Kadınlarımız, babaan-
nelerimizin usulüyle ha-
zırladıkları yöresel ürün-
leri havalimanı gibi özel bir 
yerde tüketiciye ulaştırıyor. Bu 
köydeki kadının hayal dahi ede-
meyeceği büyük bir başarı. Buna alt 
yapı hazırlayan YÖREX’in düzenleyicisi 
Antalya Ticaret Borsası yönetimine teşek-
kür ediyorum. Kadınlarımız YÖREX’e ge-
len ziyaretçilere ürünlerini tanıttı, üreten 
kadının gücünü gösterdi. YÖREX kadın 
istihdamına güç kattı” dedi. Alış, YÖ-
REX’e Arı Kadınların ürettiği yaş tarhana, 
kuşburnu marmelatı, küp çökelek, haş-
haşlı çörek, katık, alıç marmelatı, katmer 
peyniri, madımak konservesi, alıç sirke-
si, kabaklı pancar pekmezi, sap turşusu 
gibi yöresel ürünler ile el emeği göz 
nuru ürünlerle katılmak istediklerini 
bildirdi. 

YÖREX DOĞRU ADRES

Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te Arı Ka-
dınları yöresel ürünleriyle görmekten mut-
luluk duyduklarını belirterek, ziyaretçile-
rin Arı Kadınların ürünlerine büyük ilgi 
gösterdiğini söyledi. YÖREX’in sadece 
yöresel ürün tanıtım platformu olma-
dığını aynı zamanda alıcı ile satıcıyı 

buluşturan doğru bir adres 
olduğunu kaydeden Çandır, 
“YÖREX’te büyük ilgi gören 
Arı Kadınların ürünlerini 
havalimanında tüketiciy-
le buluşturması müthiş bir 
atılım. Bu tür başarı hikayeleri 
YÖREX’in düzenlenmesi için 
bizi motive ediyor” diye konuştu. 
Çandır, 26-30 Ekim tarihlerinde 
Antalya EXPO Center’da düzenle-
necek Yöresel Ürünler Fuarı’na Ana-
dolu’nun tüm ürünlerini davet etti.
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İ kizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık, 
Ordu’nun fındık sepetlerini ataların-
dan öğrendikleri yöntemlerle yıllardır 
yaptıklarını belirterek, fındık dalından 

yapılan bu sepetlerin son yıllarda sentetik 
ürünlere yenildiğini kaydetti. Yörede bölge 
halkı tarafından hala yapımı süren ancak 
üretimi azalan Ordu’nun fındık sepetini 3 yıldır YÖREX’te 
sergilediklerini belirten Çalık, fındık sepetini internet 
üzerinden YÖREX standında gören İspanyol bir firmanın 
sepetlere talip olduğunu bildirdi.  

10 YILLIK SÖZLEŞME

İspanya’daki yüzyıllık şirketin sepeti daha önce Çin’den 
ithal ettiğini ancak fındık sepetini görünce doğal olma-
sı sebebiyle tercihini değiştirdiğini anlatan Çalık, Ordu 
sepetine ihracat yolunu açan süreci anlattı. Ziraat Odası 
Başkanı Hasan Çalık, “Biz YÖREX’e üç yıldır katılıyoruz. 
İspanyol şirket internetten YÖREX standında sepetleri-
mizi görüyor ve Madrid Büyükelçiliği’ne giderek sepet-
lerimize talip olduklarını anlatıyor. Büyükelçilik’ten bizi 
aradılar, durumu anlattılar, önce şaka zannettik. Bir süre 
firma ile görüşmeler gerçekleştirdikten sonra firma tem-
silcileri sepetleri görmek için Ordu’ya geldi. Firma ile 10 
yıllık sözleşme imzalayıp, sepetlerini biz tedarik edece-
ğiz” diye konuştu. 

KADINLAR ÜRETECEK

Son 25 yıldır fındık sepetine olan ilginin azaldığını, sepeti 

üretecek usta bulmakta bile zorlandıklarını söyleyen Ça-
lık, “Ustalarımızın hepsi yaşlı, gençler bu işe pek ilgi gös-
termiyor. Biz de kadın istihdamına da katkı sağlamak için 
bu işi kadınlara yaptıralım diye düşünüyoruz. Vali Bey’in 
de desteğiyle halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslar-
da yetişen kadınlarımız fındık sepetini örerek dünyaya 
ulaştıracak” diye konuştu. 

BORSA’YA TEŞEKKÜR

Antalya Ticaret Borsası’na YÖREX gibi bir organizasyonu 
düzenleyip kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri eko-
nomiye kazandırılmasına öncülük ettiğini belirten Çalık, 
“YÖREX olmasaydı bizim yöresel ürünümüz fındık sepeti 
kaderine terk edilmiş vaziyette unutulmayı bekleyecekti. 
Şimdi uluslararası bir ticarete konu olacak fındık sepeti-
miz hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de gele-
neğimizi gelecek nesillere aktarmamızı sağlayacak” diye 
konuştu.

YÖREX EKONOMİYE KAZANDIRIR

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, bu yıl 7’ncisi 26-30 Ekim tarihlerinde dü-
zenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in bir çok 
ürünün ekonomiye kazandırılmasına öncülük ettiğini 
belirterek, uluslararası firmalardan yöresel ürünleri-
mize talip olunmasının memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. Ali Çandır, kıyıda köşede kalmış ürünlerini 
ekonomiye kazandırmak isteyen üreticileri YÖREX’e 
davet etti. 

Hasan
ÇALIK

YÖREX’LE ADINI DUYURDU 
İSPANYA’DAN SİPARİŞ ALDI
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Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle düzenlenen Yöresel 
Ürünler Fuarı, Anadolu’nun 12 bin yıllık geçmişini 
gün yüzüne çıkarıyor. Yıllardır YÖREX’e katılan ve 

2016’nın başında Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret 
alan Kars kaşarı bu yıl da YÖREX’te yerini alacak.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Hüsnü Kapu, YÖREX’in yerel ürünlerin ekonomiye kazan-
dırılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Kars kaşarı ile 
yıllardır YÖREX’e katıldıklarını belirten Kapu, YÖREX’in 
verdiği cesaretle Türk Patent Enstitüsü’ne coğrafi işaret baş-
vurusunda bulunduklarını kaydetti. 2016 Şubat ayında Kars 
kaşarının coğrafi işaret aldığına dikkat çeken Kapu, logo ça-
lışmaları tamamlanan Kars kaşarının ekonomik değeri arta-
rak market raflarında yerini alacağını söyledi. Kapu, “Bu yıl 
YÖREX’e coğrafi işaret almış, logosu hazırlanmış Kars kaşarı 
ile katılacağız. YÖREX yöresel ürünler için lokomotif görevi 
görüyor” dedi. 

ULUSLARARASI ZİNCİR MARKETTEN TALEP VAR

Kars kaşarı tescillendikten sonra talebinde artış yaşandığını 
kaydeden SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, uluslararası 
market zinciri ile görüşmelerin başladığını, yakın zamanda 
zincir marketin raflarında Kars kaşarının yerini alacağını söy-
ledi. Kars kaşarının tescillenmesinden sonra bölgenin diğer 
yöresel ürünleri için de tescil hazırlıklarının başladığını bil-
diren Kapu, Ardahan balının bu ürünlerden biri olduğunu 
bildirdi. Kapu, YÖREX’i düzenleyen Antalya Ticaret Borsası 
yönetimine teşekkür etti. 

YÖREX KARS KAŞARINI TANITTI

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fah-
ri Ötegen, geçen yıllarda olduğu gibi bu da 
Kars yöresine ait ürünlerle YÖREX’te yer ala-
caklarını bildirdi. YÖREX’in yöresel ürünler 
konusunda Türkiye’nin en büyük organizas-
yonu olduğuna dikkat çeken Ötegen, “Böyle 
bir fuarda yer almanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi. 
YÖREX’in Kars kaşarının tescillenmesi sürecine cesaret ver-
diğini kaydeden Ötegen, “YÖREX’in katkıları ile Kars ka-
şarının tanınırlığı arttı ve Kars kaşarının tüketim coğrafyası 
genişledi. Biz de KATSO olarak bundan sonraki süreçte Kars 

kaşarı tanıtımı için YÖREX gibi etkinliklerde yer alarak üzeri-
mize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.

 YÖREX DOĞRU YOLDA İLERLİYOR

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
Yöresel Ürünler Projesinin bir etabı olan YÖREX’in 7’nci yı-
lında güzel meyveler vermeye başladığını söylerken, “Hem 
yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması hem de coğrafi işaret 
alan ürünlere uluslararası alanlardan talep gelmesi bizleri son 
derece memnun etmekte” dedi. Yerel ürünleri ekonomiye 
kazandırmak, kıyıda köşede kalmış ürünleri cesaretlendir-
mek için yola çıktıklarını belirten Çandır, “Başarı hikayeleri 
ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bizlere gösteriyor” 
dedi. Kars kaşarının YÖREX’te büyük ilgi gördüğünü ha-
tırlatan Ali Çandır, “Kars kaşarının YÖREX’ten aldığı güçle 
coğrafi işaret alması ve uluslararası alanda talep görmesi son 
derece memnuniyet verici. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan 
başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere oda ve 
borsalarımıza, kalkınma ajanslarımıza, yerel yönetimlerimize 
ve üreticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. 

TESCİLLİ KARS KAŞARI YÖREX’TE

Fahri
ÖTEGEN
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TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 
52. sayısı yayımlandı. Sosyal Güven-
lik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu 
verileri kullanılarak hazırlanan bül-

tene göre, ülke genelinde Nisan 2016’da 
sigortalı ücretli çalışan sayısı Nisan 2015’e 
göre yüzde 2,8’lik artışla 14 milyon 70 bin 
oldu. Bir yıl içinde sigortalı ücretli çalışan 
sayısında 389 bin kişi arttı.

Türkiye toplamındaki bu artışa karşılık 
Antalya istihdamı geriledi. Antalya’nın 
yanı sıra Muğla, Mardin, Malatya ve Bo-
lu’daki gerilemeler dikkat çekti. Muğla’nın 
sigortalı ücretli çalışan sayısı anılan dö-
nemde yüzde 1, 3 oranında azalarak 190 

bin 197’ye, Mardin’in yüzde 3,3 oranında 
azalarak 58 bin 607’ye, Malatya’nın yüzde 
2,1 oranında azalarak 90 bin 679’a ve Bo-
lu’nun yüzde 2,5 oranında azalarak 55 bin 
396’ya geriledi. 

EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL’DA

Sigortalı ücretli çalışan sayısının en fazla 
arttığı 5 il ise İstanbul, Ankara, Bursa, İz-
mir ve Mersin oldu.  Bu sayı İstanbul’da 91 
bin  kişi artarak 4 milyon  99 bine, Anka-
ra’da 89 bin artarak bir milyon 304 bine, 
Bursa’da 21 bin artarak 656 bine, İzmir’de 
21 bin artarak 863 bine ve Mersin’de 14 bin 
artarak 237 bine yükseldi.Kaynak: TEPAV

Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla Azalan 5 İl

ANTALYA
İSTİHDAMINDA

BÜYÜK
GERİLEME

Antalya’da çalışan 
sigortalı ücretli sayısı 
Nisan 2016 itibariyle 

son bir yıl içinde 
yüzde 9,4 oranında, 51 

bin 981 kişi azalarak 
502 bin 238’e indi.
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Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla Artan 5 İl

Başkanı Ali Çandır, işsizlik verilerini değer-
lendirdi. Nisan 2016’da çiftçi sayısı Türkiye 

genelinde Nisan 2015’e göre 99 bin (yüzde 11,8) 
azaldığına dikkat çeken Çandır, “Çiftçi sayısının 
tüm illerde azaldığı görülüyor. Çiftçi sayısı en 
fazla azalan il 5 bin ile Konya olurken, Konya’yı, 
Mersin, Hatay, Samsun, Balıkesir ve Antalya ta-
kip ediyor” dedi. Çandır, girdi maliyetleri yüksek 
olan üreticinin kazanamadığını, “garantili” olarak 
gördüğü işlere yönelerek toprağı terk etiğini söy-
ledi. Çandır, “Toprağına sahip çıkan genç çiftçimi-
zi cesaretlendirmek için kamusal destekte cömert 
olunmalı” dedi. 

Türkiye genelinde Nisan 2016’da kamu çalışanı 
sayısının Nisan 2015’e göre 133 bin (yüzde 4,6) 
arttığını belirten Çandır, “Ankara, 15 bin artış ile 
kamu çalışanı sayısı en fazla artan il olurken, An-
kara’yı, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Mersin ve 
Bursa izledi” dedi. Nisan 2016’da işsizlik ödeneği 
bekleyenlerin sayısında Nisan 2015’e göre yüzde 
33,1 oranında (25 bin) artış olduğunu kaydeden 
Ali Çandır, “İşsizlik ödeneği bekleyenler en çok 
İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa’da arttı. 
İşsizlik ödeneği alanların sayısında Nisan 2016’da 

Nisan 2015’e göre 17 bin (yüzde 54,2), Mart 2016’ya 
göre ise 692 (yüzde 1,3) artış görülüyor. İşsizlik 
ödeneği alan sayısında İstanbul’u, Antalya, An-
kara, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa takip ediyor” dedi. 
Ali Çandır, istihdam piyasasına yeni girenler ile 
diğer sektörleri terk edenlerin kamuyu tercih eti-
ğini söyledi. İşsizlik ödeneğinden yararlanmada 
Antalya’nın başı çeken iller arasında yer aldığını 
vurgulayan Çandır, turizmdeki yavaşlamanın et-
kilerine dikkat çekti. 

Çandır: “Genç çiftçiler cesaretlendirilmeli” 

43GÜNCEL



Batı Akdeniz Ekono-
misini Geliştirme 
Vakfı (BAGEV), An-
talya Ticaret Borsa-

sı (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan Temmuz ayı enflas-
yon verilerini değerlendirdi. TÜİK verilere 
göre,  Temmuz ayında  tüketici fiyatlarının 
yüzde 1,16 oranında artış gösterdiğini, bu 
artışın Ocak ayından bu yana görülen en 
yüksek oran olduğunu belirten Çandır, 
“Aylık bazda yurt içi üretici fiyat endeksin-
de yüzde 0,21 oranında artış gerçekleşti. 
Bunun ileride tüketicilere yansıyacağı dü-
şünüldüğünde mevcut durum endişe ve-
ricidir” dedi. Yıllık bazda TÜFE’de yüzde 
8,79, ÜFE’de ise yüzde 3,96 artış gerçek-
leştiğini kaydeden Çandır, “Aylık manşet 
beklentilerin 0,26-0,65 bandında yukarı 
yönde olduğu düşünüldüğünde enflasyon 

rakamı beklentilerin üzerindedir” dedi. 
Yazın tarla ürünlerinin pazara inmesiyle 
gıda fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu-
ğunu ancak Temmuz’da gıda fiyatlarının 
yüzde 3,15 arttığını belirten Çandır, gıda 
fiyatlarındaki katılığa dikkat çekti. 

BATI AKDENİZ TEMMUZ’U PAHALI GEÇİRDİ

Batı Akdeniz Bölgesi’nin Temmuz ayında 
yüzde 1.19 oranındaki tüketici fiyat artışıyla 
ülke ortalamasının üzerinde seyir izlediğini 
kaydeden Ali Çandır, “Bölge enflasyonun-
daki bu rakamlar temel alındığında, geç-
tiğimiz ay Batı Akdeniz’de fileler Türkiye 
genelinden daha pahalıya doldu. Batı Ak-
deniz ülkenin pahalı bölgeleri içerisinde yer 
almıştır” dedi. 

ÇEKİRDEK ENFLASYONA ODAKLANALIM 

Makroekonomik göstergeler içerisinde en 
önemliler arasında yer alan çekirdek enf-
lasyonun da önemini koruduğunu belirten 

ENFLASYON
SON 6 AYIN ZİRVESİNDE

Ali
ÇANDIR

44 GÜNCEL



Çandır, şu değerlendirmede bulundu: “Aylık 0,13, yıllık 
bazda ise yüzde 8,70 oranında artışın gerçekleştiği çekirdek 
enflasyon, yetkililerin daha fazla ilgisini hak etmekte. Zira 
üretimin dış ve mevsimsel etkilerden arındırılmış halinin 
de bir fotoğrafı olan bu endeksteki mevcut katılık yumu-
şatılmalı ki üretici önünü görebilsin. Bunun için de sürdü-
rülebilirlik şart. Olumsuz herhangi bir gelişme karşısında 
maliyetlerin ve üretimin dalgalı seyir izlemesi sürdürülebi-
lirliğin önüne geçmektedir. Üreticimize maliyet yönlü des-
tekler verebilirsek, tüketicimizi de mutlu kılabiliriz. Ayrıca 
geçtiğimiz ay ihracat ve ithalatın düşüşüyle birlikte ortaya 
çıkan dış ticaret açığındaki gerileme, turizm gelirlerindeki 
azalmalar, imalat sanayindeki daralma, üreticimize yönelik 
desteğe eğilmemize işaret ediyor. Aksi halde üretim hızının 
nispi olarak düşmesiyle birlikte maliyetleri artan üreticimiz 
için çekirdek enflasyon yerinde kalacaktır.” 

YILLIK İZİN İPTALLERİNE RAĞMEN YURT İÇİ TURLAR ZİRVEDE

Ülke genelindeki ürün ve ürün gruplarındaki fiyat değiş-
melerine de değinen Ali Çandır, Temmuz’da yüzde 54,09 
artışla “yurtiçi turlar”, harcama grubu bazında ise yüzde 
7,05  artışla “alkollü içecekler ve tütün” grubunun ilk sıra-
larda yer aldığını belirtti. Devlet memurlarının izin iptalle-
rine rağmen yurtiçi turlardaki artışa işaret eden Çandır, “Bu 
iptallerin sonucunu Ağustos enflasyonuna yansıyacağını 
öngörmekteyiz” dedi. Domates, taze fasulye ve çarliston bi-
berdeki fiyat artışına dikkat çeken Çandır, “Tarla ürün fiyat-
larının  ılıman havalara rağmen nispeten yüksek seviyelere 
geldiğini endişeyle izliyor ve bunun sürekli olmamasını di-
liyoruz. Mevsimsel ürünlerin fiyatlarında yüzde 40’lar civa-
rındaki artış tüketiciyi olumsuz etkilemekte” diye konuştu.  

EKONOMİDE BİRLİKTELİK VURGUSU 

Enflasyonun beklentinin üzerinde çıkmasını maliyetlerin 

yüksekliğine bağlayan Ali Çandır, küresel piyasalarda yarı 
fiyatına inen petrolün bizde pompa fiyatlarına yansıtıla-
madığını, bunun dolaylı vergi yükünden kaynaklandığını 
söyledi. Gelir dağılımı adaletinin daha sağlıklı olduğu do-
laylı vergi payının azaltılması yönünde uygulanacak po-
litikaların düşük gelirli tüketicinin cebini rahatlatacağını 
vurgulayan Ali Çandır, maliyetlerin azaltılmasının üretimi 
artıracağı bunun da fiyatlara yansıyacağını kaydetti. Çan-
dır, “Bu nedenle başta bölgemiz olmak üzere tüm ülkeyi 
kapsayan politikalarla üretim artışına yönelmeye mecbur 
olduğumuzu yineliyoruz” dedi. 

Yaşanan darbe girişiminin ardından ulusal bazda ortaya 
çıkan birlik ve beraberlik görüntüsünün devamını dile-
yen Çandır, bunun ekonomik aktörleri rahatlatacağını 
kaydetti. Ali Çandır, “Enflasyondaki katılıkla mücade-
lenin de üretim ve birliktelikle sonuca ulaşabileceğine 
inanıyoruz “ dedi.
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Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği 
“Antalya’da Zeytincilik ve Zeytinyağı 
Sektörü” konulu sektörel analiz top-
lantısı, ATB toplantı salonunda ger-

çekleşti. Moderatörlüğünü Bornova Zeytin-
cilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden 
Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Özaltaş’ın 
yaptığı  zeytin sektörel analiz toplantısına, 
Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Halil Bülbül, Antalya Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğü  Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi 
Mehmet Ulaş, Akdeniz Üniversitesi’nden 
akademisyenler, BATEM, il ve ilçe Ziraat 
Odası, ZMO’dan temsilciler, üretici, fabrika 
sahibi ile sektör temsilcileri katıldı.

BİRLİKTE HAREKET ETMEZSEK   BAŞARILI OLAMAYIZ

Halil Bülbül, borsanın çeşitli konularda sek-
törel analiz toplantıları düzenleyerek sıkıntı-
ları ve çözüm önerilerini gündeme getirdiğini 
belirterek, zeytinde yaşanan sıkıntıların da 
gündeme getirilerek çözümü için takibinin 
yapılacağını bildirdi. Zeytincilik sektöründe 
korkunç bir dağınıklık olduğunu söyleyen 

Bülbül, “Herkes kendine 
göre bir şeyler yapmaya ça-
lışıyor ama sonuca ulaşıla-
mıyor. Beraberlikte başarı, 
ayrılıkta azap vardır. Zeytin-
cilikte birlikte hareket ede-
mezsek başarılı olamayız” 
dedi. Bülbül, ATB’nin zeytinciliğe gönül ver-
miş bir borsa olduğunu vurguladı. 

İYİ ZEYTİNYAĞ İÇİN DOĞRU ZEYTİN

Toplantının moderatörü 
Murat Özaltaş, doğru zey-
tinyağı üretebilmek için 
doğru zeytinin yetiştirilmesi 
gerektiğini belirtirken, “İyi 
zeytin elde ederseniz iyi zeytinyağını elde 
edebilirsiniz” dedi. Özaltaş, Antalya Ticaret 
Borsası’nın zeytincilik konusundaki lokomo-
tif çalışmalarının dikkat çekici olduğunu söy-
lerken, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapan 
Borsa yönetimine teşekkür etti. 

ANTALYA ZEYTİN ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürü Mehmet Şen, Türkiye’de 8 

ANTALYA
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA MARKA 

OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Murat
ÖZALTAŞ

Halil
BÜLBÜLPamfilya dönemine 

zeytin ve 
zeytinyağında söz 

sahibi olan Antalya, 
bir dönem unuttuğu 

zeytin sektöründe 
tekrar marka olmak 

istiyor. Antalya 
Ticaret Borsası’nın 

düzenlediği sektörel 
analiz toplantısında 

markalaşma yolunda 
nelerin yapılması 

gerektiği sektör 
temsilcilerince dile 

getirildi. 
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milyon 369 bin dekar zeytinlik alanın, 166 bin dekarının 
Antalya’da bulunduğunu belirterek, “Zeytin alan varlığın-
da yüzde 2’lik bir paya sahibiz ama il ve ülke ekonomisine 
ciddi katkı sağlayan bir zeytincilik sektörümüz var” dedi. 
Antalya’da 2005 yılında 44 bin 290 ton olan zeytin üreti-
minin 2015 yılında 67 bin tona yükseldiğine dikkat çeken 
Şen, “2005 yılında 101 bin dekar alanda zeytin üretimi 
yapılırken bu, 2015 yılında 166 bin dekara yükseldi. Tür-
kiye genelinde zeytin üretimi yüzde 42 oranında artış gös-
terirken, Antalya’da son 10 yılda yüzde 53 oranında artış 
gösterdi. Bu rakamlar ilimizde zeytinciliğe özel önem ve-
rildiğini göstermektedir” dedi. Tavşan Yüreği zeytinin son 
yıllarda geliştirilmeye çalışıldığını kaydeden Şen, zeytinde 
yapılan desteklemelere dikkat çekti. 

Gazipaşa’da zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Zafer Tan, 
kentte zeytinciliğin “komşu ekti ben de ekeyim” mantığıyla 
yapıldığını, bunun böyle olmaması, üreticinin eğitilmesi ge-
rektiğini söyledi. Sofralık zeytini fiyatının düşüklüğü nede-
niyle yağlık olarak kullanmak durumunda kaldığını açıklayan 
Üretici Emre Yoldan ise, “Gemlik zeytini üretiyorum ama biz 
gemlik ile başarılı olamayız. Yunanlıların, İspanyolların başa-
rılı oldukları çeşit zeytinleri var. Antalya’nınki de tavşan yüre-
ği. Biz tavşan yüreği ile markalaşmalıyız” diye konuştu.

TAVŞAN YÜREĞİ FİDANINA DESTEK BEKLENİYOR

Zeytin üreticisi ve komisyoncu Rasim Bülbül de tavşan yüreği 
zeytininin fidanının 25 liradan gemlik zeytini fidanının ise 7-8 
liradan satıldığını belirterek, “Üreticiye bunu yap diye zorlaya-
mıyoruz. Tavşan yüreğinin fidanı çok pahalı. Bu nedenle fidan 
üretimi anlamında bir desteğin gelmesi gerekiyor” dedi.

GÖZARDI EDİLEMEZ

Toplantıda, Antalya’da Gemlik ve Ayvalık çeşitlerinin üre-
timi ve veriminde başarılı olma şansının olmadığı belir-
tilirken, bölgeye has Tavşan Yüreği ve Beylik çeşitlerinin 

üretimine ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Toplan-
tıda, bölgedeki Tavşan Yüreği ve Beylik zeytin üretiminin 
yaygınlaşması için sözleşmeli fidan uygulamasının devre-
ye sokulmasını istendi. Zeytinde budama ve ilaçlamayla 
ilgili genel bir sıkıntı olduğu dile getirilen sektörel analiz 
toplantısında, “Zeytin iyi bakılırsa kazançlı ve riski çok az 
bir bitki” ifadeleri kullanıldı. 

Antalya’daki zeytin üretiminin rantabl hale getirilmesi ge-
rektiği vurgulanan toplantıda, zeytin üreticileri birliğinin 
kurulmasının şart olduğu kaydedildi. “Antalya’da zeytincilik 
göz ardı edilemez” diyen katılımcılar, sağlıklı yaşamla öz-
deşleşen zeytine artan talebin iyi değerlendirilmesi gerek-
tiğini vurguladı.

ANTALYA’DA 

ZEYTİN
•Antalya zeytinciliği son 10 yılda Türkiye ortala-
masından daha fazla büyüdü 

•2005 yılında toplu meyvelik alanlarının % 1,54 
sahip olan Antalya 2014 yılında bu oranı % 2 ‘ye 
çıkardı.

•2005 yılında yaklaşık 45 bin ton zeytin üreten 
Antalya, 2014 yılında yaklaşık 80 bin ton zeytin 
üretimi gerçekleştirirken, 2005 yılında ülkemiz 
zeytin üretiminin 3,69’unu karşılarken bu oran 
2015 yılında 4,48’e ilerledi.

•Antalya’da sofralık ve yağlık zeytinde ülke orta-
lamasının yaklaşık iki katı verim alınıyor
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B 
atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme 
Vakfı (BAGEV), Antalya Ticaret Bor-
sası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, İstanbul Sanayi Odası 

tarafından açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Batı Akde-
niz’den 5 firmanın bulunduğunu belirtti. 

ANTALYA’DAN 4 FİRMA, BUCAK’TAN 1 FİRMA

Batı Akdeniz Bölgesi’nin İSO ilk 1000 sırala-
masında 11 firma ile temsil edildiğini belirten 
Çandır,  “Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılında 61. sırada 
iken 2015 yılında 9, ETİ Elektrometalurji A.Ş. 
firması 2014 yılında 424. sıradayken 2015 
yılında 246., Ankutsan Antalya Kutu Sanayi 
Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. firması 
2014 yılında sıralamada yer almazken 2015 
yılında 381. sırada ve Antalya Enerji Üretim 
A.Ş. firması 2014 yılında 339. iken 2015 yı-
lında 413. sırada yer aldı. 2014 yılı ikinci 500 
listesinde Antalya’dan işletme sayısı 3 iken, 
2015’de bir firmamız daha eklendi” diye ko-
nuştu. Çandır, Burdur Bucak’tan listeye giren 
As Ado Hazır Beton San. Nak. Ve Tic. A.Ş. 
firmasının 2014 yılında 114. iken 2015 yılında 
201. sırada yer aldığına dikkat çekti. 

ÖNCELİK EKONOMİ OLMALI

Ali Çandır, genel ekonomik daralmanın yanı 

sıra Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bölge-
de yaşanan olumsuzlukların sanayi sektörüne 
yansımasına dikkat çekerken, “Özellikle kom-
şu ülkelerimizde yaşanan olumsuz gelişmeler 
sanayicilerimizi yeni yatırımlar ve ihracat yap-
ma noktasında tedirgin etmektedir. Yaşanan 
iç karışıklıkların son bulması, en büyük dile-
ğimizdir. İş dünyası olarak temel beklentimiz 
ekonomiyi ve üretimi önceleyen politikaların 
bir an önce hayata geçirilmesidir” dedi. 

ÇOK ÇALIŞMA ÇOK ÜRETME ZAMANI

Ali Çandır, Türkiye’nin ikinci en büyük firma 
sıralamasında yer alan firmaları kutlarken, 
“Batı Akdeniz ekonomik potansiyeli yüksek 
bir bölgedir ve daha fazla sayıda büyük fir-
ma çıkaracak güce sahiptir. Bu açıdan ikinci 
500’de yer alan firmalarımızın önümüzdeki 
dönemlerde ilk 500’ü hedeflemeleri gerek-
mektedir. İşletmelerimiz uluslararası eko-
nomi piyasasında önemli birer rakip haline 
geldi. Kurumsal ve vizyon sahibi firmaları-
mızın artmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına 
ve nitelikli istihdam konusuna ağırlık vererek 
destekliyoruz. Özel sektör olarak daha çok 
çalışma, daha çok üretme hedefindeyiz. Ya-
şanan darbe girişiminin ardından dünyaya 
milli birlik ve beraberliğimiz gösterdik, şimdi 
sıra ekonomideki gücümüzü ve birlikteliği-
mizi göstermede” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası 
tarafından Türkiye’nin 

ikinci 500 büyük 
sanayi kuruluşu 

araştırmasının 
2015 yılı sonuçları 

açıklandı. BAGEV, ATB 
Başkanı Ali Çandır, 

ilk 500’ün içerisinde 
yer alan Batı Akdeniz 

Bölgesi’nden 5 firmayı 
kutladı. 

ÇANDIR, İKİNCİ 500’E GİREN FİRMALARI KUTLADI
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G 
ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yürütülen “Koyun ve Ke-
çilerin Elektronik Kimliklendirilmesi 
ve Kaydı Projesi” Antalya’da uygu-

lanmaya başladı. Proje, ülkedeki koyun ve 
keçilerin elektronik olarak kimliklendirilmesi 
ve kayıt sisteminin kurularak hayvan hare-
ketlerinin izlenmesi, hayvan hastalıklarının 
kontrol altına alınması ve gıda güvenliğinin 
sağlanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında, 
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü, koyun ve keçilerin elektronik olarak 
küpelenmesi ve kayıt altına alınması uygula-
malarını başlattı. 

Koyun ve keçi türü hayvanlarda elektronik 
kimliklendirmeye geçilmesiyle beraber hay-
vancılık işletmelerinde küpelenen, aşılanan, 
sağlık muayenesi yapılan veya sevk edilen 
hayvanların kayıtları hatasız bir şekilde ye-
rinde yapılabilecek. Ayrıca koyun ve keçilerin 

elektronik kimliklendirilmesi ve kaydı, sağ-
lıklı ve güvenilir verilerin tutulmasını, hay-
van hareketlerinin etkin olarak izlenmesini, 
hayvan hastalıkları ile mücadelenin destek-
lenmesini ve hayvancılık desteklemelerinin 
hedefine ulaşmasını sağlayacak.

ANTALYA’DAKİ KOYUN VE KEÇİLERE
ELEKTRONİK KÜPE
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AĞUSTOS MECLİSİNDE 

EKONOMİK FELCE KARŞI

Ekonominin özellikle son 10 aylık dönemde 
darboğaz içerisinde olduğunu ve darboğazın 

devam ettiğini kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, 
“Hiç şüphesiz bugün ekonomide yaşamakta 

olduklarımız, sadece son 10 ayın değil son 
yılların biriktirdikleriyle de ilgilidir”dedi. 

A 
ntalya Ticaret Borsası (ATB) Ağustos 
ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında 
yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışma-

sının anlatıldığı Meclis’te, Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
ekonomik ve gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Çandır, terörü lanetleyerek konuşması-
na başlayan Çandır, ekonomik felce karşı Antalya Yaklaşı-
mı’nı önerdi.

TERÖRE KINAMA

“Ülkemiz geçtiğimiz bir aylık dönem içerisinde insanlık 
dışı terör eylemlerine maruz kaldı. Şehirlerimizi kana bula-
yan bu soysuzluğa lanet olsun. Yaşamını yitiren vatandaş-
larımız ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şi-
falar dilerim. Milletimiz birlik ve beraberliğimize kasteden 
bu soysuzluğa geçit vermeyecektir. İnsanımızın, ülkemizin 
ve kentimizin son dönemde en uçlarda yaşadığı olumsuz-
luklar; bizleri dağılmaya değil birleşmeye, korkmaya değil 
direnmeye, topluluk olmaya değil ulus olmaya yöneltti. 
Milletimizin bir bütün olarak topluluk olmayı ya da öyle 
görülmeyi reddedip, vatandaşlık bilincini ve demokrasi az-
mini, en zor zamanda, bir kez daha bütün dünyaya göster-
miş olması ortak gurur kaynağımız oldu. Bu uğurda can-
larını ve sağlıklarını kaybeden kardeşlerimize borcumuzu, 
ancak onların emanetlerine aynı hassasiyetle sahip çıkarak 

ödeyebiliriz. Ortak değerlerimize millet olarak sahip çık-
mamız, öteden beri vasat siyaset tuzağındasınız diye eleş-
tirdiğimiz siyaset kurumunu da derinden etkilemiştir. Si-
yaset kurumu bir bütün olarak bizi biz yapan değerlerimiz 
etrafında birleşmiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Esasa 
dair bu birliktelik, hepimiz için taze bir umut kaynağı ol-
muştur. Kuruluşumuzun, varoluşumuzun ve ilerleyişimizin 
esasını teşkil eden birlikteliğimizin ve ortak değerlerimizin 
etrafında toplanışımızın sürdürülebilirliğinin sağlaması en 
büyük beklentimizdir. Yani anayasadan adalete, eğitimden 
sağlığa, dış politikadan ekonomiye pek çok temel alanda 
bu ortak değerlerimizi ete kemiğe büründürme dirayetini 
görmek arzusundayız. Millet olmanın dirayetini biz göster-
dik, şimdi siyaset kurumunun bu dirayete uygun davranış-
ları sergilemesini beklemekteyiz.” 

EKONOMİ 10 AYDIR DARBOĞAZDA

Ekonominin özellikle son 10 aylık dönemde darboğaz içeri-
sinde olduğunu ve darboğazın devam ettiğini kaydeden Ali 
Çandır, “Hiç şüphesiz bugün ekonomide yaşamakta olduk-
larımız, sadece son 10 ayın değil son yılların biriktirdikleriyle 
de ilgilidir. Ancak bugün içinde bulunduğumuz toplumsal 
ve siyasal iklim, birikmiş zorlukları birlikte hareket ederek 
aşmamız için hepimize umut aşılamaktadır. Dolayısıyla 
hükümetimiz tarafından açıklanan varlık barışı ve borçların 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili konuları, teknik detaylara 
ve önceki uygulamalara bakarak eleştirmek yerine, kendi 

ANTALYA YAKLAŞIMI ÖNERİSİ

Ali
ÇANDIR

50 BORSADAN



içindeki eksiklerini ve zayıflıklarını öne çıkararak tamamla-
yıcı olma görevine odaklanmalıyız” dedi. Borçların yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili eleştiride bulunan ATB Başkanı Ali 
Çandır, kamuya borçların ödenmesinin cazip hale getiril-
mesinin piyasada zaten var olan nakit akışını daraltacağını 
söyledi. Çandır, şu değerlendirmede bulundu: “Aslında pi-
yasada çok ciddi bir nakit akışı sıkıntısı varken, borç öde-
me kabiliyeti zayıflamışken ve piyasa ilave para ihtiyacı 
içerisindeyken, kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştırmak 
ve kamuya olan borçların ödenmesini cazip hale getirmek, 
kaçınılmaz bir şekilde piyasadan para çıkışını beraberinde 
getirecektir. Bu durumda piyasada zaten var olan nakit akı-
şı darboğazı, daha da daralacaktır. Evet, kamuya olan borç 
yükü belki bir miktar azalacaktır. Ama bu daralma, hem 
piyasanın kendi iç mekanizmalarında yavaşlamaya hem de 
taksitlendirilmiş olan kamu borçlarının ödenmesindeki is-
tikrarı bozmaya neden olabilecektir. Böylesi risklerden ka-
çınmanın en önemli yolu, piyasadan çekilen paradan daha 
fazlasının etkili ve yaygınlaştırılmış yollarla piyasaya tekrar 
aktarılmasından geçmektedir. Bu yollardan biri, destek ve 
teşvik politikalarıyla ilgiliyken bir diğeri de finansa erişimin 
kolaylaştırılması ve ucuzlaştırılmasıdır.” 

Hükümetin iyi niyet ve yapıcı kapsamda yaklaşımla des-
tek ve teşvik politikaları uyguladığını belirten Ali Çandır, 
“Burada önemli olan konu ise atılacak adımların etkili ve 
yaygın olma derecesiyle ilgilidir. Yani örneğin herkese sağ-
lanan destek, aslında destek değildir. Yine örneğin işini 
yüksek performansla yapamayana ya da belirli bir deneyim 
ehliyeti olmayana sağlanan teşvik de aslında bir teşvik de-
ğildir. Son olarak piyasanın gerçeklerinden ve sürdürülebi-
lirlikten uzak Merkez Bankası faiz düşürme politikaları da 
aslında ucuz finansmana erişimin bir yolu değildir ve halen 
reel sektöre yansımamaktadır” diye konuştu. 

HEDEFE ULAŞMAYAN DESTEK VE TEŞVİK TOPRAĞI TERK ETTİRİR

Son 13 yılda tarım sektörüne toplam 81,3 milyar TL tarım-
sal destek sağlandığını, bu miktarın azımsanamayacağını 
söyleyen Ali Çandır, şunları kaydetti: “Bu, 2015 yılı toplam 
üretim değerimizin yaklaşık 3’te 1’idir. Bu oran, ‘Attığımız 
taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli’ sözüne ne kadar uy-
maktadır? Bunun etki analizini sürekli yapma zorunluluğu-
muz bulunmaktadır ki sağlanan destekler sektörde var olu-
şumuzu kuvvetlendirsin. Yani demem o ki destek; üretken 
birimlerin faaliyetlerini sonlandırmalarını önleyen nitelikte 
olmalıdır. Dolayısıyla sağlanan destekler mülkiyete ya da 
şahısa yönelik olmayıp, rekabetçi ortamda dezavantajlı 
konumda olan üretken faaliyetlere yönelik olmalıdır. Aksi 
halde pek çok kez dile getirdiğim gibi tarımda ciddi boyut-
larda toprağı terk edişlerin ve sektörden çıkışların hızlana-
cağı gerçeğini hatırlatmak isterim. Yine, gerçekleşmelere 
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baktığımızda tarım bu kadar büyük desteklere rağmen 
reel olarak Türkiye ekonomisinin çok altında büyüyebil-
miştir. Örnek vermek gerekirse, son 13 yılda ekonomimiz 
reel olarak yüzde 60’ın üzerinde büyürken, tarım yaklaşık 
yüzde 40 büyüyebilmiştir. Bu dönemde kentimiz ise ülke-
mizin genel ekonomik ve tarımsal büyümesine benzer bir 
eğilim göstermiş, ancak Türkiye büyümesinin altında kal-
mıştır. Sektörümüze direnç kazandırma, yatırım ve büyü-
me iştahını artırma yolunda temel politikalardan biri olan 
teşvik konusu da benzer bir kavram yanlışlığı ile uygulana 
gelmektedir. Biraz önce belirttiğim gibi teşvik; sektöründe 
belirli bir ehliyeti ve deneyimi kazanmış, gösterdiği per-
formansla sektörünün üzerinde bir ivmelenmeye sahip 
üretken birimler için tasarlanmalıdır. Özellikle mukayeseli 
avantajlara sahip alanlarda bu performansı gerçekleştiren-
lere; ‘Sen işini ortalamanın üzerinde bir performansla ve 
sürdürülebilir nitelikte yapıyorsun. İşini daha da iyi yapman 
ve küresel ölçekte avantajlı konuma geçmen için nasıl bir 
teşvike ihtiyacın var?’ düsturuna uygun bir teşvik sistemi 
tasarlamalıdır. Yoksa mevcut durumda olduğu gibi yıllarca 
müteahhitlik yapanın teşvik var diye turizme ya da tarıma 
veya diğer bir sektöre girmek için teşvikten yararlanması; 
hem o yatırımcı için, hem kamu kaynaklarının etkini kulla-
nımı için, hem teşvik verilen sektördeki diğer tüm üretken 
birimler için, hem de o teşvikin hakkını gerçekten verecek 
olan yatırımcı için ciddi riskler ve kayıplar barındırır.” 

İş dünyası için ucuz finansmana erişimin yolunun piyasa-
ların rekabetçi ve sürdürülebilir koşullardaki faiz düşürme 
politikaları olduğunu belirten Ali Çandır, “Bu yolların uy-
gulamaya geçirilme derecesine göre kamu borçlarının ye-
niden yapılandırılması kararları, iş dünyasının top yekün 

direncini artırma ve varlığını koruma amaçlarına hizmet 
edebilecektir. Aksi halde önceki af ya da yeniden yapılan-
dırma kararlarının akıbeti hepimizi beklemektedir” dedi. 

EKONOMİK FELCE KARŞI ANTALYA YAKLAŞIMI

Türkiye geneline uygulanan ekonomik kararların Antalya 
ekonomisine yansıması ise yetersizliğine dikkat çeken ATB 
Başkanı Ali Çandır, Antalya Yaklaşımını yineledi. Çandır, 
Antalya’nın son dönemde yaşadığı olumsuzlukların, eko-
nomiyi dumura uğrattığını vurgularken, şunları kaydetti: 
“Bu durumun devam etmesi halinde ekonomik felce uğra-
yacağımızı ve buradan çıkışımızın ancak Antalya Yaklaşımı 
ile mümkün göründüğünü belirtmekteyiz. Öyle ki içinde 
bulunduğumuz ekonomik durum hakkında son 6 aydır 
kamuoyu ile paylaştığımız Antalya Yaklaşımı önerimizin, 
o gün ki söylediklerimizle bugün ki veriler bir kez daha 
haklılığımızı ortaya koymaktadır. Kredi, mevduat, ihracat 
ve istihdam gibi temel ekonomik göstergelerdeki tablo ne 
yazık ki ortadadır. Antalya Yaklaşımının boyutlarını, uy-
gulama yöntemini ve kapsamını, özellikle daha önceki İs-
tanbul ve Anadolu yaklaşımlarından farklarını her ortamda 
ve fırsatta dile getirdik. Türkiye geneline yayılmış direnç 
artırıcı ve rahatlama sağlayıcı önlemlerin neden Antalya 
için yetersiz kalacağını bir kez daha dile getirmek isteriz. 
Antalya tasarrufçu kimliğini ilk kez bu dönemde kaybetmiş 
ve 1 TL’lik mevduatına karşılık 2 TL’lik kredi kullanır duru-
ma düşmüştür. Üstelik bu oran Türkiye ortalamasının çok 
üzerindedir. Çünkü son 7 yılda Türkiye genelinde sektörel 
krediler 3 kat artmışken, Antalya’da 4 kattan fazla artmıştır. 
Bankaların takipteki alacakları aynı dönemde 2.5 kat art-
mışken Antalya’da 3 kattan fazla artmış durumdadır. Hal-
buki Antalya bankalar nezdinde uzun yıllar boyunca, Tür-

52 BORSADAN



kiye genelinde borcuna en sadık iller arasında bulunmakla 
ünlü olmuştur. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 
Temmuz-2016 raporuna göre çek senet işlemlerinin adet 
ve tutar hacimlerine göre en yüksek olduğu beş il arasında 
karşılıksız çek adedi oranında yüzde 5.8 ile Antalya 1. sı-
rada yer almıştır. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 3.8’dir. 
Karşılıksız çek tutarı oranında ise yüzde 7.2 ile yine 1. sı-
rada yer almıştır ki Türkiye ortalaması yüzde 3.4 düzeyin-
dedir. Antalya’nın mevduat-kredi-borç yapısı son yıllarda 
böylesine bozulmuşken, dünya ile iş yapma kapasitesi de 
ciddi dalgalanmalar ve bozulmalar yaşanmıştır. Artık her-
kes kabul ediyor ki Antalya, Türkiye’nin dünya vitrinidir. 
Tarım ve turizm sektörleri başta olmak üzere topyekün 
tüm sektörleri bu durumla uyumlu çalışma içerisinde ol-
muştur. Ancak özellikle son yıllarda bu iki lokomotif sektö-
rümüzün dünya ile rekabeti ve iş yapma kapasitesi giderek 
bozulmalar yaşamıştır. Antalya ihracatı geçmişte 1 milyar 
200 milyon (ABD) dolarlık rakamları gerçekleştirmiştir. Üs-
telik toplam ihracatı içerisinde tarımın payı o dönemlerde 
yüzde 55 gibi yüksek bir oranı da yakalamıştır (2009). Keza 
yaş meyve sebze ihracatı da toplam ihracat içerisinde yüz-
de 45’lik payları da gerçekleştirmiştir.” 

ANTALYA ÜNÜNÜ KAYBEDERSE ÜRETTİĞİNİ PAZARLAYAMAZ 

Antalya ekonomisinin dumura uğradığını, bunun tarım ve 
turizmle sınırlı olmadığını belirten Ali Çandır, ticaretten 
konuta, dayanıklı tüketim malları tedarikçiliğinden taşıt 
kiralama hizmetlerine kadar hissedilen dumur halinin fi-
nans sektörünü sarabileceği uyarısında bulunan Ali Çan-
dır, şu değerlendirmede bulundu: “1 milyar dolar eşiğinin 
altında bir ihracat rakamı ile hem de tarım payı yüzde 41’e 
düşmüş, yaş meyve sebze payı yüzde 31’e düşmüş bir ih-
racat performansı ile karşı karşıya kalıyoruz. Turizmdeki 
ve istihdamdaki kayıplar hepinizin malumudur. Antalya 
ekonomisinin bu dumura uğrama hali, yalnızca kentimizin 
ağırlıklı faaliyet alanı konumundaki tarım ve turizmde ya-
şanmamaktadır. Antalya’daki ticaretten konuta, dayanıklı 
tüketim malları tedarikçiliğinden taşıt kiralama hizmetleri-
ne kadar hissedilen bu dumur halinin finans sektörünü sa-
rıp sarmalaması da çok uzak değildir. Kentimizin finansal 
açıdan mevcut ekonomik destek paketleriyle bu sarmaldan 
çıkması güçtür. Paketler önemli ve bir iyi niyet işaretidir. 
Ancak devletimizin ülke ölçeğinde Antalya açısından etkisi 
hafifletilmiş olarak açıkladığı destekler Antalya’nın işsizlik, 
çek, senet, kredi ve mevduat rakamlarına yansımamakta-
dır. Kentimizin mikro düzeyde iyi bir planlama ile tüm sek-
törlerini kapsayacak Antalya Yaklaşımı niteliğinde destek-
lere ihtiyacı bulunmaktadır. Eğer Antalya turizm açısından 
ününü kaybeder, tarımda ürettiğini pazarlayamaz, sanayi-
deki dişlilerini döndüremez ve hizmet sunamaz ise 1980 ve 

1990’lı yıllarda yakalamış olduğu avantajlarını, dezavantaj 
olarak ülkemizin tüm yerleşim noktalarına aktarmak zo-
runda kalacaktır. Çünkü ülkemizin vitrini konumunda 
olan, yılın 12 ayı yerli ve yabancı milyonlarca misafire ev 
sahipliği yapan ve net olarak 80 ilimizden mal alan Antalya 
durursa Türkiye durur.” 

TARIM RUSYA’DAN MÜJDELİ HABER BEKLİYOR

Rusya ile yaşanan sıkıntıdan Türkiye ekonomisi 1 birim et-
kilenirken, Antalya’nın 2 birim etkilendiğine dikkat çeken 
Çandır, “Rusya Federasyonu ile 9 Ağustos’taki üst düzey 
görüşmeler bir nebzede olsa morallerimizi yerine getir-
mektedir. Yine, dün charter uçuşların resmi olarak açılma-
sı haberi hepimizi memnun etmiştir. Ancak aynı müjdeli 
haberleri tarım sektörü içinde beklediğimizi ifade etmek 
isterim. Çünkü üreticiler ve üyelerimiz bu yasağın bir an 
evvel kaldırılmasının 2017 yılına pozitif yansıyacağını ifade 
etmektedirler” dedi. 

YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDEKİ DÜZENLEME OLUMLU YANSIYACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin yaş meyve 
ve sebze piyasanın düzenlenmesi için çalışmalarını olumlu 
bulduğunu ifade eden Ali Çandır, şunları söyledi: “Bu ça-
lışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlerinde 
bildiği üzere, Borsamızda bu konuda birçok toplantı yaptık 
ve hemen hemen her komite toplantımızda da bu konu 
hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Yaş meyve ve sebze 
fiyatının ucuzlaması için, üretim alanında üreticinin stan-
darlara uygun paketleme yapması oluşan zaiyat oranlarını 
önemli ölçüde düşürecektir. Bu da fiyatlara olumlu yansıya-
caktır. Bu sistemin kurulabilmesi içinse üretici örgütleri ve 
kooperatiflere aktif roller yüklenmelidir. Maliyeti etkileyen 
bir başka unsur ise tarım sektöründeki uzun vade yapısıdır. 
Vade yapısının uzun olması doğal olarak finans giderlerini 
arttırdığından maliyetlere yansımaktadır. Özellikle tarım 
girdi piyasasındaki vadelerin girdi fiyatlarına yüzde 20-30 
arasında bir yük getirmektedir. Bu konuya da bir çözüm üre-
tilmesi yaş meyve ve sebze fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.” 

Ali Çandır, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, “Vatan 
uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gazile-
rimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Çandır, yaklaşan 
Kurban Bayramı’nı da kutlarken, “Bayramın bütün insan-
lığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

 DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN 20 BİN TL

Meclis’te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 
15 Temmuz Dayanışma Kampanyası konulu yazı üyelerle 
paylaşılırken, Meclis üyeleri 15 Temmuz Dayanışma Kam-
panyasına 20 bin TL yardım yapma kararı aldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan proto-
kol ile mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlatıl-

dı. Mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlatan protokole 
TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu imza attı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin olağa-
nüstü günlerden geçtiğine işaret ederek, “15 Temmuz gecesi 
çok büyük bir tehlike yaşadık. Bir taraftan PKK, bir taraftan 
DAEŞ terörü ile mücadele ederken karşımıza bir de FETÖ 
kaynaklı darbe girişimi çıktı. Çok şükür ekonomimiz çok faz-
la yara almadan bu girişimi atlattı. Şimdi ekonomiyi normal-
leştirme ve somut adım atma zamanı. Özellikle de böyle bir 
dönemde olumlu işler yapmak ve ekonomiyi tanıtmak çok 
daha önemli hale geldi. İşte bugün Sayın Süleyman Soylu 
Bakanımızla birlikte ülkemiz, insanlarımız ve iş dünyamız 
için çok hayırlı sonuçlar getireceğine inandığımız bir girişim 
başlatıyoruz” diye konuştu. 

Bakan Soylu’ya özel sektöre ve camiaya verdiği destek için 
teşekkür eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan 

Soylu’nun reel sektör dostu bir çalışma tarzına sahip olduğu-
nu vurguladı. Sorunları birlikte istişare edip, birlikte çözüm 
yolları aradıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu da iş dünya-
mıza büyük moral veriyor. Daha iyi işler yapmamız için bizi 
yüreklendiriyor. İşte sonuçlar ortada. Mayıs itibariyle son 12 
ayda ülkemiz 795 bin kişiye yeni istihdam sağlamış durumda. 
Şimdi mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlatıyoruz. 
Bu zamana kadar sadece bir projede olan işbirliğimizi, işgücü 
piyasasının tamamını kapsama alacak şekilde genişletiyoruz. 
Bu, Türkiye’de kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen en 
büyük ortak çalışma girişimidir. Özellikle de en çok ilerleme 
sağlamamız gereken alanların başında gelen, verimlilik so-
rununa çözümdür. Bakın Türkiye, çalışma veriminde OECD 
ülkeleri içinde sondan 7. sırada. Biz de bir çalışan bir saatte 
30 dolarlık milli gelir üretiyor. OECD ortalaması 45 dolar. Al-
manya’da 60 dolar. Peki, orada bir eleman fazladan 4 kolla 
mı çalışıyor? Farkın temel nedeni, iyi eğitilmiş ve vasıflı işgü-
cüdür” dedi. 

Türkiye’de vasıfsız işgücünün, toplam yetişkinlerin yüzde 
65’ini oluşturduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı, yetişkin 
nüfusun ancak yüzde 35’i lise ve daha üstü eğitimli olan bir 

TOBB VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
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ülkeye sahip olunduğundan söz etti. Hisarcıklıoğlu “Bizim 
kadar kötü durumda olan bir de Meksika var. Avrupa’da ve 
Amerika’da bu oran yüzde 80-90’lar civarında” derken, nü-
fusun önemli bir kısmı donanımsız olması nedeniyle, firma-
ların da dolayısıyla verimsiz kaldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
“Kısaca ortada yapısal bir sorunumuz var. Kötü ve yetersiz 
eğitim sistemi, işgücümüzü vasıfsızlaştırıyor. Vasıfsız işgücü, 
verimsiz işletmeler yığınına yol açıyor. Verimsiz işletmeler 
rekabet gücümüzü azaltıyor ve ekonomimiz yeterince büyü-
yemiyor. İşte bu nedenle, Türkiye’nin önce bu silsilenin ba-
şındaki eğitim sistemini reforme etmesi gerekiyor. Eğer ve-
rimlilik düzeyinde Almanya’yı yakalarsak, milli gelirimiz bir 
anda 800 milyar dolardan, 1,6 trilyon dolara ulaşır. Mevcut 
Türkiye’ye bir Türkiye daha eklemiş oluruz. İşte bu seferber-
liğin esas amacı, ülke çapında verimlilik sıçramasını başlat-
maktır” diye konuştu. 

NELER YAPILACAK? 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu kapsamda neler yapılacağını 
ise şöyle anlattı: 

“TOBB olarak 81 İl ve 160 İlçedeki Odalarımız-Borsalarımız 
kanalıyla, iş dünyasının nitelikli çalışan ve stajyer ihtiyacını 
tespit edip, toplayacağız. Bunları İŞKUR’a ileteceğiz. İŞKUR 
da bu talepleri karşılayacak eğitimler verecek, yerleştirmeleri 
yapacak. 

Bunlar nasıl olacak? Nitelikli eleman ihtiyacı olan işverenleri-
mizin bu ihtiyacını mesleki eğitim kurslarıyla karşılayacağız. 
Benim hemen elemana ihtiyacım var diyen işverenlerimizin 
bu ihtiyacını işbaşı eğitim programları ile karşılayacağız. Staj-
yer ihtiyacım var diyen işverenlerin bu ihtiyaçlarını liseleri-
mizden, yüksekokullarımızdan ve üniversitelerimizden kar-
şılayacağız.

 Öte yandan işsiz kardeşlerimize mesleki eğitim verip, onların 
meslek sahibi olmalarını ve istihdam edilmelerini sağlayaca-
ğız. Çalışırken mesleki eğitim alıp kendini geliştirmek isteyen 
kardeşlerimize mesleki eğitim vereceğiz. Hem ortaöğretim 
hem de yükseköğretimde okuyup staj yapmak isteyen kar-
deşlerimize firmalarda staj imkânı sağlayacağız. 

Başlattığımız istihdam seferberliği, hem işsizlere hem de fir-
malarımıza maddi destekler sağlıyor. Buradan istihdam te-
min eden bir firma, 54 aya kadar varan sürelerle işveren pri-
mi ödemeyecek. Yani SGK prim maliyeti yüzde 50 azalmış 
olacak. İstihdam üzerindeki prim maliyetinden herkes şikâ-
yet ediyordu. İşte çözüm burada ayağınıza geliyor, mutlaka 
yararlanın. İşbaşı eğitim programına katılanlara da İŞKUR 
tarafından günlük 50 lira ücret ödeniyor. Yani her katılan 
kardeşimiz aylık net 1.300 lira alacak. 

Ayrıca, programa katılan kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı 

ile Genel Sağlık Sigortası primleri de İŞKUR tarafından kar-
şılanıyor. Bununla da yetinmedik. Mesleki Yeterlilik Belgesi 
almak isteyen kardeşlerimize eğitim verip sınava alacağız. 
TOBB olarak burada da elimizi taşın altına koyduk. İş kaza-
larını önlemek üzere, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve 
belgelendirme yapacak bir kuruluş olan MEYBEM’i kurduk. 

Bunun yanında bazı oda ve borsalarımız da sınav ve bel-
gelendirme merkezleri kurdu. 81 ilde oda ve borsalarımız 
aracılığı ile çalışanları eğitiyor ve sınavla belgelendiriyoruz. 
MEYBEM olarak ilk olarak 12 meslekte bağladığımız sınav ve 
belgelendirme hizmetine bugün 19 meslekte devam ediyo-
ruz. İşgücü piyasasında kamu-işverenler-işçiler olarak artık 
birlikte çalışıyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Odalar ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hak-
kında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve Bor-
salarımız artık İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Oda 
ve Borsalarımızda İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları görev 
yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına götür-
müş olacağız. Ankara’dan ve merkezden çare arama dönemi 
kapanacak, yerelden çözümler hız kazanacak.”

BAKAN SOYLU: “PANZEHİR, İŞ GÜCÜ NİTELİĞİNİ ARTIRMAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise ko-
nuşmasında istihdam seferberliğine ilişkin bilgi verirken, 
sanayi alanında mesleki eğitim kurslarında günlük 20 lira 
olarak verilen desteğin yüzde 50 artırılarak 30 liraya yükseltil-
diğini bildirdi. Soylu, imzalanan protokolle iş gücü piyasasını 
geliştirme, daha çok insanın evine ekmek götürmesi adına 
çok önemli bir işbirliği yapıldığını belirtti. İstihdam piyasası-
nın kırılganlığı çok yüksek olan bir yapıya sahip olduğunu, 
sektörel daralmalardan, krizlerden fazlaca etkilendiğini belir-
ten Soylu, bu kırılganlığın panzehirinin, iş gücünün niteliğini 
arttırmak ve bunu yaparken de iş gücü piyasasının ihtiyaçla-
rını dikkate almak olduğunu kaydetti.
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Verimli ve kaliteli

BUĞDAYIN PEŞİNDE
Ali KOÇ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)
Tarla Bitkileri Bölümü 

Buğday dünyada en çok üretilen ve 
pek çok ülkenin beslenme, ticaret 
ve ekim nöbeti sistemlerinde vazge-
çilmez bir kültür bitkisidir. Özellikle 

insan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki 
olan buğdayın ekim alanları ve üretimi, 
nüfus artışına paralel olarak artmaktadır 
(2011 UHK).

Gerek dünya ve gerekse ülkemiz açısın-
dan stratejik öneme sahip olan buğdayın 
ekonomik durumu, ticareti, buğdaya da-

yalı sanayi sektörünün sorunları ile kalite 
ve yetiştiricilik konuları irdelenerek çözüm 
önerileri ortaya konmuştur. 

Buğday üreten başlıca ülkeler arasında en 
fazla ekim alanına %12.6’lık oranla Hindis-
tan sahip iken, bu ülkeyi %11.81 ile Rusya, 
%10.74 ile Çin, %8.95 ile Amerika Birle-
şik Devletleri (ABD) izlemektedir. Türkiye 
yaklaşık 8 milyon ha ekim alanı ile Dünya 
buğday ekim alanlarının %3.56’sını oluş-
turmaktadır. Öte taraftan Avrupa Birliği 

56 MAKALE



(AB) ülkelerinin %11.37 oranı ile 3. sırayı aldıkları görülür 

Buğday, gerek dünyada gerekse Türkiye’de stratejik bir 
bitki olup, insanların temel enerji ve protein kaynağı du-
rumundadır. Türkiye’de günlük enerji ihtiyacının ortala-
ma %40’ı buğday ürünleri tarafından karşılanmaktadır 
(Anonymous, 2008). Ülkemizin ekili alanları dikkate alın-
dığında, bu alanların yaklaşık % 50’sini tahıllar, tahılların 
ekim alanlarının da yaklaşık % 70’ini buğday oluşturmak-
tadır (Anonymous, 2008). 

Batı Akdeniz Bölgesi 2.2 milyon da. buğday ekim alanı ile 
ülkemiz buğday alanlarının yaklaşık %2,2 sini oluştur-
maktadır. Pamukta yaşanan ekonomik üretim darboğazı 
nedeniyle buğdaya büyük yönelim olmuştur. Bölgede var 
olan un fabrikalarının çoğu ekmeklik buğday ihtiyaçlarını 
Orta Anadolu’dan karşılama yoluna gitmektedir. Bu du-
rum üreticiyi son zamanlarda ekmeklik buğday yetiştiri-
ciliğine yöneltmiş ve uygun çeşit arayışı hız kazanmıştır. 
Sahil kuşağı Araştırma Enstitülerinin çeşitleri bölgede uy-
gun performans göstermekle birlikte tohumluk temininde 
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Enstitümüzce 1977 yılında geliştirilen Orsa Durlu adında 
ekmeklik buğday tescil ettirilmiştir.  Fakat 1994 yılında 
personel sirkülasyonu nedeni ile buğday ıslah çalışmala-
rına son verilmiştir. 2010 yılında yoğun talep nedeni ile 
tekrar buğday adaptasyon çalışmaları yurt dışından durul-
muş hatlarla ekmeklik buğday çalışmaları tekrar başlatıl-
mıştır.  Bu çalışma ile Batı Akdeniz Bölgesinde son yıllarda 
artan ekmeklik buğday talebi sonucu oluşan çeşit darbo-

ğazı giderilmeye çalışılacaktır. Nitekim bölgenin ekmeklik 
buğday ihtiyacının büyük bir kısmı Orta Anadolu ve özel 
firmaların ithalat yoluyla getirdikleri yabancı menşeli çe-
şitlerle karşılanmaya çalışılmaktadır.

Buğday verim potansiyelinin yüksek olduğu Batı Akdeniz 
bölgesinde ekolojik şartlarına uygun önemli hastalık et-
menlerine dayanıklı ayrıca teknolojik kalitesi yüksek çeşit-
lerin geliştirilmesi ile kaliteli standart buğday ihtiyacı için-
de olan sektörün de yurt içi kaynaklara yönelmesini teşvik 
edecektir. Önemli miktarda kaliteli standart tip buğday 
üretiminin ekonomiye katkısı, ithalatın azalması yanında 
ihraç olanaklarının da artmasıyla olacaktır.

KOÇ 2015 (Üretim İzinli)

KOÇ2015  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yurt 
dışı (CIMMYT) materyalinde introduksiyon ile denemeleri 
yapılarak yüksek verimli ekmeklik değerleri yüksek kılçıklı 
yatmaya ve hastalıklara karşı dayanıklı sahil ve geçit kuşa-
ğına uyumlu 1000 tane ağırlığı diğer tescilli çeşitlere göre 
yüksek yarı sert beyaz ekmeklik buğdaydır.

MORFOLOJİK ÖZELLİLERİ:

Bitki Boyu: Yöremize uygun bitki özelilerine sahip  Mini-
mum  100 cm sahiptir. Maksimum boy ise 110 cm boya 
sahiptir.       

Başaklanma: Sahil ve geçit kuşağı üretimlerine uygun 
ortalama ekimden itibaren 105 gün ile 115 gün arasında 
değişmektedir. 
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Yaprak Hastalıkları (Septorya): Çok yüksek yağışa ma-
ruz kalmadığı sürece yaprak hastalığına dayanıklıdır.

Yatma:  Yatmaya dayanıklıdır.                                    

Başak Tipi:  Başaklar uzun ve beyaz yapıya sahiptir. 

Pas Hastalığı (Sarı pas, Kahverengi pas ve Kara Pas): 
Pas hastalıklarına dayanıklıdır.

Verim: Yüksek verimlidir. Taban alanlarda dekara verimi 
maksimum 1109 ile  minumum ise 769 kg/da verime sa-
hiptir.

KALİTE 

Dane Rengi: Beyaz tanelidir. 

Hektolitre Ağırlığı:  % 74- ile 78 arasında değişmektedir.

Mini Sedimi (sds): % 33-36 dır.

Protein Oranı: %13,5 proteine sahiptir.

Bin Tane Ağırlığı: Bilinen diğer tescilli çeşitlerden daha 
ağırdır. Ortalama 52- 54 gram arasında değişmektedir. 

Enerji Değeri: Enerji değeri yüksektir. Ortalama 260 ile 
280 arasında değişmektedir. 

ÜRETİMDE ÖNERİLEN YERLER:

Yazlık ve geçit kuşağı üretim yapılan yerler: Akdeniz, 
Ege, Güneydoğu, Marmara(sahil) ve Karadeniz(sahil) de 
üretimi yapılabilmektedir. 

TOHUM EKİMİ:

Makine ile ekimde dekara büyük taneli olduğu için 28 Kg/
da tohum kullanılmalıdır. Serpme ekimde ise ortalama 40 
Kg/da tohum kullanılmalıdır.

GÜBRELEME:

Üretim yapılacak alanlarda öncelikle toprak analiz yaptı-
rılmalıdır. Topraktaki eksikler Azot, Fosfor ve Potasyuma 
aşağıdaki oranlara tamamlanmalıdır.    

Taban Alt Gübreleme: N(Saf Azot)  6 Kg/da olmalıdır. P(-
Saf Fosfor) 6 Kg/da olmalıdır. K(Saf Potasyum) 6 Kg/da 
tamamlanmalıdır.

Üst Gübreleme: Dekara ortalama 10 Kg/da ( % 26 Amon-
yum Nitrat, % 33 lük Amonyum Nitrat veya % 46 Üre ile  
saf azot verilmelidir. Üst gübre mümkünse iki seferde ve-
rilmelidir. Şubat başında kardeşlenme sonu sapa kalkma 
başlangıcın da  ikinci gübreleme ise sapa kalkma sonu ba-
şak çıkarmadan önce mart ayı içinde verilmelidir. 

TOHUM TEMİNİ: 2200 Kg Orijinal Elit 1 kademesinde 
tohum bulunmaktadır.
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ANTALYA TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

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

Komite üyeleri, piyasada yaşanan sorunlar hakkında gö-
rüş alış verişinde bulunmuşlardır. Üyeler piyasada besilik 
dana bulamama sorunu ile karşılaşıldığını bu durumun 

kurban bayramı sonrası ette yaşanan arz problemlerinin art-
masına sebebiyet vereceği hakkında değerlendirmeler bulun-
muşlardır. 

Komite üyeleri, kurban bayramı için et arzında her hangi bir 
problem görülmediğini ifade etmişlerdir. Son olarak genel ti-
caret ve piyasa durumu hakkında görüş alış verişinde bulunan 
üyeler, sütte yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması 
gerektiğini ifade eden üyeler, ilerde sütte yaşanacak prob-
lemlerin artması halinde kendilerinin bu durumdan daha kötü 
etkilenecekleri hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, “Antalya Buğdayını Arıyor” çalışmaları 
kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tarlar Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Akadar ile yapılan görüşme 

hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler, çalış-
malar kapsamında buğday yetiştirilen yazlık ve kışlık alanları-
mıza uyumlu, ülkemizde tescil edilmiş ve sertifikalı tohumluk 
üretim programında yer alan daha verimli, kaliteli ve hasatlık-
lara toleranslı yeni ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin 
çiftçi koşullarında test edilerek bu çeşitlerin çiftçilere tanıtımı 
ve kaliteli buğday yetiştirme tekniklerinin üreticilerimize uy-
gulamalı olarak yerinde gösterilmesi ile bu konuda önder çift-
çilerin eğitilmesi hakkında paydaş kurumlarla protokol imza-
lanması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir.

1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

Komite üyelerince sektörel ve ekonomik konularda görüş 
alış verişinde bulunuldu.

2. MESLEK KOMİTESİ 
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

6. MESLEK KOMİTESİ 
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Komite üyeleri, Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında 

yaşanan olumlu havanın sektörlerine olası yansımaları 

hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Pazarın bugün 

açılması halinde dahi ticari ilişkilerin kısa sürede eski seviye-

lere dönmesinin zor olduğunu düşündüklerini ifade eden üye-

ler, yeni sezona hazırlanan üretici ve ihracatçıların gerek üre-

timde kullandıkları çeşitlerin belirlenmesi gerekse dış ticaret 

hazırlıklarının planlanabilmesi için erken hareket edilmesinin 

avantaj yaratacağı belirtmişlerdir. Üyeler, ayrıca görüşmelerin 

sonuçlarının şubat ayına kadar sektöre olumlu yansımaması 

halinde 2017 yılının da kaybedileceğini ifade etmişlerdir. Her 

şeye rağmen tüm hesaplarını Rusya Federasyonu tarafından 

yasakların kaldırılması yönünde yaptıklarını ve umutlu olduk-

larını belirten komite üyeleri, ancak sektörün bir yıl daha aynı 

sorunlar ile karşılaşması halinde zor duruma düşeceklerini 

belirtmişlerdir.

Dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler hakkında görüş alış 

verişinde bulunan üyeler özellikle İngiltere’nin önümüzdeki 

dönemde Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının dış ti-

caretimize etkilerini değerlendirmişlerdir.
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Komite üyeleri, iç piyasada olağan dışı gelişmeler nedeniyle 
problem yaşadıklarını ve satışlarının düştüğü hakkında değer-

lendirmelerde bulunmuşlardır. Yaşanan gelişmeler sonrasında 
gerek kendilerinin gerekse mal tedarikçilerinin piyasaya odaklan-
makta sorun yaşadığını, orta ve uzun vadeli anlaşmalar yapama-
dıklarını, yeni pazar arayışına giremediklerini belirmişlerdir.

Komite üyeleri, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan 
darbe girişimi sonrasında, özellikle yurt dışında iş yapan üyele-
rimizin, yurt dışındaki müşterilerine ve ortaklarına sağlıklı bilgi 
aktarmaları ihtiyacının giderek önem kazandığı, bu çerçevede 
birliğimizce hazırlanan örnek mektubun ülke dışındaki müşteri-

lerine ve iş ortaklarına ilettiklerini ifade etmişlerdir. Üyeler Türk 
özel sektörünün yaşananlar sonrası hızlı hareket etmesinin de-
ğerli olduğunu belirtmişlerdir.

Komite üyeleri, ilgili standart hakkında Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği aracılığıyla 364 oda ve borsaya, esnaf odalarına ve 81 
il valiliği vasıtasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar duyurulması 
hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Keçiboynuzu (harnup) pekmezi hakkında yapılan çalışmaların 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks 
Daire Başkanlığı’na iletilmesi ve Türk Gıda Kodeksi Keçiboynuzu 
(Harnup) Pekmezi Tebliği çalışmalarına başlanılması hakkında 
kodekse bildirimde bulunulması hususunun Yönetim Kurulu’na 
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Komite üyeleri, Borsamız raportörlüğünde standart kazandırılan 
keçiboynuzu (harnup) pekmezi çalışmaları nedeniyle kendilerine 
çok sayıda tebrik ve teşekkür geldiğini belirterek, çalışmaları ne-
deniyle yönetim kuruluna teşekkür ettiklerini ifade etmişlerdir.

Komite üyeleri, Rusya federasyonu ile yaşanan gelişmele-
rin kendilerinde 2017 yılı için umut oluşturduğunu ancak 
sektör ve önümüzdeki yıl için atılacak adımlarda geç ka-

lınmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ürün değerlendirme-
lerinde bulunan üyeler, sütte yaşanan fiyat probleminin aşıla-
madığını, pamuk piyasanın dünya piyasalarına paralel olarak 
devam ettiğini, yün piyasasında ciddi ve hissedilebilir bir dur-
gunluk yaşandığını, üretimde ve ihracatta herkesin belirsizlik 
nedeniyle beklediğini ve dünya piyasalarındaki stok düzeyinin 
arttığını ifade etmişlerdir. Komite üyeleri, 21.07.2016 tarihinde 
borsamızda düzenlenen “Zeytin Sektörel Analiz Toplantısı”nın 
olumlu geçtiğini ve sektördeki paydaşların geniş katılımıyla 
gerçekleştiği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

4. MESLEK KOMİTESİ 
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 

Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

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

Meslek Komitesi)

ANTALYA TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ

Meslek komitesi üyeleri Rusya Federasyonu ile ülkemiz 
arasında üst düzey yetkililer tarafından yapılan görüş-
me hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Üye-

ler, görüşmenin yaş meyve sektörü başta olmak üzere ilimiz 
tarımsal ürün ihracatında önemli bir konuma sahip olan Rusya 
Federasyonu ile ilişkilerin olası olumlu yansımalarını değerlen-
dirmişlerdir. Karşılıklı temasların kendilerinde yılsonu ve önü-
müzdeki yıl için umut vaat ettiğini, piyasadaki herkesin borçlu 
durumda bulunduğunu ve sektörde özellikle Rusya Federas-
yonu ile ticaret yapanların borç yükünün arttığını ifade ederek 
görüşmelerin olumlu geçmesini bekledikleri ifade etmişlerdir. 
Komite üyeleri, olağan üstü hal yasası kapsamında iflas erte-
lemelerinin önüne geçilmesinin olumlu olduğunu, taşınabilir 
malların teminat olarak gösterilmesi ve 5 dekar veya altında 
üretim yapan üreticilerin desteklenmesi konusunda yapılan dü-
zenlemeleri memnuniyet verici bulduklarını ifade etmişlerdir. 

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



GİRİŞ ÜCRETSİZDİR



0242 331 1 331

www.zeytinpark.com.tr
info@zeytinpark.com.tr

ANTALYA’NIN
ZEYTİNYAĞI

Antalya Zeytinpark’ta toplanan zeytinin 
aynı gün işlenmesi ile elde edilen tazelik,

sofralarınızın daha lezzetli olmasını sağlar.






