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Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

başkandan
“ANTALYA YAKLAŞIMI”

A

ntalya, 1980’li ve 90’lı yıllarda
önce turizm, sonra da örtüaltı
üretim sektörlerinde yarattığı
iki önemli başarı hikayesini,
kentin tüm katmanlarına yaymayı başardı. Antalya, bu sayede hem Türkiye ekonomisinin üzerinde büyümeyi, hem
de olumsuz koşullara karşı direncini artırmayı becermiş bir kenttir. Ekonomik yapısının güçlülüğü sayesinde 2001 yılı krizinde
Türkiye % -6 küçülürken, Antalya %1 büyüme elde eden bir kent oldu.

geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın uygulama
esası; kent ekonomisinin bütününe yayılacak ve ekonomik faaliyetleri dumura
uğratma riski barındıran borç yükünü
çevirecek bir anlayışa dayanmaktadır.

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
nılırken, 2015’te mevduatın yüzde 155’i
kadar kredi kullandık. 2016 yılı ilk ayları itibariyle nakit ihtiyacını karşılamak
için çektiğimiz krediler, toplam kredinin
yüzde 60’ını oluştururken, bu kredilerin
yüzde 33’ü ise daha önceki borçları ödeyebilmek için çektiğimiz kredilerden oluşmuştur. Takibe düşmüş kredi borcumuz
kişi başına 883 TL ile İstanbul’dan sonra
2. sırada bulunmaktadır. Kişi başına kredi kullanımında ise 23 bin 240 TL ile 4.
sırada bulunuyoruz. Özetle borcu borçla
öder durumdayız. Bu dönem, Antalya
ekonomisinin büyüme ve zorlu koşullara
karşı dirençli olma gücünü kaybettiği bir
dönem olarak tarihe geçecektir.

Antalya 2000’li yıllarda ise herhangi bir
ekonomik başarı hikayesine sahip olamadı.
Üstelik temel ekonomik karakteristikleri
olan, tasarrufçu, yatırımcı, borcuna sadık,
net ihracatçı, nispeten yüksek katma değer
oranlı... gibi özelliklerini yıllar içerisinde
yavaş yavaş kaybederek tam tersine bir sarİçinde bulunduğumuz ekonomik iklim,
malın içerisine girdi.
uçak düşürme olayı ile tetiklenmiş gibi
Bir gösterge olması bakımından belirtmek
görünse de aslında yıllardır birikmiş olan
gerekirse; 2002 yılında kent ekonomisi 100
yapısal sorunların yarattığı bir ortamdır.
TL’lik katma değer üretmek için 5 TL kredi
Yani çözümü aranan sorun, sektörel bir
kullanırken, 2014 yılında 100 TL’lik katma
darboğazı aşma sorunu değildir.
değer üretmek için 94 TL kredi kullanır
hale geldik. Türkiye ekonomisi ise 2002 yı- Antalya Yaklaşımı, tam da bu tespitten
lında 100 TL’likkatma değer üretmek için hareketle yola çıkılarak kamuoyuyla pay17 TL kredi kullanırken, 2014 yılında 100 laşılmış köklü bir çözüm arayışıdır. Buna
TL’lik katma değer üretmek için 77 TL kre- benzer yaklaşımlar, daha önce İstanbul
di kullanmıştır. Antalya’nın bu dönemi, Yaklaşımı ve Anadolu Yaklaşımı isimleTürkiye genelinden daha kötü bir katma riyle denenmişti. Ancak, bu uygulamalar,
değer bileşimi ile geçirdiğini rakamlar bize kendilerinden beklenen etkinlikte sonuçlar üretmemişti. Bu yaklaşımlardan farklı
gösteriyor.
olarak Antalya Yaklaşımı, önceki uygulaKentimizde 2002 yılında bankalardaki
maların etkisiz kaldığı yanlar ve Antalmevduatın yüzde 17’si kadar kredi kullaya’nın karakteristikleri dikkate alınarak

Antalya ekonomisinin üretken birimlerinin yaşadıkları finansal zorluklara karşı
direncini arttıracak, ekonomik faaliyetlerini devam ettirecek, çiftçiden esnafa, turizmden ticarete, sanayiden hane halkına
kadar tüm ekonomiye can suyu olacak bir
yaklaşım bekliyoruz. Kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşları, üretken birimlerin
yükümlülüklerini yerine getirmede kolaylık ve rahatlama sağlayacak, borçları
erteleyecek uygulamaları hayata geçirmelidir. Uygulama kapsamı ise Antalya’da
yerleşik ve Antalya vergi dairelerine kayıtlı üretken birimler olmalıdır. Vergi daireleri, SGK birimleri, yerel yönetimler,
kamu bankaları ve meslek örgütleri gibi
kamu kurumları, kendi konuları kapsamındaki yükümlülüklerinin belirli bir
dönem için kolaylaştırılmasına yönelik
tedbirleri almalıdır. Kapsam içi şirketlerin, özel sektör bankalarına ve diğer mali
kuruluşlara karşı olan yükümlülüklerini
kolaylaştırıcı tedbirler de alınmalıdır.
Bu tür bir anlayış çerçevesinde Antalya
Yaklaşımına ihtiyacımız vardır. Önceki krizlerde kamu kesiminin borç yükü
vardı, özel sektörün ve hane halkının
borç yükü ise sınırlıydı. Bugün bütün
borç yükü özel sektör ve hane halkının
üzerinde. Antalya Yaklaşımı ile iyileştirici tedbirlerle yaraya merhem olunması
öncelikli beklentimizdir. Var olan potansiyelimizi, kurulu kapasiteyi harekete geçirmek ekonomiyi canlandıracak, bizi diri
tutacaktır.
Üretim direncini artıracak Antalya Yaklaşımı kentin dinamiklerinden yankı
buldu, bu yankının karar vericilerden de
gelmesini bekliyor, geç kalmadan gerekli
adımların atılmasını arzuluyoruz.
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PATRONLAR

EKONOMİYİ
KONUŞTU
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarım ve turizmin Antalya’nın güçlü
sektörleri olduğunu belirterek, son dönemde yaşanan Rusya sorununun bu iki ana
sektörü etkilediğini kaydetti.

A

ntalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan’ın da bulunduğu ziyarette Antalya’nın
ekonomisi değerlendirildi.
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, Rusya krizinin ardından Antalya tarımı ve turizminin finansal darboğaza girdiğini
belirterek, bunun bu iki sektöre tedarikçilik yapan diğer sektörleri de zincirleme olarak etkilediğine dikkat çekti. Erdoğan,
“Bu finans darlığı zincirleme olarak mobilyacısından inşaatçısına kadar hepimizi etkiliyor. Bu etkileşimden kurtulmak
için önlemler bir an önce alınmalı. Tarıma, turizme müşteri
bulmak kadar finansal olarak da insanları rahatlatacak önlemlerin alınması gerekiyor. Bu ortamda en büyük sıkıntı finansta. Bunun acilen çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ANSİAD’ın yeni
yönetimine başarılar dilerken, ziyaretleri nedeniyle teşekkür
etti. Tarım ve turizmin Antalya’nın güçlü sektörleri olduğunu
belirten Çandır, son dönemde yaşanan Rusya sorununun bu iki
ana sektörü etkilediğini belirtti. Tarım ve turizme para girmeyince inşaatından mobilyacısına kadar bir çok sektörün finans
sıkıntısı çektiğini belirten Çandır, “Tarım ve turizmi çıkmazdan
kurtaramazsak domino etkisiyle tüm sektörler etkilenir” dedi.
Antalya’nın onlarca kriz atlattığını, bunu da atlatacağını söyleyen Çandır, “Finans çevrelerinden Antalya yaklaşımı bekliyoruz. Çünkü Antalya bunu hak ediyor” diye konuştu.
Hükümetin turizm ve tarım konusunda duyarlı olduğunu,
turizm sektörü için açıklanan destek paketinin tarım için de
beklendiğini kaydeden Çandır, “Sayın Başbakanımız Ahmet

Davutoğlu’nun turizmle ilgili açıkladığı destek paketi en azından turizmciler için bir motivasyon kaynağı oldu. Antalya’nın
tüm kılcal damarlarına tarımdan para gidiyor. Bu nedenle birikmiş finansman sorunları çözülmeli. Çarkın dönmesi sağlanmalı. Eğer tarım sektörüne umut verecek yaklaşımı göremezsek üretici seneye fidesini toprağa dikmez, üretimden
vazgeçer. Aslında biz umut istiyoruz” diye konuştu.
ANTALYA’NIN YAPILAŞMASI
ANSİAD’ın ziyaretinde Antalya’nın çarpık yapılaşması da
gündeme geldi. Abdullah Erdoğan, kentin doğru gelişimi
için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. ATB
Başkanı Ali Çandır da Antalya’nın betonlaşma konusunda
kötü bir sınav verdiğini belirterek, “Şehrin eski halini bildiğimiz için şu anki betonlaşma içimizi acıtıyor. Kentin bu hale
gelmesinde hepimiz suçluyuz” dedi.
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ANTİAD’DAN ANTALYA BORSA’YA ZİYARET

A

ntalya İşadamları Derneği (ANTİAD) Başkanı Musa
Saraç ile yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret etti. ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim
Kurulu Üyesi Halil Bülbül’ün de bulunduğu ziyarette, ANTİAD Başkanı Musa Saraç, yönetime yeni seçildiklerini belirterek,
dernek çalışmaları hakkında Çandır’a bilgi verdi. Üyelerinin
tarım, turizm ve ticaret alanında çalıştığını belirten Saraç, “Antalya’nın ekmeğini yiyoruz, sosyal ve ticari projelerle Antalya’ya
hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. Ekonomik gelişmelerin çok iç
açıcı olmadığını kaydeden Saraç, krizden çıkmanın yollarının
aranması gerektiğini kaydetti. Saraç, başta Zeytinpark olmak
üzere Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip
ettiklerini belirterek, Ali Çandır ve yönetimine Antalya’ya kat-

kıları nedeniyle teşekkür etti. Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, ANTİAD’ın yeni yönetimine başarılar dilerken, nezaket ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Tarımın Antalya için
önemine dikkat çeken Çandır, tarımdan kazanılan paranın
Antalya’nın kılcal damarlarına kadar işlediğini belirtti. Kent için
herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Çandır, “Önemli
olan kent için doğru taşın üzerine doğru taş koymak” dedi. Çok
sayıda işadamları derneği olduğunu belirten Çandır, kentin ve
ekonominin gelişimi için bunların birbirine koordineli çalışması
gerektiğini, bu yolla etkili olabileceklerini söyledi. Çandır, “Bir
baskı unsuru olabilmemiz için birlikte hareket etmeliyiz. O zaman başarılı olabiliriz” dedi. Zeytinpark hakkında da ANTİAD
üyelerine bilgi veren Çandır, yeşil alanın korunması, Antalya’ya
kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

AESOB BAŞKANI DERE’YE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ali Çandır,
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na seçilen Adlıhan Dere’ye hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Halil Bülbül’ün
de bulunduğu ziyarette Çandır, Dere’ye yeni görevinde başarılar diledi. AESOB Başkanı Abdullah Sevimçok’un vefatı
nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Çandır, Dere ve
AESOB camiasına başsağlığı diledi. Yöresel Ürünler Fuarı
YÖREX, Zeytinpark projeleri hakkında Dere’ye bilgi veren

Çandır, yürüttükleri projelerde AESOB ile birlikte çalışmak
istediklerini kaydetti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ATB
yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Dere, “Başkanımız Sevimçok sağ olsaydı da koltuğunda otursaydı. Burada oturmanın buruk üzüntüsünü yaşıyorum” dedi. Adlıhan
Dere, Antalya’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri
olan AESOB’un diğer STK’larla birlikte çalışma arzusunda
olduğunu söyledi. ATB’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini bildiren Adlıhan Dere, Borsa’nın kent için önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.
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ERZURUM BORSA’DAN
ATB’YE ZİYARET

E

XPO 2016 Antalya’ya katılmak üzere Antalya’ya
gelen Erzurum Ticaret Borsası Başkanı İsmail Hakkı Hınıslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis
üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’ı ziyaret etti. Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül’ün de hazır
bulunduğu ziyarette, Hınıslıoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nın daveti üzerine Türkiye’nin ilk EXPO’su EXPO
2016 için Antalya’ya geldiklerini bildirdi. Erzurum Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Hınıslıoğlu, ticaretin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, EXPO’ya
katılımları nedeniyle Erzurum Ticaret Borsası’na teşekkür
etti. Antalya turizm ve tarımının zor bir dönemden geçtiğini
belirten Çandır, bölge ticaretini hareketlendirmek için çalıştıklarını anlattı. Çandır, Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını anlatırken, Erzurum Ticaret Borsası’nı bu yıl Ekim ayında
yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti.

BURDUR BORSA’DAN ANTALYA BORSA’YA

B

HAYVANCILIK FUARI DAVETİ

urdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
Başar, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Hayvancılık sektörünün zor bir dönemden
geçtiğini belirten Başar, bu zor dönemin yeni girişimlerle atlatılması gerektiğini kaydetti. Başar, bu çerçevede 28
Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde Teke Yöresi 2. Canlı Hayvan,
Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nı düzenleyeceklerini bildirdi. Fuarın 6 bin 500 metrekare Burdur kapalı pazar yerinde düzenleneceğini belirten Başar, bu yıl hayvancılık
sektöründeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği fuarın fark
yaratacağını söyledi. Fuara 70 firmanın katılımını beklediklerini bildiren Başar, “Fuarda küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı
teşhir edeceğiz. Fuarda çiftlik ekipmanları ve teknolojiler, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler
görücüye çıkacak. Fuarda sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatifler stant açacak. Burdur süt sağım ekipmanları ve tarım ekipmanlarında son yıllarda atılım içerisinde, bu
potansiyelimizi Türkiye’ye göstermek istiyoruz” dedi.
Aralarında Hollandalıların da bulunduğu jürinin, düve, honamlı keçisi ve oğlak güzelini seçeceğini kaydeden Yılmaz Başar, çiftçiler yarışıyor bilgi yarışmasının da fuara renk katacağını söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
davetli olduğu fuara, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve yönetimini davet eden Yılmaz Başar, Türkiye’ye örnek

olan Tarım Konseyi üyelerini de fuarda görmekten mutluluk
duyacaklarını ifade etti.
HAYVANCILIK GELİŞTİRİLMELİ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, hayvancılığın
bölge için önemine dikkat çekerken, Burdur’un bölgenin
hayvancılık merkezi olması ve bunun geliştirilmesini önemsediklerini kaydetti. BAGEV olarak Hayvancılık Çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Ali Çandır, bununla ilgili çok iyi geri
dönüşler aldıklarını vurguladı. Burdur’da teknolojiyi de içeren
bir hayvancılık fuarı düzenlenmesinin önemine dikkat çeken
Ali Çandır, “Bizler elimizden geldiği kadar böyle organizasyonlara destek vermeye çalışıyoruz. Bölgemizde hayvancılık
geliştirilmeli. Fuarın bölge hayvancılığına güç katacağına inanıyorum” diye konuştu.
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ROTARYENLERDEN

ATB’YE ZiYARET

A

ntalya Falez Rotary Kulübü Dönem Başkanı Osman Ersoy ile beraberindeki heyet, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret
etti. Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Osman Ersoy,
Falez Rotary Kulübü’nün çalışmaları hakkında bilgi verirken, Borsa’nın çalışmalarını da takip ettiklerini söyledi.
Zeytinpark Projesi’ni yakından takip ettiklerini, ATB’nin
kente kazandırdığı yeşil alanda kendilerinin de birtakım

çalışmalar yapmak istediklerini söyleyen Ersoy, “Sizlerle
bu konuda birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız” dedi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Zeytinpark’taki çalışmalarla ilgili Falez Rotary Kulübü üyelerine bilgi verirken, alanın çocukların kullanımına açıldığını hatırlattı.
Zeytinpark’ın kentin cazibe merkezi olacağını söyleyen Ali
Çandır, kentin dinamiklerinin alanın geleceğiyle ilgili fikir
ve proje sunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Çandır, rotaryenlere ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ’NDEN

ÇANDIR’A YÖREX TEŞEKKÜRÜ

A

ntalya Olgunlaşma
Enstitüsü
Müdürü
İlkay Günal, Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret etti.
Olgunlaşma Enstitüsü’nün
çalışmaları hakkında Çandır’a bilgi veren İlkay Günal,
özellikle yemek ve giyim kuşam kültürünün yaşatılması
için Enstitüsü bünyesinde
çeşitli çalışmalar yaptıklarını,
kurslar düzenlediklerini kaydetti. Antalya Ticaret Borsası
öncülüğünde düzenlenen
Yöresel Ürünler Fuarı’na Olgunlaşma Enstitüsü’nün el
emeği göz nuru ürünleriyle
katıldığını belirten İlkay Günay, “Sizlere kültürümüzü

yaşatan YÖREX gibi bir fuarı düzenlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Sizlerin sayesinde bizler de yaptığımız kültürel ürünleri sergileme
fırsatı buluyoruz” dedi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, ziyareti nedeniyle İlkay
Günay’a teşekkür etti. Olgunlaşma
Enstitüsü’nün yaptığı çalışmaların
geleneksel kültürün yaşatılması için önemli olduğunu söyleyen
Çandır, Günay ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
İlkay Günay, Çandır’a üzerinde
“Yöresel Ürünler Fuarı’ndaki destekleriniz için teşekkür eder, ülkemiz adına yararlı çalışmalarınızın
devamını dileriz” yazılı Olgunlaşma Enstitüsü’nde yapılan seramik
plaket takdim etti.
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ATB
HEYETİ
Dubai Tarım Hayvancılık Fuarı’nda
Antalya Ticaret Borsası yönetimi, meclis üyeleri, komite üyelerinden
oluşan heyet, Doğulu ve Batılı iş adamlarının buluşma noktası Dubai Agra
Middle East (AgraMe) 2016 Tarım Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti.

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
ATB yönetim, meclis ve komite üyelerinden oluşan
heyet, Dubai Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agra Middle East (AgraMe)
2016’ya katıldı. Doğu ve Batılı girişimcilerin buluştuğu fuarda,
40’tan fazla ülkeden 250’nin üzerinde katılımcı stant açtı.
Antalya Ticaret Borsası üyeleri, Dubai Fuarı’nda tarım, büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, su kültürü, tarım

makineleri, yem ve bahçe bitkileri firmalarıyla görüşmelerde
bulunurken, yüz yüze görüşmeler yaparak üretim kapasiteleri, ithalat ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca karşılıklı iş birliği imkanları, potansiyel gözlemleme, ülke
kıyaslamaları yapma fırsatı yakalayan ATB heyeti, modern
tarım teknoloji ürünlerini inceledi. Fuar ziyareti sonrası, Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesinde sürekli gelişen, dünya
çapında ticaret merkezi olan Dubai’de teknik incelemelerde bulunan heyet, ticari ve kültürel merkezlere de ziyaretler
gerçekleştirdi.

GÜNCEL
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SERA ATIKLARI
ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Seralarda her yıl
1,7 milyon ton yaş,
260 bin ton da kuru
domates, biber ve
patlıcan bitki artığı
çıktığını kaydeden
Yard. Doç. Dr. Sefai
Bilgin, bunun yüzde
75’inin de Antalya’da
ortaya çıktığını
bildirdi.

A

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği tarafından TÜBİTAK
destekli “Sera Bitki Artıklarının Peletlenmesi ve Bazı Teknik Faktörlerin Pelet
Kalitesi ve Maliyeti Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” projesi tanıtıldı.
Proje Yürütücüsü Yard. Doç. Dr. Sefai Bilgin, 2014 yılında Türkiye’de 270 bin dekar
alanda sera üretimi yapıldığını belirtti.
Seralarda her yıl 1,7 milyon ton yaş, 260
bin ton da kuru domates, biber ve patlıcan bitki artığı çıktığını kaydeden Bilgin,
bunun yüzde 75’inin de Antalya’da ortaya çıktığını bildirdi. Sera bitki artıklarının,
çevre kirliliğine, yangınlara, deniz, ırmak
ve derelerin kirlenmesine yol açarak insan
ve hayvan sağlığına zarar verdiğine dikkat
çeken Bilgin, seralarda ortaya çıkan domates, biber ve patlıcan bitki artıklarının peletlenerek (sıkıştırılmış odun talaşı) enerji
üretiminde kullanılabileceğini kaydetti.
Türkiye’de domates, biber ve patlıcan ar-

tıkların peletlenerek (sıkıştırılmış odun talaşı) elektrik enerjisi üretiminde kullanılması halinde ekonomiye 140 milyon lira
girdi sağlanacağını anlatan Sefai Bilgin,
”Sera atıkları nem içeriği, düşük yoğunluk
gibi nedenlerden dolayı kurutulup öğütüldükten sonra preslenerek ‘pelet yakıt’
haline getiriliyor. Pelet yakıt, evsel ısıtmalarda, seraların ısıtılmasında ve elektrik
santrallerinde kullanılabilinir. Özellikle
linyit santrallarında kömürle karıştırılarak
kirlilik azaltılır. Türkiye’de yılda 196 bin
ton pelet üretilebilinir ve yılda 348 milyon
kilovat saat elektrik enerjisi sağlanabilinir.
Böylece yılda 140 milyon lira gelir elde
edilir. Odun peleti olarak kullanımı halinde de 45 milyon lira gelir sağlanır. Sera
artıklarından oluşan pelet üretimi 71 bin
ton petrole ve karşılığı 280 milyon liraya
eşdeğerdedir. Domates, biber, ve patlıcan
ile ağaç dalları artıklarından pelet üretimi
ile Türkiye’nin dışa bağımlı olan enerji talebi de azaltılmış olacak” diye konuştu.

14 BORSADAN
ATB BAŞKANI ALİ ÇANDIR MECLİS’TE

“ANTALYA YAKLAŞIMI”

iSTEDi

Antalya’nın tüm kenti doğrudan etkileyen bir
zorluğun içerisinde bulunduğunu kaydeden
ATB Başkanı Ali Çandır, “İhtiyacımız olan tek
şey kentimizn top yekün zorlukalara karşı n
direncini arttırıcı bir yaklaşımdır”dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası Mart ayı Meclisi Hüseyin
Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetimin
bir aylık çalışmalarının anlatıldığı Meclis’te Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ekonomiye
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına yaşamını yitiren AESOB Başkanı Sevimçok’u anarak başlayan
Çandır, “Kendisini gülümseyen yüzüyle hatırlayacağız.
Başkanlık yaptığı dönem boyunca çalışkanlığı, dürüstlüğü, uzlaşmacı tavrı ile pek çok kişinin takdirini ve sevgisini kazanan değerli arkadaşım Abdullah Sevimçok’a
Allah’tan rahmet, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği camiasına, ailesine, sevenlerine ve tüm Antalyalılara başsağlığı diliyorum” dedi. Çandır, yaşamını yitiren meclis ATB eski üyesi Osman Güler’e ve ATB meslek
komitesi üyesi Mehmet Kurban’ın
vefat eden oğluna Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına
başsağlığı diledi.
TERÖR DEĞİL İNSANLIK KAZANACAK
Meclis’te terör olaylarını kınayan Çandır, “Son dönemdeki toplantılarımızı acıyla,
kınamayla, sabırla ve yiten
canlarımıza dua etmeyle
açıyoruz. Diğer her soru-

nun teferruat kaldığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığa
ait hiçbir değer taşımayan, soysuz terör eylemleri için hiçbir sınır tanımayan, vatan ve dünya sathına yayılmış azgın
bir terör iklimini bize yaşatmaya çalışıyorlar. Ama şundan
emin olsunlar ki; ne bu caniliklerinin, ne de bizlere yaşatmaya çalıştıkları karanlık iklimin sürdürülebilirliği yoktur.
Eninde sonunda, insanlık kazanacaktır” diye konuştu.
KARAMSARLIĞA VE HAYALPERESTLİĞE KAPILMAYIZ
İş dünyası için riskin işin bir parçası olduğunu vurgulayan Ali Çandır, ancak risk faktörlerinin her zamankinden
daha fazla yönetilmeye muhtaç hale geldiğini söyledi.
Çandır, şunları kaydetti:
“Biliyorsunuz iş dünyası riskle yaşar, bütün koşullar uygun ve yolundayken de riskli kararlar verir. Çünkü geleceği yaşar ve geleceğe yatırım yapar. Beklentilerini doğru
ve gerçekçi bir zeminde tutmaya çalışır ve riskini böylece
yönetmeye odaklanır. Sözün özü iş dünyası riskten bağımsız düşünülemez. Bu zaten hepimizin kabullendiği bir
durumdur. Ancak içinde yaşadığımız ve gittikçe derinliğini hissettiğimiz risk faktörleri, her zamankinden daha fazla ve hayati önemle yönetilmeye muhtaç düzeye gelmiş
durumdadır. Bizler, ne karamsarlığın yaratacağı korkuya
teslim olacak, ne de iyimserliğin götüreceği hayal dünyasına takılıp kalacak bir konumdayız. Her zamankinden
daha fazla aklıselime, bilgiye, mantığa, sorgulamaya ve
nihayet gerçeklerden uzaklaşmamaya ihtiyacımız vardır.
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Ancak bu sayede korkakça bir karamsarlığa ya da hayalperest bir iyimserliğe düşmeden, umutlarımızı ve üretme
kapasitemizi canlı tutabilir, zorluklara karşı direncimizi artırabiliriz. İçinde bulunduğumuz zor günler başladığından
beri bizler hep bu konumda olduk. Çalışmalarımızı, taleplerimizi ve beklentilerimizi bu sayede gerçekçi zeminde
tuttuk ve tüm üyelerimizin sesi olduk. Katılımcı ve çoğulcu
bir anlayışla, birlikte hareket ederek yaşadığımız zorluklara
karşı direncimizi artırmaya çalışıyoruz. Bu gayretimizi sadece üyelerimizle sınırlı tutmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki,
bizler tarım, turizm, ticaret ve sanayi sektörleriyle, nihayetinde toplumumuzla, kentimizle bir bütünüz. Aynı gemideyiz ve birimizin zoru, hepimizin zorudur düsturuyla
hareket edebilirsek kent ve yurt bilincine sahip olabiliriz.”
UMUTLARIMIZI TAZELEDİK
Tarım Konseyi’nin bir ilki gerçekleştirerek 650 kilometre
sahil bandına sahip olan Antalya’nın tamamını kapsayan
tüm tarım paydaşları, kurumları ve örgütleri bir araya getirdiğini kaydeden ATB başkanı Ali Çandır, yapılan çalışmalar sonucunda Rusya Dosyası hazırlandığını hatırlattı.
Çandır, “Bu dosyayı, Sayın Valimiz ve 14 milletvekilimizi
de davet ederek yaptığımız geniş katılımlı bir toplantıda
paylaştık. Gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz her partiden
birer milletvekili de bizlerin özel temsilcisi oldu. Bu raporumuzu konuyla ilgili tüm bakanlarımıza bizzat elden
birlikte teslim ettik. Bizleri ilgi ve dikkatle dinlediler. Kendileri için son derece faydalı bir çalışma olduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını belirttiler. Umutlarımızı tazeledik çünkü onlar da konuyla ilgili çalışmalarını bizlerle
paylaştılar” diye konuştu.
DERİN ZORLUK
Antalya’nın tüm kentin doğrudan etkilendiği kapsamlı ve derin bir zorluğun içerisinde olduğunu kaydeden Çandır, “Konuya böyle baktığımız için turizmci, sanayici, esnaf ve ticaret
erbabı arkadaşlarımızla ortak toplantılar yaptık. Beklenti yönetiminin tüm gereklerini hep birlikte yerine getirmeye çalıştık ve tabii ki getirmeye devam edeceğiz. Bizim için esas olan,
zorlukları aşmaktır çünkü kentimiz zor durumdadır” dedi.
TAKİBE DÜŞMÜŞ KREDİ BORCUNDA 2. SIRADA
Antalya’nın ekonomisiyle ilgili rakamları da paylaşan Ali
Çandır, “Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerinden derlediğimiz bu bilgileri görmezden gelemeyiz, bu
gerçekleri yok sayamayız ve dikkatimizden kaçıramayız”
dedi. Çandır, şu verileri paylaştı:
“Antalya, genel ekonomik göstergeyle Türkiye’nin yüzde
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yüzde 2’si civarında bir yere konumlanmış durumdadır. 19872002 (iki binli yıllara kadar) döneminde ise Türkiye’nin yüzde 2.5’u civarında idi. Yine aynı dönemde genel ekonomik
göstergelerle Türkiye’de 7. sırada bulunan kentimiz, artık ilk
10’da tutunmaya çalışmaktadır. Güncel haliyle 48 milyar TL
olan kredi yükünün 12.5 milyar TL’si turizm, 3 milyar TL’si
tarım, 17 milyar TL’si tüketici kredisinden ve diğer kredi yükünden oluşmaktadır. Kişi başına takibe düşmüş kredi borcumuz 883 TL ile İstanbul’dan sonra 2. sırada bulunmaktadır.
Kişi başına kredi kullanımında ise 23 bin 240 TL ile 4. sırada
bulunmaktayız.
Kentimizin önemli karakteristiklerinden biri, tasarrufçu kimliğimizdi. Yani bankalardan kullandığımız kredi miktarı, mevduatımızdan düşüktü. Örneğin 2002 yılında bankalardaki
mevduatımızın yüzde 17’si kadar kredi kullanır durumdaydık.
2015 yılında ise mevduatımızın yüzde 155’i kadar kredi kullanır konuma geldik. 2016 yılı ilk ayları itibarıyla nakit ihtiyacını karşılamak için çektiğimiz krediler, toplam kredinin yüzde
60’ını oluştururken, yüzde 33’ü ise önceki borçları ödeyebilmek için çektiğimiz kredilerden oluşmuştur. Yani sözün özü,
borcu borçla ödeme eğilimimiz hızla artmaktadır.
2002 yılında kentimiz, yarattığı her 100 TL’lik katma değer için
5 TL kredi kullanırdı. 2014 yılı sonunda ise yarattığımız her
100 TL’lik katma değer için 94 TL’lik kredi kullanır duruma
geldik. Doğal olarak bu da iyi bir yapı değildir. Sektörümüzde
ise bu yapı; 2002 yılında her 100 TL’lik tarımsal katma değer
üretimi için 4 TL kredi kullanmak şeklindeyken, 2014 yılı sonunda her 100 TL’lik tarımsal katma değer üretimi için 24 TL
kredi kullanma düzeyine çıkmıştır. Nispeten daha düşük bir
artıştır ama hala bu da iyi bir yapıyı göstermemektedir.”
ANTALYA’NIN POTANSİYELİ
Antalya’nın Türkiye’nin vitrini olduğunu ve dünyaya en açık
kenti olma gücüne sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Ali
Çandır, “Yaptığımız işlerin yarattığı katma değerin yapısı; sürdürülebilir büyüme bakımından hayati derecede önemlidir.
Yani ne ölçüde doğru taşın üzerine doğru taş koyduğumuzun
ya da doğru duvara doğru çiviyi çaktığımızın hayati ölçüsüdür
bu yapı. İçinde yaşadığımız gerçeklerin bir bölümü bu durumdayken, diğer bölümde ise Antalya’mızın sahip olduğu kurulu
kapasite ve potansiyel güç bulunmaktadır. Son 35 yıl içerisinde kentimiz, ciddi bir kurulu kapasite biriktirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.
“ANTALYA YAKLAŞIMI” İSTEDİ
Antalya’nın potansiyeliyle ilgili değerlendirmede bulunan
Ali Çandır, “Antalya yaklaşımı”na ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çandır, şunları söyledi:
“Serbest bölgemizde orta-ileri teknoloji düzeyinde 10 ayrı

İSTANBUL YAKLAŞIMI
Kriz nedeniyle kaynak kaybına uğrayan ve ağır borç
yükü altına giren üretici sektörlere, bankalar aracılığıyla kaynak aktarma sürecine verilen isim. Bu yaklaşım
çerçevesinde, öncelikle Türkiye’nin IMF’den sağladığı
kaynağın 3 milyar dolarlık kısmı bankaların sermayelerini güçlendirmede kullanılacak. Bankalara aktarılan bu kaynağın yüzde 60’ı, 30 Haziran 2003 tarihine
kadar üretici sektörlerde darboğaza girmiş şirketlere
kredi olarak dağıtılacak. Bankalarla üretici sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin karşılıklı görüşmeye,
bu yıl Ağustos ayından itibaren başlaması bekleniyor.
Bankaların, İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde kredilendireceği şirketler, genellikle orta büyüklükte olacak.
Sistem, darboğazdaki şirketlerin bankalara olan borçlarının, kredilendirmeyle, yeniden yapılandırılması ve
ödeme imkanı verebilecek vadede olması esasına dayanacak. Avrupa’da da benzer bir uygulama ‘Londra
Yaklaşımı’ adıyla yapılmıştı..
sektörde üretim kapasitesine sahibiz. Eğitim düzeyinde
ülkemizin ilk sıralarında bulunmaktayız. Turizm yatak
kapasitemiz, ülke toplamının yarısına yakın düzeydedir.
Örneğin İstanbul’un ise 3 katından fazladır. Kentimizin
hinterlandında 3 adet uluslararası havalimanı bulunmaktadır ve gelen toplam yabancı turistin yüzde 32’sini ağırlamaktayız. Ülkemizin tüm örtüaltı kapasitesinin yüzde
40’ına sahip durumdayız. İller arası ticarette ise kentimiz,
54 milyar TL’lik mal alımına karşılık, 40 milyar TL’lik mal
satan konumda bulunmaktadır. Yani 80 vilayetimizden
net mal alan bir kentiz. Şimdi, kentimizin kurulu gücünü
ve sahip olduğu potansiyelini göstermesi bakımından bu
gerçekleri göz ardı eden ve bizi umutsuzluğa sevk edecek
bir karamsarlığa da hiç gerek yoktur.
İhtiyacımız olan şey, kentimizin top yekun zorluklara
karşı direncini artırıcı bir yaklaşımın sergilenmesidir.
Böyle bir yaklaşım hatırlanacağı üzere 2002 yılında “İstanbul Yaklaşımı” ve 2007 yılında “Anadolu Yaklaşımı”
adlarıyla uygulamaya konmuştu. Direnç artırıcı böyle bir
yaklaşımın dünyada da uygulamaları bulunmaktadır.
Örneğin Londra, Kore, Tayland ve Malezya yaklaşımları
adlarıyla dünyanın farklı yerlerinde yine direnç artırıcı
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. “Antalya Yaklaşımı”
adıyla isimlendirdiğimiz bu önerimizi ve talebimizi, hükümetimize sunuyoruz.
Bu ayki Meclis konuşmamı “Antalya Yaklaşımı”na ayırdım çünkü Antalya’nın bu zor döneminde böyle bir yak-
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laşımı hak ettiğini düşünüyorum. Kentimizin tüm ekonomik hayatına en yüksek direnci ve faydayı sağlayacak
şekilde, işletmelerin mevcut kamu ve özel kesim borç
yükünün yeniden yapılandırılmasına dayalı olan “Antalya Yaklaşımı” önerimizin, hükümetimizce dikkate
alınmasını talep ediyoruz. Böylece Antalya’mızın ürettiği katma değer, sahip olduğu kapasiteyle uyumlu bir
hale getirilebilecektir.”
Çandır, EXPO 2016 Antalya için bütün oda ve borsaları Antalya’ya davet ettiklerini bildirirken, turizmdeki
sıkıntı nedeniyle de yine Türkiye genelindeki oda ve
borsalara “Tatilinizi Antalya’da yapın” çağrısında bulunduklarını bildirdi.
SÜTTE TABAN FİYAT UYGULANMIYOR
Meclis’te üyeler sektörel konularda değerlendirmelerde
bulundu. ATB Meclis Üyesi Hüseyin Simav, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in sütte taban fiyat
olarak 1.15 TL uygulanacağı yönündeki açıklamalarına
karşın, bazı kooperatif ve sanayicilerin buna uymadığını bildirdi. Kooperatif ve sanayicinin 1.15 Lira’yı yüksek
bularak almak istemediğini ve üreticinin çaresiz kaldığını kaydeden Simav, anlaşmada ‘aylık kaç ton sütünü
aldım 100 ton. 85 kuruş kabul ederim, 1.15 TL’den geri
kalan farkı ay sonunda sana ceza olarak yazarım sen
bunu kabul edersen sütünü almaya devam ederim’ denildiğini bildirdi.
HAYVANLAR KESİME GİDER
Konya’da Tarım İl Müdürlüğü’nde geçen günlerde yapılan bir toplantıda, süt tozu alımıyla ilgili Et ve Süt Kurumu yetkilileri ve Bakanlık müşavirlerinin, süt sanayinin
en büyük 5 firmasının temsilcisini uyardığını söyleyen
Hüseyin Simav, Serik Süt Üreticileri Birliği’nin üreticilere
gönderdiği cep telefon mesajını paylaştı. Mesajda ‘Piyasadaki durgunluk sebebiyle piyasayı gevşetmek için süt
fiyatı Mart’tan geçerli 0.85 TL olacak. Ocak, Şubat süt parasını 0.95 TL’den alacaksınız’ denildiğini kaydeden Simav, “Başkanlıktan aşağıda kooperatif üyelerine böyle bir
mesaj gidiyor. Ben de bu mesajı bakanlığa göndereceğim.
Bunun maliyeti zaten 1.15 üzerinde, altına düşünce tamamen üretici hayvanını kesime gönderir” dedi.
ALTERNATİF PAZAR YOK
Meclis Üyesi Recep Özkul, yaş meyve ve sebze sektöründeki pazar sıkıntısı nedeniyle yaşanan daralmaya dikkat
çekti. Yaş meyve sebzede alternatif pazarların dillendirildiğini söyleyen Özkul, “Ancak ekstra bir alternatif pazar
yok. O yüzden ürün fiyatları geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bir hayli alt düzeyde” dedi. Avrupa pazarına
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gönderilen biberde sıkıntı olmadığını söyleyen Özkul,
“Ancak bizim ana kalemlerimiz Rusya’ya ağırlıkla gönderdiğimiz domates ve salatalıkta. En büyük kayıp bu iki
üründe yaşanıyor. Tarım ve turizmde yaşanan bu daralmadan herkes endişeli” diye konuştu.
ETTE KDV İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Meclis Üyesi Adnan İngeç de et ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ette KDV indirimini beklediklerini söyleyen
İngeç, “KDV indirimi Bakanlığa sunuldu, bir an önce yaşama geçirilmesini bekliyoruz” dedi. İngeç, ette KDV indirimi olması durumunda tüketicinin 3-4 Lira daha ucuza
alacağını söyledi. İngeç, tüm gıda ürünlerinde KDV indirimi beklediklerini de kaydetti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SIKINTI YARATTI
Meclis Üyesi Ergin Civan, asgari ücret zammının işçi maliyetlerini ciddi oranda yukarı çektiğini belirterek, “Piyasanın zor olan durumda olduğu bir dönemde asgari ücret
zammı üretici ve ihracatçı açısından ciddi külfet getirdi” dedi. Meclis’te üyelere tarihçi yazar Giray Encenk’in
“Dağ’ın Dili” adlı kitabı hediye edildi.
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KORKUTELİ KARYAĞDI ARMUDU

DEPODA KALDI

A

Rusya başta olmak üzere Irak ve Suriye pazarlarında yaşanan
sıkıntı yaş sebze ihracatını etkilerken, Korkuteli Karyağdı
armudunu da vurdu. Pazar bulamayan Korkuteli Karyağdı
armudunun yüzde 40’ı depolarda alıcı bekliyor.

ntalya Ticaret Borsası 4. meslek Komitesi Üyesi, Yazır Köyü Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar
Kocaoğlu, Rusya’nın uyguladığı ambargonun ardından yaş sebzede olduğu gibi
meyvede de sıkıntı yaşandığını kaydetti. Armutta söz sahibi olan Bursa’nın ihracatının
düşüp, Santa Maria ve Deveci armudunun
iç piyasaya sürülmesinin ardından Karyağı
armudunun iç pazar payını kaybettiğini kaydeden Kocaoğlu, Irak ve Suriye pazarının kapanmasıyla da Korkuteli’nin armutta sıkıntılı
dönem yaşamaya başladığını bildirdi.
Bölgenin meyve ambarı Korkuteli’de 22 bin
dönümün üzerinde alanda Karyağı armudu
üretildiğini, yıllık yaklaşık 120 bin ton armut
üretiminin gerçekleştiğini kaydeden Yaşar
Kocaoğlu, yaşanan sıkıntı nedeniyle armudun yüzde 40’ının depolarda alıcı beklediğini

bildirdi. Ekim ayında hasadı
yapılan karyağdı armudunun depo maliyetlerinin her
geçen gün üreticinin belini
büktüğünü söyleyen KocaYaşar
oğlu, “1.2 TL’den satılması KOCAOĞLU
gereken armudun hem satış
rakamları düşük hem de fiyatı 50-60 Kuruşlarda seyrediyor. Artık depo kirasını bile çıkaramayacak durumdayız” diye konuştu.
Türkiye’de ticaretin gelişmesi için komşularıyla ilişkilerinin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Yaşar Kocaoğlu, “Rusya, Irak, Suriye
gibi ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar
bizleri vurdu. Coğrafi İşaret alma yolunda
ilerleyen Korkuteli Karyağdı armudumuz
soğuk hava depolarında çürüyor. Üretici zor
durumda. Komşularla ilişkilerini düzelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

BORSADAN

19

RUSYA’YA TARIM İHRACATI

4 AYDA YÜZDE 75 AZALDI

Z

iraat Mühendisleri Odası’nın, “Rusya Krizinin Tarımsal İhracata Etkileri Raporu”na göre Aralık 2015-Mart
2016 döneminde Rusya’ya yapılan tarım ürünleri ihracatında yüzde 75 oranında düşüş yaşandı.
Rapora göre, Aralık 2014-Mart 2015 döneminde 4 ayda
Rusya’ya yapılan tarım ürünleri ihracatı 448 milyon 828
bin dolar iken, Rusya ile yaşanan krizin etkisi ile Aralık
2015- Mart 2016 döneminde ihracat 96 milyon 881 bin
dolara geriledi. Krizden en çok yaş meyve ve sebze ile
süs bitkileri sektörünün etkilendiği belirtilen raporda şu
değerlendirmeye yer verildi: ”Uçak düşürülmesi sonrası
tırmanan gerginlik ve Türkiye’den ihraç edilen tarımsal
ürünlere yönelik yasaklamanın üzerinden henüz 4 aylık
bir süre geçmiş bulunmaktadır. Bu süre içindeki tarımsal ihracatımıza yönelik sağlıklı bir değerlendirme, aynı
dönemlerde (Aralık-Ocak-Şubat-Mart) geçmiş yıllarda
yapılan ihracat bilgileri ile anlam kazanacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında
2011-2012 döneminde toplam 385 milyon 303 bin dolarlık ihracat yapılan Rusya pazarına, 2012-2013 döneminde
451 milyon 570 bin dolar, 2013-2014 döneminde 443 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2014-2015 döneminde
söz konusu 4 ayda tarım ürünleri ihracatı ise 448 milyon
828 bin dolar olarak gerçekleşirken, uçak krizinden sonra Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2015-2016
döneminde ihracat sadece 96 milyon 881 bin dolar oldu.
2011-2012 yılı Aralık-Mart aylarını kapsayan dört aylık
dönem baz alındığında, izleyen üç yılın aynı dönemindeki
tarımsal ihracat değerinde artış olduğu ancak, 2015-2016
yılının aynı döneminde dörtte bir oranında azaldığı görülmektedir. Bu azalma tarımsal ürün ihracatımız da izleyen

aylarda ortaya çıkacak sorunu açıkça göstermektedir. Çok
çarpıcı bir örnek olarak, 2014-2015 döneminde 2,643 milyon dolar olan Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatı, 20152016 döneminde neredeyse bitme noktasına gelmiş, 4,46
bin dolar seviyesine düşmüştür.”
SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMEZ
Tarımsal ihracatta önemli paya sahip olan Rusya ile yaşanan krizin tarımsal üretimi de olumsuz etkileyeceği ifade
edilen raporda bu sorunun alternatif pazarlarla kısa sürede
giderilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Rusya’ya ihracatta yaşan sorunun, farklı ürün seçenekleri ile aşılması
meyvede daha zor olmakla birlikte, sebze üretiminde kısmen mümkün olabileceği belirtilen raporda şu önerilere
yer verildi: “İki ülke arasındaki sorun dikkate alınarak önlemler alınmalı. Üretim planlaması yapılmalı veya alternatif pazarlar için destek ve yönlendirme yapılması sorunun
çözümü için önemli katkı yapacaktır.Tarımsal ihracatımızda Rusya ve Ortadoğu ülkelerinin payının fazla olması, bu
ülkelerle son yıllarda yaşadığımız sorunlar ve bölgedeki
kaotik durum dikkate alındığında, dış ticaretimizde potansiyel kriz tehlikesi sürekli olarak mevcuttur. Rusya ile
yaşanan kriz ile bu tehlike yakıcı bir biçimde tarım sektörünü etkilemiştir. Yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun
olarak başlayacağı gelecek aylarda, sorun daha derinden
hissedilecektir. Tarımsal ihracatımızda sorun yaşanmaması
için farklı bölgelerde alternatif pazarlar bulmaya daha çok
önem verilmesi gerekmektedir. Ancak bu arayışların sonuç
vermesi kısa sürede mümkün değildir. Konuyla ilgili kamu
kurumlarının bir eşgüdüm içinde ihracatçı birlikleri ve sektörün taraflarına desteklerini vermeleri, arayış çabalarının
olumlu sonuçlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. ”
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ANTALYA

Çiçek Festivali’ne
HAZIRLANIYOR
Antalya’nın en renkli organizasyonu Çiçek
Festivali’nin hazırlık çalışmaları başladı. 2021 Mayıs 2016 tarihleri arasında 12’ncisi
düzenlenecek Antalya Çiçek Festivali bu yıl da
“çiçek ve çocuk” temasıyla düzenlenecek.
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A

ntalya’nın en renkli organizasyonu Çiçek Festivali’nin
hazırlık çalışmaları başladı. 20-21 Mayıs 2016 tarihleri
arasında 12’ncisi düzenlenecek Antalya Çiçek Festivali
bu yıl da “çiçek ve çocuk” temasıyla düzenlenecek.

Antalya Ticaret Borsası’nda düzenlenen 12. Çiçek Festivali
Danışma Kurulu Toplantısına Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe
belediyeleri, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, Süs Bitkileri ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EXPO 2016 Antalya Ajansı,
Peyzaj Mimarları Odası, Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği, Milli
Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Çiçekçiler Odası, İnterflora Çiçekçileri Derneği ,Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği ve Anthea Ajansı yöneticileri katıldı. Toplantıda, bu yıl 12. kez düzenlenecek Çiçek Festivali’nin
etkinlikleri ve iş bölümü konuşuldu.
BU YILKİ TEMA ÇİÇEK VE ÇOCUK
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın en
renkli organizasyonunun Çiçek Festivali’nin temasının bu yıl
da EXPO’nun teması “çiçek ve çocuk” olarak belirlendiğini
kaydetti. Kurum temsilcilerine destekleri nedeniyle teşekkür
eden Çandır, “Bu yıl da Antalya iyi bir Festivale imza atacaktır. Bu seneki Çiçek Festivalimize çiçeği seven, çiçeğe sevdalı
Antalya halkı ve tüm çocuklar davetlidir” dedi.

GELENEKSEL KORTEJ 12 KEZ YÜRÜYECEK
Antalya Çiçek Festivali son 11 yıldır olduğu gibi bu
yıl da Atatürk Caddesi’nden başlayan ve Cumhuriyet
Meydanı’na kortej geçişi ile başlayacak. Çiçek Festivali
kortej geçişinde ihracatçılar birlikleri, belediyeler ve özel
şirketlerin süslediği araçlar yer alacak. Okullardan etkinliğe katılacak olan öğrenciler ve animasyon grupları
da çeşitli gösterilerle Festivali şenlendirecek. Festival
kapsamında 23 Nisan’da kapılarını açan EXPO 2016
alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.
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ANTALYA TARIMINA
YÖN VERECEK TOPLANTI

T

arım Konseyi Odak Grup Toplantısı, akademisyenler, tarım sektörü
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 2
gün süren toplantıya, Tarım Konseyi Başkanı Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarım Konseyi
İcra Kurulu üyeleri ATSO Başkanı Davut
Çetin, BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Kumluca TSO Başkanı Murat Hüdavendigar
Günay, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile
çok sayıda davetli katıldı.
TARIMA SAHİP ÇIKIN
Ali Çandır, Tarım Konseyi Odak Grup
Toplantısı’nda Antalya tarımının birikmiş sorunlarının ele alındığını belirterek,
“Mesleki birikimlerimizle sorunları ve çözüm önerilerini, oluşturduğumuz 7 masada ortaya koymaya çalışacağız. Daha sonra öncelik sıralamasına göre ele alacağımız
konuların takibini birlikte yapacağız” dedi.
Tarım Konseyi’nin tarımın daha iyiye gitmesi için çalıştığını vurgulayan Çandır,
“Ama tarımın sorunlarının çözümü için
getirilen çözüm önerilerine siz sahip çık-

madığınız sürece sonuca ulaşma şansımız
yok” dedi.
1980’den sonra yoğun göç alan Antalya’da
kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun gelişmediğini, sorunların çözümünde karar
vericilerden farklı taleplerde bulunulduğunu
kaydeden Çandır, Tarım Konseyi’nin sorunlar ve çözüm önerilerini içeren çalışmasının
kitapçık haline getirilerek, karar vericilere
sunulacağını bildirdi. Muhteşem coğrafya ve
tarım potansiyeline sahip Antalya’nın tarım
potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilemediğine dikkat çeken Ali Çandır,
şunları söyledi:
“Bir taraftan işsizlik var
diyor, bir taraftan katma
değer üretemiyoruz, potansiyelimizi de atıl bırakıyoruz. Umarım bu
çalışma sonucu, hepimizin
hayatına
dokunacak, hepimizin işimizi
geliştirecek, he-
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pimizin işine katkı sağlayacak sonuçlar doğurur. Tarımımıza sahip çıktığımız sürece başarırız” diye konuştu.
HEP BİRLİKTE PAKET BEKLİYORUZ
Tarım Konseyi İcra Kurulu Üyesi ATSO
Başkanı Davut Çetin, her kurumun tarımla
ilgili çalışmaları kendi adına yaptığını belirterek, “Ama işbirliği olmadığı için bazen
sesimizi tam olarak duyuramıyoruz. Tarım
Davut
ÇETİN
Konseyi’nin bu toplantısı önemsiyorum
çünkü Antalya’nın tarımla ilgili tüm aktörleri burada. Buradan çıkacak detaylı bir rapor, sorunları
tek tek anlatmak yerine birlikte anlatmamızı sağlayacak
bir ortam oluşturur” diye konuştu. Çetin, tarımın acil
desteği ihtiyacı olduğunu belirterek, Tarım Bakanı Faruk
Çelik’in yakın zamanda paket açıklayacağını bildirdiğini
belirterek, “Hep birlikte paketi bekliyoruz” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Benim
çiftçim zor durumda” diyerek sözlerine başladı. Alp, çiftçinin üretebilmesi için elinden
tutulması gerektiğini belirterek, “Elinden
tutulursa Türk çiftçisi en iyisini yapar” dedi.
ÖRTÜALTI GELİRDE YÜZDE 20 KAYIP BEKLENİYOR

Nazif
ALP

BAİB Mustafa Satıcı, Tarım Konseyi olarak
hükümetten tarım paketi beklediklerini
belirterek, “Bence tarım sektörünü desteklemek anlamında yeteri kadar bütçe
Mustafa
var” dedi. Rusya krizinden sonra ürünleri
SATICI
Avrupa pazarına yönlendirmek için çalıştık ama orada da zamanında üretim, hacimli üretim, kaliteli üretim, gıda güvenliği gibi sorunlar karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Satıcı, Konsey’in görüş ve fikirlerinin
Ankara’ya taşınmasında birlikte hareket edilmesi halinde
sonuç alınabileceğini vurguladı.
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Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği ve ANSİAD
Başkan Yardımcısı Lütfi Göbüş, üretimin
desteklenmesi gerektiğini belirtti.
RUSYA KRİZİNİN ETKİLERİNİ SENEYE GÖRECEĞİZ

ÇANDIR KATILIMCILARA SERTİFİKA VERDİ
Lütfi
GÖBÜŞ

Kumluca TSO Başkanı Murat Hüdevandigar Günay, tarımda kötü gidişata dikkat
çekerek, “Rusya krizinin etkilerini seneye
göreceğiz. Kronikleşen sorunlara çözüm
Murat
arayacağız ama acil önlemlerin şu dönem Hüdevandigar
GÜNAY
gündeme gelmesi şart“ diye konuştu.
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlker
Yılmaz, sorunların epeydir halının altına süpürüldüğünü
belirterek, “Artık halının altında yer kalmadı” dedi.
DÜNYANIN HERYERİNDE TARIM DESTEKLENMEK ZORUNDA
Ziraatçiler Derneği Antalya Şube Başkanı Abdurrahman Özcan, “Dünyanın her
yerinde tarım desteklenmek zorundadır.
Benim ülkemde tarıma destek yüzde 2
iken, Avrupa ülkelerinde destek yüzde Abdurrahman
ÖZCAN
35. Bu rakamlar durumumuzu gösteriyor”
dedi.
KOMŞULARIMIZLA İYİ GEÇİNELİM
Yaş meyve sebze ihracatçısı Cahit Özer,
yaş meyve sebzede ihracatının komşularla yapılabileceğini belirterek, komşularla iyi ilişkiler kurulması gerektiğini
vurguladı.

Cahit
ÖZER

7 gruba ayrılan katılımcılar, sektörel konularda sorunlarını dile getirerek, çözüm önerileri sundu. Yapılan
çalışmanın sonucu kitapçık haline getirilerek, Antalya
tarımına rehberlik edecek. Odak toplantısında, 2016 1.
olağan toplantısı anket sonuçları da değerlendirildi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarım Konseyi Odak Grup Toplantısı’na katılanlara sertifika verdi.
Ali Çandır, “Örtüaltı Üretim” konusundaki moderatörlüğü nedeniyle Prof. Dr. Naci Onus’a, “Tarla Bitkileri
Üretimi” konusundaki moderatörlüğü nedeniyle de
Prof. Dr. Kenan Turgut’a sertifika sundu.
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TARIMDA ERKEKLER KADINLARA GÖRE 2 KAT FAZLA KAZANDI
Tarım sektöründe çalışan erkekler yıllık ortalama 13 bin 854 lira gelir elde ederken,
kadınların yıllık ortalama kazancı 6 bin 192 lira olarak hesaplandı.

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımda ücretli ve maaşlı çalışanlar 2014 yılında yıllık ortalama 13 bin 126 lira, yevmiyeliler 4 bin 772 lira, kendi hesabına veya işveren olarak çalışan müteşebbisler ise 13
bin 399 lira gelir elde etti. Tarım sektöründe çalışanlar toplam
çalışanların yüzde 20,3’ünü oluştururken, sektörde çalışan
kadınların payı yüzde 49, erkeklerin payı da yüzde 51 oldu.
Sektörde gelir getirici bir işte çalışanların yıllık ortalama kazancı 12 bin 461 lira olarak hesaplandı. Kadınlar, tarım sektöründe çoğunlukla düşük gelir elde edilen yevmiyeli işlerde
çalıştığından, bu sektörde çalışan erkeklerin ortalama geliri 13
bin 854 lira ile kadınların kazancının iki katından fazla oldu.

Kadınlar yılda ortalama 6 bin 192 lira gelir elde etti.
Tarım sektöründe çalışan fertlerin yüzde 67,8’ini lise altı eğitimliler oluştururken bunu yüzde 15 ile okur-yazar olmayanlar, yüzde 10,2 ile bir okul bitirmeyenler ve yüzde 7,1 ile lise
ve üstü eğitimliler takip etti. Sektördeki kadınların önemli bir
bölümünün eğitim düzeyinin düşük olduğu görüldü. Kadınların yüzde 3,5’i lise ve üstü eğitimli iken, erkeklerde bu oran
yüzde 10,6 oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında tarım sektöründe çalışan ve okur-yazar olmayanlar yıllık ortalama 6 bin 939 lira gelir elde ederken, bir okul bitirmeyenler
10 bin 682 lira, lise altı eğitimliler 12 bin 691 lira, lise ve üstü
eğitimliler ise 18 bin 906 lira kazandı.
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EXPO 2016

ANTALYA

TÖRENLE AÇILDI
Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve Antalya’nın ev
sahipliği yaptığı EXPO 2016 Antalya, devletin
zirvesinin katıldığı törenle kapılarını açtı.

A

ntalya’nın Aksu ilçesinde 1.121 dönüm alan üzerine
kurulu Türkiye’nin ilk EXPO’su olma özelliği taşıyan
EXPO 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Habercilik
Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal,
İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
ve EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya
Valisi Muammer Türker, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, milletvekilleri, yabancı
misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ve
davetlilerin katılımıyla açıldı.

EXPO 2016 Antalya sergi alanı içerisinde yer alan Türkiye’nin
en büyük kongre merkezinde düzenlenen açılış töreni İstiklal
Marşı’nın okunması ve BIE Marşı’nın dinlenmesiyle başladı.
Daha sonra EXPO 2016 Antalya’ya katılan 52 ülke ile Türkiye, BIE ve AIPH bayraklarının geçiş töreni yapıldı.
EXPO 2016’YI MİLLİ BİR PROJE OLARAK GÖRDÜK
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
EXPO 2016 Antalya’nın Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği ve
Uluslararası Sergiler Bürosu ile ortak olarak düzenlendiğini
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki örgüte de bu süreçte verdikleri katkılar ve gösterdikleri işbirliği için teşekkür
ederken, “Başından beri bu projeyi milli bir proje olarak gördük. Bugün açılışını yaptığımız EXPO 2016 Antalya, sadece
Antalya’nın değil tüm Türkiye’nin ortak iradesinin, kamu ve
özel sektörümüzün işbirliğinin bir ürünüdür” dedi.
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değil çocuklarımızı da düşünmeli, adımlarımızı buna göre
atmalıyız. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar onu en
iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza etmek görevimizdir. Biz bu görüşleri sadece soyut düşünceler olarak ifade etmekle kalmadık, somut çalışmalara da dönüştürdük.”

BOTANİK MERKEZİ

DOĞAYI MİRAS OLARAK ALMADIK EMANET OLARAK ALDIK
Antalya’nın EXPO 2016 ile başarıyla yaptığı uluslararası
etkinliklere bir yenisini daha eklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Bugün açılışını yaptığımız EXPO için çiçek ve çocuk temasını tercih ettik. Amacımız tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler perspektifi üzerinden güçlü bir
diyalog platformu oluşturmak. Çocuklarla, çiçekler arasındaki saflık, güzellik ve masumiyet ilişkisi bu sergi için bizim
de ilham kaynağımız oldu. Bu temanın seçilmiş olması ülkemizin hem yeşilin ve çevrenin, hem de geleceğimizin teminatı olan yeni nesillerin korunmasına verdiği önemin bir
ifadesidir. Biz, tabiatı bizden öncekilerden miras olarak değil gelecek nesillerden emanet olarak aldığımızın bilincindeyiz. Sadece bugünleri değil yarınları, sadece kendimizi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin EXPO 2016 Antalya hedefine ilişkin açıklamalarda bulunurken, doğa vurgusunda bulundu. Davutoğlu, “Çocuk teması ve geleceği
yeşertmek sloganıyla tarım, bahçecilik alanları ile şehirlerdeki çevresel yapıyı iyileştirmeyi, bu çevrelerdeki yeşillendirmelere katkıda bulunmayı, sağlıklı bir çevre için gerekli bilinci oluşturup, bu deneyimleri paylaşmayı, bütün
bunların toplamında da kalkınmaya katkıda bulunmayı
amaçlıyoruz. ‘Çocuk ve çiçek’ ne güzel bir tema, çünkü her
çocuk bir çiçektir, her çiçek şefkat bekleyen bir çocuktur.
Çocuklarımızı birer çiçek gibi gelecek nesillere yetiştireceğiz” diye konuştu. Başbakan Davutoğlu, EXPO alanının
ilerleyen yıllarda da hizmet vermeyi sürdüreceğini, çevre,
botanik ve organik tarım gibi disiplinlerde uluslararası bir
merkez olma özelliğini koruyacağını söyledi.
EXPO 2016 ORTAK BİR BİLİNÇ OLUŞTURACAK
EXPO 2016 Antalya Yönetim Kurulu Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Faruk Çelik, törenin yapıldığı kongre merkezinin Türkiye’nin en büyük, dünyanın
da sayılı büyük kongre merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “EXPO Kulesi, Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi,
Türkiye Biyoçeşitlilik Tema Parkuru, Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi, EXPO Gölü, Çocuk Adası, Şakayık Terası,
Restoranlar sokağı, Osmanlı Bahçesi, EXPO Serası, 120 türde
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HİSARCIKLIOĞLU EXPO’DA
EXPO 2016 Antalya’nın açılışına katılmak üzere
Antalya’ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATB Başkanı Ali Çandır ve ATSO Başkanı
Davut Çetin’le birlikte ATSO’nun EXPO alanında
kurduğu bahçeyi gezerek, alan hakkında bilgi aldı.

25 bin ağaç, 5 milyon çiçek, 700 bin bitki kullanılarak yapılan
bitki heykeller, ülke bahçeleri ve illerin oluşturduğu kurumsal bahçeler, EXPO 2016 Antalya’da ziyaretçilerini bekliyor”
dedi. Bu alanın 6 aylık sergi süresi sonunda da üreticiler için
sürekli eğitim merkezi, turizmciler için bir cazibe merkezi ve
çocukları geleceğe, tabiata hazırlayacak bir okul olarak işlevini
sürdüreceğini anlatan Çelik, tabiata dönük kayıtsızlığa karşı
EXPO 2016 Antalya olarak ortak bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
ÜLKE BAHÇELERİ KALICI OLACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Antalyalı olarak
EXPO 2016 Antalya’ya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, EXPO 2016Antalya’nın sadece
Antalya’nın değil, sergiyi sahiplenen, katkı veren, buradan
verilecek mesajları özümseyen herkesin olduğunu söyledi. Katılımcı ülkelerin milli bahçelerinin de kalıcı olacağını
ifade eden Çavuşoğlu, “Hiç ücret almadan o bahçelerin
bakımını da biz üstleneceğiz. EXPO sayesinde Antalyamız’a çok önemli yatırımlar kazandırdık. Bu yatırımlar Antalya’ya ve Antalya’ya gelecek misafirlerimize sadece sergi
süresince değil, ömür boyu hizmet edecek” dedi.
DÜNYA ANTALYA’YA GELDİ
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı
Bernard Oosterom ise EXPO 2016 Antalya’nın diğer önemli
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda Tür-

kiye’nin önünü açacağını belirtti. Oosterom, EXPO’nun,
Antalya ve Türk ulusu üzerinde önemli bir etki bırakacağını
vurgulayarak, “En önemlisi bu etki dünyanın değişik bölgelerine ulaşacak. Dünya Antalya’ya geldi ve şimdi dünya
üzerinde izini bırakmak Antalya’ya bağlı” dedi.
EXPO 2016 OLAĞANÜSTÜ FIRSATLAR SUNACAK
Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vincente Loscertales ise Türkiye’nin ilk EXPO’su olma özelliği
taşıyan EXPO 2016 Antalya’nın “sürdürülebilir çevreye”
odaklanmak için harika bir fırsat olduğunu bildirdi. Loscertales “Güzel ve misafirperver bir şehir olan Antalya’da
düzenlenen EXPO, Türkiye’den ve dünyanın değişik yerlerinden gelecek ziyaretçilere bitkiler, çiçekler ve doğayla
temas konusunda olağanüstü fırsatlar sunacak” dedi.
Açılış konuşmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet ülke bahçelerini
gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha
sonra Şakayık Terasından açılış gösterisini izledi. Gösteride 6 bin havai fişek patlatıldı.
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ANTALYA BORSA’DAN EXPO DAVETİ
Antalya Ticaret Borsası, Türkiye genelindeki 364 oda ve borsayı 22 Nisan’da Antalya’da resmi
açılışı yapılacak dünyanın en büyük organizasyonu ve Türkiye’nin ilk EXPO’su olan Çiçek ve Çocuk
temalı EXPO 2016 Antalya’ya davet etti.

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır imzalı davet yazısı, 364 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanına hitaben kaleme alındı.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Dünya Botanik Expo”sunun “Çiçek ve Çocuk” temasıyla 23 Nisan - 30 Ekim 2016
tarihleri arasında 191 gün boyunca Antalya’da düzenleneceğini belirten Ali Çandır, 1.100 dönümlük
sergi alanında ülkelerin kendi bahçelerini kuracağını
kaydetti. Çandır, 160 yıllık EXPO tarihinde Türkiye’nin ilk kez bir EXPO’ya ev sahipliğinde yapacağına dikkat çekti.
EXPO 2016’ya oda ve borsaların katılımının önemine dikkat çeken Çandır, eşsiz organizasyona kurum
olarak heyetler halinde katılımın güç vereceğini kaydetti. Çandır, EXPO 2016 ile ilgili detaylı bilgi almak

için http://www.expo2016.org.tr/ adresinin ziyaret
edilebileceğini belirtti.
Başkan Ali Çandır, turizmde yaşanan sıkıntıya da
dikkat çektiği davet yazısında oda ve borsa başkanlarına bireysel tatil tercihlerini ve kurumsal etkinliklerini Antalya’da yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Çandır, “Takviminizde ülkemiz turizminde önemli
bir yere sahip, zengin tarihi ve 640 kilometrelik sahili
ile inanılmaz doğal güzellikleri bulunan Antalya’nın
yer almasını dileriz” dedi.
Ali Çandır, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı
altındaki oda ve borsalarımızın Türkiye’nin bu büyüklükteki uluslararası ilk organizasyonu EXPO’ya
katılması güç verecektir. Organizasyonun Türkiye’ye
yaygınlaştırılması için de bu davetin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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ANTALYA’NIN ZEYTİNYAĞLARI ÖDÜLLENDİ

A

ntik çağda zeytin ve zeytinyağında söz sahibi olan
Antalya, uzun süredir ihmal ettiği zeytin ve zeytinyağını yeniden keşfediyor. Antalya’ya özgü Beylik, Tavşan Yüreği ve Memecik zeytininden soğuk sıkım elde
edilen zeytinyağı, 9. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite
Yarışmasında 1 altın, 2 de gümüş madalya aldı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya zeytinyağını markalaştırmak için yoğun çaba sarf ederek ödül alan ATB üyesi,
Büyükakça Zeytincilik sahibi Zafer Tan’a teşekkür etti.
ÖDÜLÜ BEYLİK, TAVŞAN YÜREĞİ VE MEMECİK GETİRDİ
30 yıldır Gazipaşa’da zeytin sektörüyle uğraşan Büyükakça
Zeytincilik sahibi Zafer Tan, Antalya’yı zeytinyağında marka
haline getirmek için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Zafer Tan, Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 9. Ulusal
Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandıklarını bildirirken, daha önce katıldıkları
yarışmalardan da ödülle döndüklerini hatırlattı. Tan, bölgenin
zeytin geçmişinin antik çağa uzanmasına rağmen, bir süredir zeytinciliğin ihmal edildiğini belirterek, potansiyeli dikkate
alarak bölgeye has ürünler üzerinde zeytinyağı çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydetti. Emeklerinin karşılığını aldıklarını
söyleyen Zafer Tan, “Yarışmada bölgemize özgü Beylik zey-

tininden ürettiğimiz sızma zeytinyağı ile altın, yine bölgemize
has Tavşan Yüreği ve Memecik cinsi zeytinlerinden ürettiğimiz sızma zeytinyağları ile de gümüş madalya kazandık” dedi.
BORSA’DAN TEŞEKKÜR
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Zafer Tan’ı başarısı nedeniyle kutlarken, bölgenin tarım ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle Tan’a teşekkür etti. Antalya’nın kendine
has zeytin çeşitleriyle marka olabilecek bir şehir olduğunu
ancak zeytinciliğin uzun süredir ihmal edildiğine dikkat çeken Ali Çandır, “Zafer Tan gibi girişimcilerin potansiyelimizi fark edip, bunu ulusal bir yarışmada ödül olarak tescillemeleri bizleri gururlandırıyor” dedi. Tavşan Yüreği zeytinin
coğrafi işaret alması için Antalya Ticaret Borsası olarak Türk
Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunduklarını anımsatan Ali
Çandır, “Zafer Tan’ın aldığı ödül, ne kadar doğru bir yolda
ilerlediğimizi bizlere yeniden gösterdi” dedi. Çandır, markalaşan ürünlerin katma değerinin yükseldiğine dikkat çekerek,
“Antalya bir çok üründe en’leri içende barındıran bir şehir.
Zeytin ve zeytinyağında da marka olma yolunda ilerliyor”
diye konuştu.
ATB Başkanı Ali Çandır ile Başkan Yardımcısı Halil Bülbül,
Zafer Tan’a seramik kaftan sunarak teşekkür etti.
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KURAKLIK VAR, BANKA BORCU ERTELENSİN

A

ntalya’nın yayla kesiminde yeteri kadar yağmur
alamayan buğday ve arpada sıkıntı yaşanıyor. Tanelerin içi dolmayan ekinin 50-70 santimetre olması gereken boyu, 5-15 santimetre arasında boy
verebildi. Susuz kalan buğday ve arpanın saman sıkıntısını beraberinde getireceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, durumun etin fiyatını bile etkileyebileceğini söylüyor.
BUĞDAY VE ARPA ÜRETİMİNDE SIKINTI VAR
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Simav, Antalya’nın yayla
bölgesinde ekimi yapılan buğday ve arHüseyin
panın hem ekim zamanında hem de suya
SİMAV
en çok ihtiyacı olan Şubat- Mart aylarında
yeterince yağış allamadığına dikkat çekti. Simav, “Ekinimizi tavsız ekmek zorunda kaldık. Kış boyunca da ekin
yeterli suyu görmedi. Mahsulü besleyecek kadar yağmur
düşmedi. Bu da mahsulde kurumaya neden oldu. 50-70
santimetre boyunda olması gereken buğday arpa boyu
5-15 santimetrede kaldı. Taneler dolmadı, ekinin boyu
kısa kaldı” diye durumu özetledi. Hüseyin Simav, Korkuteli bölgesinin ova köylerinde yeterli yağış olmaması

nedeniyle buğday, arpa üretiminde ciddi sıkıntı olduğunu
vurgulayarak, “Ova köylerinin tamamı bitmiş durumda,
yağmur yağsa da bu saatten sonra ürün elde edilemez.
Çiftçilerin birçoğunun bankalara borçları var, bunların ertelenmesi gerekiyor” diye konuştu.
SAMAN FİYATI YÜKSELİR
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, yaşanan kuraklığın buğday ve arpada boy sıkıntısını beraberinde getirdiğini
Süleyman
belirterek, “Yaşanan kuraklıktan dolayı
ERSAN
sıkıntı var, yağmur şimdi yağsa bile fayda
etmez. Bu yıl saman sıkıntısı yaşanacak. Biçerin girmeyeceği durumlar var. Özellikle ülke genelinde iç kesimler
çok kötü. İthali gerektirecek bir durum yok ama saman
fiyatı yükselir” dedi.
SAMAN KITLIĞI ET FİYATINI YÜKSELTİR
ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez, samanda
sıkıntı olursa hayvancılığın sıkıntıya gireceğini belirterek, “Saman, arpa pahalı
olursa et da pahalı olacak yine aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Ata
SÖNMEZ
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ANTALYA’NIN AKCİĞERİ

ÇOCUKLARLA
BULUŞTU
Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB), imara
açılmasını önlemek ve 20 bini zeytin 23
bin ağacı korumak amacıyla 20 yıllığına
kiraladığı 2630 dönümlük Zeytinpark’ta,
Antalya Valiliği ile imzalanan protokol
kapsamında çocuklara doğa eğitimi veriliyor.

A

ntalya Ticaret Borsası, 1935’li yıllarda 22 bin dönümken betonlaşmanın etkisiyle 2630 dönüme
kadar düşen Vakıf Çiftliği’ni 2009 yılında Vakıflar
Bölge Müdürlüğü’nden kiralayarak, doğasının korunması ve ranta kurban edilmemesi için proje çalışması
başlattı. 20 bini zeytin ağacı olmak üzere 23 bini aşkın ağacın bulunduğu alan rehabilite edildikten sonra, doğa sevgisi ve bilinci kazanması için çocukların kullanımına açıldı.
DOĞADA ÖĞREN MÜFRETEDA GİRDİ
Antalya Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Ticaret Borsası arasında 11 Ocak 2016 tarihinde imzalanan
protokol ile Türkiye’de ilk defa tüm okullar için ‘Doğa’
dersi müfredata girdi. ‘Doğada Öğren’ başlıklı proje
‘Doğa Akademisi’ ve ‘Doğa Yürüyüşü’ şeklinde iki aşamadan oluşuyor. İki aşamada da görev almak üzere yaklaşık
25’er gönüllü doğasever projede yer alıyor. Antalya’daki
tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık
olan alanda, öğrencilerin ağaçları ve bitkileri tanımasına

yönelik etkinlikler düzenleniyor, gönüllüler çocuklara doğada karşılaşabilecekleri zorlukları oyun ve etkinliklerle
anlatıyor. Çocuklar, zeytin ağacınla tanış, doğada renkler,
doğada dokular, hazine avı, sessiz gibi oyunlarla doğayı
tanıyorlar.
Çocukların tüm duyularını kullanarak, Antalya doğasını
ve kültürünü, hissederek öğrenmesini içeren Doğa Akademisi programında, eleştirel düşünce becerilerini geliştiren, sorgulayıcı, yaparak ve yaşatarak öğrenme ilişkileri
benimseniyor. Doğa akademisi doğa ile ilgili bilgilerin çocukta kalıcı şekilde edinilmesini sağlanıyor. Doğa akademisinin hedefi, çocukları çevresinde güçlü, empatisi yüksek, evrensel düşünebilen, doğayı ve insanı tanıyabilen
ve doğanın bir parçası olduğunu kavrayan, doğa zekası
güçlü çocukların gelişimin sağlamak.
KENTİN AKCİĞERİ
Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, kent merkezinin akciğeri konumun-
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daki Vakıf Zeytinliği’ni betonlaşma riskine karşı kiraladıklarını belirterek, kente yeşil alan olarak kazandırılması için uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Antalya’daki
tüm kamu kurumları, yerel yönetimler sivil toplum ve
meslek örgütleriyle uzun süren çalışma sonucunda Zeytinpark A.Ş’yi kurduklarını anımsatan Ali Çandır, “Buradaki bütün derdimiz Antalya’nın içinde 2630 dönüm
kalan bu alanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, iyileştirmek, geliştirmek” dedi.
ALAN ISLAH EDİLDİ
Zeytinpark’ta yapılan çalışmaları anlatan Ali Çandır,
“Önce bahçenin ıslahını yaptık, burada 23 bin ağaç var
ve bunun 20 bini zeytin. Budamaları, sürümü, temizliklerini yaptık. Çevresini de kontrol altına alacak şekilde
duvar örüldü. Kentin yorucu, ağır beton ağır gündeminden çocukları çıkartarak, buraya nasıl entegre edebiliriz,
çocukları doğayla arkadaş nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde ‘Doğada Öğren’ projesi ortaya çıktı. Sayın
Valimiz ve milli eğitim müdürlüğümüzle bir protokol
yaptık” bilgisini verdi.
YILDA 100 BİN ÇOCUK DOĞA İLE BULUŞACAK
Antalya’daki çocukların iki aktivitede buraya getirilmeye
başlandığını kaydeden Ali Çandır, ‘Doğada ders yapmaları, doğayla entegre olmaları, kaybolmaya yüz tutmuş
birçok canlıyı burada görmeleri ve doğa bilinciyle bundan sonraki yaşamlarında tabiata sahip çıkmalarını sağlama yönünde çaba gösteriyoruz. İlk hedefimiz bir yılda
minimum 100 bin çocuğumuzu buraya getirmek” diye
konuştu.
MASA BAŞINDAN DOĞAYA
Doğada öğren projesiyle çocukları dört duvar arasından,
bilgisayar başından kaldırılıp doğayla buluşturmaya başladıklarını belirten ATB Başkanı Çandır, “Antalya’nın
akciğerini çocuklarla buluşturuyor, onların yeşil dokumuza sahip çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

ANA PROJEDE

NELER VAR?

Yaşam alanı olarak tasarlanan Zeytinpark’ın ana projesinde su aktiviteleri ve peyzaj düzenlemeleri ile görsellik kazandırılmış gölet bulunuyor. Gölet ortasında
planlanan Etkinlik Adası’nda ise özel toplantılar,
kokteyller ve etkinlikler öngörülüyor.
Ev yemekleri mekanı olarak planlanan Akdeniz Yemek Evi’nde Akdeniz mutfağının çeşitleri damak
tadına sunulacak. Organik büfenin yer alacağı Zeytinpark’ta alandaki tıbbi aromatik bitkilerden elde
edilen bitki çayları ve içeceklerin sunumu yapılacak.
Gelen her ziyaretçinin genel kullanım alanlarına geçerken kuş tünelinden geçeceği Zeytinpark’ta çeşitli
endemik bitkilerden oluşturulacak koku tepelerinde
düzenlenecek yürüyüşlerde insanların şehir atmosferi ve yoğunluğundan uzaklaştırılması hedefleniyor.
Zeytinpark’ta oluşturulacak gençlik ve çocuk merkezi,
yeşil zeminde gençlik faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
Doğada Öğren Yaşam Alanı ise çocukların ve gençlerin doğal ortamda, gerek günübirlik kullanımlı, gerekse konaklamalı, botanik matematik, güzel sanatlar dallarında uygulamalı eğitimlerin yapılabileceği bir alan
olacak. Zeytinpark’ın ana projesinde kentsel değerler
sergi alanı, arasta, çocuk oyun alanları, zeytin evi, zeytin müzesi, engelsiz yaşam alanı, bitki yetiştirme alanı,
doğal konser alanı gibi çok sayıda proje de bulunuyor.
Zeytinpark, bölgenin tarımsal ürün bahçeleri ile
meyve bahçeleri koleksiyonunu ziyaretçilerinin
huzuruna sunarak geçmişten gelen bu geleneğe
sahip çıkmayı hedeflerken, şehrin, tarihsel, kültürel, sanatsal, ekolojik tüm değerlerini çeşitli rekreatif etkinlikler eşliğinde ziyaretçilere sunarak
turizme katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Zeytinpark

zeytinin yeni adresi olacak
• Yapılaşmanın olumsuz etkilerini absorbe edecek
• Kentin açık alan doğal laboratuvarı olacak
• Şehrin tüm doğal simgelerinin vitrini olacak
• Doğası ile gençlerin ve çocukların merkezi olacak
• Aile ve gruplar için vazgeçilmez bir yaşam merkezi olacak
• Zeytin ve Antalya tarımı için bilgi kaynagı olacak
• Türkiye’nin tanıtımında işletme sistemi ile ilk ve
en önemli merkez olacak
• Akdeniz Medeniyetlerinin vitrini olacak
• Akdeniz Köyü ve botanik parkı ile bütününde
otantizmin merkezi olacak
• Avrupa’nın en büyük, ülkemizin tek Akdeniz bitkileri arboretumu olacak
• Bulunduğu bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak
• Antalya ve Türkiye’ye yakışacak bir yapı olacaktır.

ORTAKLAR
Antalya Ticaret Borsası, Antalya Büyüşehir Belediyesi, Antalya Ulaşım A.Ş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi,
Konyaaltı Belediyesi, Antalya Güçbirliği Holding,
ANSİAD, Döşemealtı Belediyesi, Organize Sanayi
Yatırımcıları Derneği, Antalya Tanıtım Vakfı, İbrahim Şencan, Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş,
Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş,
Oti Holding A.Ş, Kemer Yaşam Hastanesi Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti, Artmim İç Mimari Tasarım Mobilya
İm. San ve Tic. Ltd. Şti, Titiz Agrogrup Tarım Gıda
Üretim ve Ticaret A.Ş, Kaspa Gıda Sanayi Ticaret ve
Turizm Ltd. Şti, Ag Tohum Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti, Levent Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kıvrak Yapı
Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş, Cantek Soğutma Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti, Global Gıda Ticaret ve
Turizm Ltd. Şti.
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2016 yılı tarım destekleri

AÇIKLANDI
B

akanlar Kurulu’nun tarımda 2016 üretim yılında çiftçiye
ödenecek desteklere ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, 2016 tarım destekleri şöyle:

1- Gübre ve Mazot Desteği:

2016 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere dekar başına
11 lira mazot ve gübre desteği verilecek.

Kanola: 50 kuruş,sözleşmeli üretim yapanlara ilave 4 kuruş.
Aspir: 55 kuruş sözleşmeli üretime ilave 9 kuruş.
Dane mısır: 2 kuruş
Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tritikale: 5 kuruş
Çeltik: 10 kuruş

2- Fark Ödemesi(Prim):

Kuru fasulye,nohut ve mercimek: 30 kuruş

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında
belirlenen havzalarda, 2016 yılı ürünü; yağlık ayçiçeği, kütlü
pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa,
çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek
ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında
tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine
göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifıkalandırılan tohumları
kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılacak.

Zeytinyağı: 80 kuruş

Kilo başına yapılacak prim destekleri şöyle:
Yağlık ayçiçeği: 40 kuruş. Sözleşmeli üretim yapanlara 6 kuruş
ilave destek ödenecek.
Kütlü Pamuk: 75 kuruş
Soya Fasulyesi: 60 kuruş.Sözleşmeli üretim yapana ilave 3 kuruş.

Çay:13 kuruş
3- Hayvancılık destekleri:
Hayvancılık desteklerinde temel destek buzağı üzerinden verilecek.Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri
buzağı ve malak başına 350 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı ve
malak başına 500 lira ödenecek. Döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına ilave 50 lira ödenecek.
Çiğ süt: Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ödenecek prim belirlenecek. Sözleşmeli üretim yapmayanlara prim
ödenmeyecek. Çiğ sütü, süt tozuna dönüştüren üreticiler de
desteklemeden yararlanacak.
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Besi hayvanı desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt
içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırların (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1 -300 baş arası kestirdikleri
hayvan başına 200 lira destek verilecek.

4-Sertifikalı tohum ve fidan destekleri

Çoban desteği: Küçükbaş hayvancılık yapanlara, 250 ve üzeri(koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip iseler yılda bir kez 5
bin lira çoban desteği verilecek.

Yonca,Yer fıstığı: 15 Lira

Koyun-Keçi: Damızlık koyun ve keçi yetiştiricilerine, damızlık
koyun ve keçi birliklerine üye, hayvanları kayıt sistemine kayıtlı
üreticilere hayvan başına 25 lira ödenecek. Tiftik keçisi yetiştiricilerine, elde ettikleri tiftiği Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatiflerine, Damızlık koyun ve keçi birliklerine satanlara kilo
başına 22 lira destek ödemesi yapılacak.
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Yurtiçi Sertifikalı Tohum kullananlara dekar başına yapılacak destek ödemesi şöyle:
Buğday,Arpa: 8.5 Lira
Tritikale,Yulaf,Çavdar: 6 Lira
Çeltik: 8 lira
Nohut,Kuru Fasulye,Mercimek,Soya fasulyesi: 20 lira
Susam,Kanola,Aspir: 4 Lira
Patates: 80 lira
Korunga, FiğYem Bezelyesi: 10 lira

Arı Desteği: Arı Yetiştiricileri Birliği’ne üye yetiştiricilere kovan
başına 10 lira destek ödenecek.

Orjinal ve üstü tohumluk kullananlara yüzde 50 daha fazla
destek verilecek.

Yem Bitkileri Desteği: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazileri
üzerinde kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri eken üreticilere, yapay çayır mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık
yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle,
tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için
dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yurtiçi Sertifikalı Fidan desteğinde dekar başına destek
şöyle:

Yonca: Sulu alanda üretim yapanlara dekar başına yılda 60 lira,
kuru alanda yonca üretenlere dekar başına yıllık 35 lira destek
ödenecek.

— Yarı bodur meyve ve türleri ile bahçe tesis edenlere standart fide için dekar başına 150 Lira, sertifikalı fidan kullananlara dekara 350 lira ödeme yapılacak.

Korunga: Dekar başına yıllık 35 lira ödenecek.

— Bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisinde
standart fidan için dekara 100 lira,sertifikalı fidan kullananlara dekara 280 Lira ödenecek.

Tek yıllık yem bitkileri: Dekar başına 40 lira ödenecek
Silajlık tek Yıllıklar: Dekar başına 55 lira
Silajlık mısır(sulu): Dekar başına 90 lira

–Bodur meyve ve türleri ile bahçe tesis edenlere standart fide
için dekar başına 150 Lira, sertifikalı fidan kullananlara dekara 400 lira ödeme yapılacak.

— Aşılama ile çeşit değiştirmede sertifikalı fidan kullananlara
dekar başına 250 lira ödeme yapılacak.

Yapay-çayır-mera: Dekar başına 150 lira

— Virüsten ari fidanla bahçe tesis edenlere standart fidan için
dekara 50 lira, sert,fikalı fidana 100 lira ilave ödeme yapılacak.

Patates siğili görülen alanlarda yem bitkisi eken çiftçilere bu
desteklere ilave olarak yüzde 50 daha fazla ödeme yapılacak.

— Sertifikalı çilek fidesi kullanarak üretim yapanlara dekar
başına 350 lira destek ödenecek.

Silajlık mısır (kuru): Dekar başına 45 lira.

Bombus Arı Desteği: Koloni başına 60 lira.
Hastalıktan Ari İşletme Desteği: Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın
üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan
sahiplerine hayvan başına 200 lira ödeme yapılacak. Ancak,
ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar 200
lira olacak, 501 baş ve üzeri bölümü için hayvan başına 100
lira ödenecek.Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave
olarak hayvan başına 60 lira ödenecek.

— Antepfıstığı anacı ile bahçe tesisinde standart fidan için
dekara 100 lira,sertifikalı fidan kullananlara dekara 280 lira
ödenecek.
— Patates siğili görülen alanlarda ve güvenlik kuşağında fidan kullanımına hem standart hem de sertifikalı fidan için
dekara yüzde 50 daha fazla ödem yapılacak.
— Sanayiye yönelik fidan çeşitlerinde sertifikalı fidan ile bahçe tesisi edenler yüzde 50 hibe desteği verilecek.
— Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için sertifikalı fidan kullanımında dekara 100 lira destek sağlanacak.

38 BORSADAN

ATB

NİSAN MECLİSİ TOPLANDI
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül: “Bugün
yaşamakta olduğumuz kriz, artık sadece tarım
ve turizm sektörleri kapsamında olmaktan
çıkmış tüm sektörleri ve kentimizi sarmış
durumdadır. Dolayısıyla üretilecek çözüm
önerisi, bu iki sektörden ibaret olmayıp tüm
Antalya’yı kapsayıcı olmalıdır.”

A

ntalya Ticaret Borsası Nisan ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı.
Yönetimin bir aylık çalışmalarının anlatıldığı Meclis’te
Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül,
ekonomi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YÖRESEL ÜRÜNLER
Son 10 yıldır Borsamız gündeminin ve çalışma alanlarının
değişmez konularından birini yöresel ürünlerin oluşturduğunu belirten Halil Bülbül, “Anadolu’muzun 12 bin yıllık medeniyetler birikiminin bir ürünü olan yöresel ürünlerimizin,
hakkını ve hukukunu koruyarak ticarileştirilmesine çalıştığımız, projeler ürettiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz bu gayretlerimizi bir sosyal
sorumluluk bilinciyle yapmaktayız”
dedi. Son dönemde “yöresel ürün”
adı altında düzenlenen ticari organizasyonları eleştiren Bülbül, “Yöresel
ürün kapsamlı bu tür faaliyetlerde,
bir taraftan ürünlerin orijinalliğini
ve hijyenikliğini gözetirken, diğer taraftan da esnafımızın ticari
faaliyetlerine ket vurmamalıyız.
Dolayısıyla bu tür girişimlerin yöresel ürünlere toplam
faydası dikkate alınarak
gerçekleştirilmesini bekle-

mekteyiz. Adının bir yerinde yöresel ürün olan bu tür faaliyetlerin pazar, panayır veya sergi adı altında düzenlenmesi
yerine, 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde fuar olarak düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.
TARIM KONSEYİ
Antalya Ticaret Borsası’nın başkanlığını yürüttüğü Tarım
Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bülbül, Konseyin Antalya tarımının sorunlarını ve çözüm önerilerini,
birlikte hareket etme prensibimizle ve ortak aklı kullanarak
gündeme getirme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. 9- 10
Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen odak grup toplantılarında
tarım sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerinin 7 ayrı konuda oluşturulan masalarda tartışıldığını anımsatan Bülbül,
“Sektörümüzün geleceğini birlikte şekillendirme çabasının
önemli bir adımı olarak gördüğümüz, Tarım Konseyi faaliyetleri hakkında meclisimizi ve meslek komitelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Örneğin, Borsamızın yıllardır
her fırsatta ve her ortamda dile getirmeyi görev saydığı taş
ve mermer ocaklarının Antalya‘ya, çevreye ve özellikle tarıma
verdiği zararları gündeme getirmekteyiz. Konsey toplantılarında da taş ve mermer ocakları sorunun 82 konu arasından
2. en büyük sorun olarak ön plana çıkmasını dikkatinize sunarım” diye konuştu.
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
2016 yılına dair beklentileri ve tahminleri şekillendirme bakımından yılın ilk 4 ayındaki gerçekleşmelerin önemine dikkat
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çeken Halil Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Geleceğe ait beklentilerimizi ve tahminlerimizi şekillendirmede bir diğer referans da geçtiğimiz yıllardaki gerçekleşmelerdir. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz Mart Ayı sonunda
2015 yılı büyüme rakamları açıklandı. Türkiye Ekonomisi
2015 yılını, uzmanların ve hepimizin beklentilerinin üzerinde, yüzde 4 büyüme ile tamamladı. 2014 yılındaki yüzde 3’lük büyümenin üzerinde gelen bu rakam, Orta Vadeli
Program’daki hedefin altında da olsa, mevcut koşullar dikkate alındığında memnuniyet verici oldu. 2015 yılına ait tarım
sektörü büyümesi ise genel büyümenin lokomotifi durumunda olmuştur. Tarımda ilan edilen yüzde 7.6’lık büyüme,
son 13 yılın en yüksek büyümesidir. 2014 yılında yüzde - 2.1
küçülen tarım sektörü, bu geri çekilmenin de etkisiyle rekor
bir büyüme göstermiştir.
Türkiye ekonomisi; hem genel olarak, hem de tarım sektörü
olarak bu büyümeyi sağlarken, Antalya ne toplam ekonomik faaliyetlerinde ne de tarımsal üretim ve ticaretinde bu
büyümeyi yaşayamamıştır. Büyümeden vazgeçtik, 2015 yılı
Antalya için ve özellikle tarımsal üretim ve ticaret performansı bakımından tahminlerimizin de ötesinde daralarak geçmiştir. Öyle ki, tarımsal ihracatımız 2015 yılında yüzde -12.5
düşmüştür. Üretiminin önemli bir bölümünü ihracata ayıran
sektörümüz için yüzde 7.6’lık büyüme anlamını yitirmiştir. 2016 yılının ilk çeyrek döneminde de küçülmeye devam
eden Antalya tarımı, bu dönemde yüzde 28’lik ihracat kaybı
yaşamıştır.”
KOMİTE TOPLANTILARI
Antalya Ticaret Borsası meslek komitelerinin çalışmaları
hakkında da bilgi veren Halil Bülbül, komitelerde tarımsal
ticarette vadelerin uzaması ve maliyetlerin ek faiz yükü getirmesi, finansa erişim sonrası borç yönetimi sorunları, girdi
maliyetleri üzerinde ciddi bir yekun teşkil eden KDV ve ÖTV
oranları, karşılıksız çek miktar ve tutarlarındaki artışlar, iflas
erteleme yasasındaki eksiklikler, hal yasası, aşırı kredi kullanımıyla meydana gelen ödeme sorunları ve işletmelerin zincirleme etkiyle birbirleri üzerinde olumsuz etkiler yaratması
konularının gündeme geldiğini bildirdi. Bülbül, “Hepimizi
yakından ilgilendiren bu konuların titizlikle ele alınması ve
üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir” dedi.
KRİZ TÜM SEKTÖRÜ SARDI
Zayıf öz sermayeli büyümeyle, finansa erişim sonrası borç
yönetimi ve kredilerin etki analizi yapılmadan kullanılması
sonucunda birçok şirketin iflasının gündeme geldiğini bildiren Halil Bülbül, şu değerlendirmede bulundu:
“Tarım sektörü özeline baktığımızda da zor bir dönemden
geçmekteyiz. Sektörde faaliyet gösteren şahıs ya da firmalar
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dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle ticari yaşam olumsuz etkilenmektedir. Yaptığımız görüşmeleri ve kendi
ticari yaşamımızı göz önüne aldığımızda mevcut kredi
borçlarının ertelenmesi, sektörel kırılganlığı azaltacağı gibi
moral ve motivasyonu da arttıracaktır. Bugün yaşamakta
olduğumuz kriz, artık sadece tarım ve turizm sektörleri
kapsamında olmaktan çıkmış tüm sektörleri ve kentimizi
sarmış durumdadır. Dolayısıyla üretilecek çözüm önerisi,
bu iki sektörden ibaret olmayıp tüm Antalya’yı kapsayıcı olmalıdır. Örnekleri, daha önce de yaşanmış olan bu
önerinin geçen meclis toplantısında başkanımızın dile
getirdiği isimle, “Antalya Yaklaşımı” kapsamında olması
gerektiğini bir kez daha dikkatinize sunarım.”
EXPO DAVETİ
EXPO 2016’nın Türkiye ve Antalya’ya kazandırılmasında
Antalya Ticaret Borsası’nın proaktif çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken Halil Bülbül, “EXPO2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün katılımıyla açıldı.
EXPO 2016 Antalya’nın başarılı bir biçimde geçmesini ve
sergi sonrasında alanın Antalya gelişimine katkı sağlayacak
bir işletmeyle sürmesini dilerim. Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ve yabancı misafirlerimizi
EXPO 2016’ya davet ederiz” diye konuştu.
Halil Bülbül, konuşmasının son bölümünde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarken, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü ve silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi bir daha minnet, şükran ve
saygıyla anıyorum” dedi.
ATB Meclis üyeleri daha sonra sektörel konularda değerlendirmelerde bulundu.
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İranlı işadamları
ANTALYA’DA İŞ FIRSATI ARIYOR

İ

İran’da faaliyet gösteren işadamları, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret
ederek, ambargonun kaldırılmasının ardından işbirliği fırsatlarını
konuştu. ATB Başkanı Ali Çandır, ambargonun kalkmasıyla komşu
İran’la ticari ilişkilerin daha iyi olacağına inandığını belirtti.

ran’da faaliyet gösteren işadamları, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, ambargonun kaldırılmasının ardından işbirliği fırsatlarını konuştu. 3M Co Ticari Müdürü
Mehdi Nejati, Asia Trading Genel Müdürü Ali Haghighat
ile Mohammed Haghighat, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül’ün de hazır bulunduğu ziyarette, İran heyeti Antalya’nın
ekonomik potansiyeli hakkında bilgi aldı.
3M Co Ticari Müdürü Mehdi Nejati, Asia Trading Genel
Müdürü Ali Haghighat, yıllardır uluslararası toplum tarafından uygulanan ambargonun kalkmasıyla özellikle
komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Antalya’nın tarım ve turizmde adından söz ettiren
bir kent olduğunu belirten Ali Haghighat, ambargonun
kalkmasıyla birlikte Antalya ile ticari faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini anlattı. Bu çerçevede üyeleri tarım
ve hayvancılıkla uğraşan Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiklerini kaydeden Haghighat, karşılıklı işbirliği ile

iki ülke ticaretinin canlanacağını söyledi. Rusya krizinin
etkileriyle ilgili bilgi alan Haghighat, ticaretin her ortamda
geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İRAN’LA TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ambargonun
kalkmasıyla komşu İran’la ticari ilişkilerin daha iyi olacağına inandığını belirterek, “Bizler de Tahran’la ticari ilişkiye girmek istiyoruz. Ticari ilişkileri geliştirmek iki ülke
için de yararlı olur. Karşılıklı işbirliğiyle yatırım olanakları
yaratılıp, ticaret potansiyeli artırılabilir” dedi.
Rusya ile ilişkileri değerlendiren Çandır, “Bu tip krizler
dünya ticaretinde olan şeyler. Krizin geçici olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce bitmesini bekliyoruz. Rusya krizi, iki ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Umuyoruz
ki iki ülke halkının daha fazla zarar görmemesi için bu
olumsuz hava bir an önce giderilir” diye konuştu. Çandır,
İran heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
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ÇİÇEKÇİLER SEKTÖRÜ KONUŞTU
Antalya Ticaret Borsası Çiçekçiler Meslek Komitesi üyeleri, Türkiye’nin komşularıyla yaşadığı
sorunların çiçek sektörünü ciddi düzeyde etkilediğini belirterek, beklenmeyen bu gelişmelere
karşı ticaret yapabilme direncinin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Üyeler, hükümetten
kredilerin ertelemesi, pazarlara erişimi kolaylaştırıcı uçak kargo desteği talep etti.

A

ntalya Ticaret Borsası Çiçekçiler
Meslek Komitesi üyeleri, aylık olağan toplantıda sektörün yaşadığı
sorunları ve beklentilerini gündeme
getirdi. Tarımsal girdiler sağlanırken üreticinin uzun vadeli ödemelere yönlendirildiğini belirten üyeler, nakit ve vadeli olarak

ürün alımlarında belirgin fiyat farkı olmaması nedeniyle vadeli alımların cazip hale
getirildiğini kaydetti. Uzun vadeli alımların
sakıncalarını anlatan Komite Üyeleri, sektörde yaşanacak ani bir kırılmanın domino etkisi yaratarak sektör içi ve sektör dışı
tüm tarafları olumsuz etkileyeceğine dikkat
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çekti. Komite Üyeleri, tarımsal girdilerin satışında peşin ve
vadeli satış fiyatları arasındaki farkın net ve belirgin olarak
yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
GENÇ ÇİFTÇİLERE TEŞVİK OLUMLU
Komite Üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ ile genç çiftçilere destek sağlanmasını olumlu buldu.
Üyeler, “Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde
uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri,
tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar hibe
ödenmesine ilişkin teşviki olumlu buluyoruz, uygulamanın
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
BORÇLANMA SORUN
Çiçekçiler Meslek Komitesi, finansa erişim sonrası borç
yönetimini de gündemine aldı. Kullanılan kredilerin kısa
vadede borç olarak görülmediğini belirten Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyeleri, işletmelerin ödeyebilme kapasitelerinden fazla ve birden çok kredi kullanımı nedeniyle vadesi
gelen borçları ödeyememe sorunlarıyla karşı karşıya geldiklerini dile getirdi.
ÇİÇEKÇİ KARGO DESTEĞİ BEKLİYOR
Üyeler, Türkiye’nin komşularıyla yaşadığı sorunların çiçek
sektörünü ciddi düzeyde etkilediğini belirterek, beklenmeyen bu gelişmelere karşı ticaret yapabilme direncinin her
geçen gün azaldığına dikkat çekti. Üyeler, bu nedenle kredilerin ertelemesi, mevcut uzak pazarlarlar ve yeni pazarlar
başta olmak üzere erişimi kolaylaştırıcı uçak kargo desteğinin verilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.
İSTİHDAM DESTEĞİ
Çiçekçiler Meslek Komitesi üyeleri, asgari ücretin artması nedeniyle zor bir dönemden geçen tarım sektörüne istihdam desteği sağlanmasını da gündeme getirdi. Komite
üyeleri örtü altı tarımda düşük tarifeli elektrik kullanımı
için sondaj ruhsatı aranmadan üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıt durumlarına bakılarak indirimden faydalandırılması gerekliliğini kaydederken, konunun ilgili kurum ve
uruluşlara iletilmesini talep etti.
KDV DÜŞÜŞÜ SEKTÖRE YANSIMADI
Tarımsal üretimde kullanılan girdiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiçekçiler Meslek Komitesi üyeleri,
gübredeki KDV düşüşünün, gübre üretimi sırasında kullanılan hammaddelerde dışa bağımlı olunması nedeniyle
fiyatlara yansımadığına dikkat çekti.
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GIDADAKİ DÜŞÜŞ

ENFLASYONU
AŞAĞI ÇEKTİ

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarını
değerlendirdi. Çandır, gıdada yaşanan fiyat düşüşünün Rusya ambargosu nedeniyle iç piyasaya sürülen ürünlerin yarattığı arz fazlasından kaynaklandığını bildirdi.
Son 14 yılın Mart aylarında ilk kez TÜFE’nin yüzde -0,04 ile
negatif enflasyon olarak ilan edildiğini belirten Çandır, “Bu
gerçekleşmede en büyük etken, gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde yaşanan yüzde -1,53’lük fiyat düşüşü oldu. Son 14
yıldaki Mart aylarında ilk kez gıda fiyatları negatif gerçekleşmiştir. Mart ayı itibariyle ilan edilen yıllık TÜFE (manşet enflasyon) ise yüzde 8,78’den, yüzde 7,46’ya düşmüştür. Çünkü
yıllık gıda enflasyonu da yüzde 8,83’ten, yüzde 4,58 gibi neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Gıda kaleminden kaynaklanan
bu hızlı düşüş, diğer enflasyon kalemleriyle desteklenmediği
için çekirdek enflasyon (“I Endeksi”), katılığını korumuş ve
yıllık olarak yüzde 9,72’den ancak yüzde 9,51’e gerileyebilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.
NİSAN EKİM FIRSATINI DEĞERLENDİRELİM
Yılın geriye kalan 9 ayındaki geçen yıl gerçekleşmeleri
dikkate alındığında tüketici enflasyonunda düşme eğilimi
için fırsat sunan ayların Nisan ve Ekim ayları olduğunu
söyleyen Çandır, “Çünkü sadece bu ayların geçen yılki
rakamları sırasıyla yüzde 1,63 ve yüzde 1,55 olarak ilan
edilmiştir. Bu demektir ki, 2016 yılı Nisan ve Ekim aylarında bu rakamların altında kalma potansiyelimiz, tüketici enflasyonunun düşmeye devam etmesi için bir fırsattır.
Umuyorum ve diliyorum ki, bu fırsatları kaçırmayız. Katılığını halen devam ettirmekte olan çekirdek enflasyon için
de bu düşme fırsatları mevcuttur” dedi.
Yurtiçi üretici enflasyonundaki (Yİ_ÜFE) Mart ayı gerçekleş-
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melerinin gelecek için bünyesinde benzer fırsatlar barındırmadığını kaydeden Çandır, şu değerlendirme bulundu:
“Yani Mart Ayı’nda aylık yüzde 0,40 ve yıllık yüzde 3,80 olarak ilan edilen Yİ_ÜFE, katılığını korumaya devam edeceği
beklentisinde olmak daha gerçekçidir. Ekonomik aktörlerin
enflasyon beklentilerini gerileten ve kendilerini iyimserliğe
sevk eden nedenler arasında, bir önceki anket döneminde
3,14 olan yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisinin, bu
anket döneminde 3,11’ye gerilemiş olmasıdır. Yani döviz temelli maliyetlerin azalacağı beklentisi yatmakta ve aylık negatif gerçekleşme de bu beklentiyi desteklemektedir.”
BATI AKDENİZ’DE FİYATLAR ARTTI
Batı Akdeniz’deki fiyat değişimlerini de değerlendiren Çandır, şunları kaydetti:
“TÜİK verilerine göre, Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı bölgemizde Mart ayında TÜFE’de ülke geneline ters yönlü
olarak bir artış gerçekleşmiş ve bu artış oranı yüzde 0,02 olmuştur. Bir başka deyişle Mart ayında ülke genelinde tüketici fiyatları gerilerken, Batı Akdeniz’de artış olmuştur. Yıllık
olarak ise bölgedeki fiyat artış oranı yüzde 7,68 şeklinde gerçekleşti. Böylece uzun bir aradan sonra Batı Akdeniz enflasyonu, Türkiye genel enflasyonunun üzerine çıkmıştır. Mart
ayındaki bu rakamlar ışığında Batı Akdeniz Bölgesi’nin 26 alt
bölge içinde fiyatların arttığı 8 bölge arasında yer aldığını da
söyleyebiliriz. Bölgemizde ve kentimizde ekonomik faaliyetlerin daraldığı bir dönemde fiyatların, ülke genelinin üzerinde
seyreder duruma gelmesi, gelecek için ekonomik hareketlilik
ve büyüme bakımından iyi bir öncü gösterge değildir.”
FİYAT DÜŞÜŞÜNDE RUSYA ETKİSİ
Ali Çandır, ürün bazında sivri biberin yüzde 17,78’lik artışla zam şampiyonu olduğunu, harcama grubunda ise
yüzde 1,21 artışla sağlık hizmetlerinin zam şampiyonu
olduğunu kaydederken, “Ürün fiyat artışı sıralamasında
sonraki sıralarda her ne kadar tarımsal ürünler gelmiş
olsa da, bakıyoruz ki ürün grupları içinde en fazla fiyat
azalmasının olduğu grup yüzde -1,53 gerilemeyle gıda
ve alkolsüz içecekler grubu olmuş” dedi. Gıda ve alkolsüz içecekler ile haberleşme grupları dışında tüm ürün
gruplarında aylık bazda fiyat artışı olurken, TÜFE’nin
negatif değere sahip olmasının tarımsal fiyatların önemi de ortaya koyduğunu vurgulayan Ali Çandır, “Gıda
fiyatlarının bu denli azalmasının altında, önceki dönemlerde Rusya’ya gönderilen ihraç mallarının artık iç piyasaya sürülmesi, bunun da arzı artırması yatmaktadır.
Ayrıca kurların düşmesinin yanında Şubat ayındaki yüzde -0,20’lik Yİ_ÜFE de Mart ayında TÜFE’ye yansımış
bulunmakta” değerlendirmesinde bulundu.
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İSTİHDAMDA
RUSYA KORKUSU

B

atı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme
Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Türkiye İstatistik
Ali
ÇANDIR
Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan 2015 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Batı Akdeniz’de
işsizlik rakamlarının Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Çandır,
Rusya ile yaşanan krizin işsizlik rakamlarını
tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ile yaşanan
krizin, lokomotifi tarım
ve turizm olan Antalya
ekonomisi üzerindeki
etkilerine dikkat çeken
ATB Başkanı Ali Çandır,
bu etkinin işsizlik
rakamlarını daha da
arttıracağı endişesi
taşıdıklarını söyledi. TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2015 yılında çalışan sayısının 14 bin kişi gerileyerek, 1 milyon

108 bin kişi olduğuna dikkat çeken Çandır,
“Batı Akdeniz’de 2015 yılında 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının bir önceki yıla
göre 16 bin kişi artarak 118 bin kişiye ulaştı.
İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,3 puanlık
artış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşirken,
aynı yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,1’e
ulaştı. Türkiye geneli 2015 işsizlik oranının
yüzde 10,3 olduğu düşünüldüğünde, bölge
oranının nispeten daha iyi görünüme sahip
olduğu düşüncesi akıllara gelebilir, ancak şu
da bir gerçeklik ki işsizlik sadece istatistiki rakamdan ibaret değildir” diye konuştu.
PAZAR SORUNU İŞSİZLİĞİ TETİKLER
Rusya ile yaşanan krizin, lokomotifi tarım
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ve turizm olan Antalya ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ali Çandır, bu etkinin işsizlik rakamlarını daha da
artacağı endişesi taşıdıklarını söyledi. BAGEV Başkanı Ali
Çandır, “Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimi işletmeler,
2016 yılında zorunlu olarak faaliyet durdurma ya da yavaşlatma durumunda olduklarını ifade etmekte. Eğer yeni pazarlar
bulunmazsa turizm sektöründe ve bu sektörü besleyen tarım
sektöründe istihdam edilen bireylerin bir kısmının 2016 yılında da işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle vakit kaybetmeden sektörlerin direncini artırıcı ve iyileştirici tedbirlerin
alınması kaçınılmaz” değerlendirmesinde bulundu.
İşsizliğin ekonomik olduğu kadar sosyal olguları da barındırdığına dikkat çeken Ali Çandır, “Bu nedenle ekonomi politikası
yapıcı ve uygulayıcıların reçetesinde mutlaka işsizlikle mücadelenin yer almasının gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi takdirde
2016 sonunda başta tarım sektörü olmak üzere tüm sektörlerde
2015 gerçekleşmelerini arayacağız gibi görünmekte” dedi.
BATI AKDENİZ TARIMDAN KAÇIYOR
Batı Akdeniz Bölgesi genelinde 2015 yılında tarım sektöründe çalışan sayısının azaldığını vurgulayan Ali Çandır, tarımdaki kaçışa rağmen istihdam edilen her 4 kişiden 1’inin tarımda yer aldığına dikkat çekti. Çandır, “Tarımı görmezden
gelerek aslında geleceğimizi karartıyoruz” dedi. “Bölgemizde tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20 bin kişi arttı. Bölgede istihdam edilenlerin yüzde 25,1’i tarım, yüzde 14,9’u sanayi, yüzde 60’ı ise hizmetler sektöründe yer almakta ve bir
önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam
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edilenler içindeki payı 2,6 puan azalırken, hizmet sektörünün 2,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,3 puan artmış
durumda” diye konuştu.
İstihdamı sektörel bazda değerlendiren BAGEV Başkanı Ali
Çandır, “Rakamlar gösteriyor ki, sanayi sektöründeki istihdam sabit kalırken tarım sektöründeki istihdam hizmet
sektörüne kaymış durumda. Yani 2015 yılında tarımdan ve
topraktan kopmalar yaşanmış. Antalya, Burdur, Isparta illerinde ülke genelinden daha yüksek ücret almalarına karşın
bireyler tarımdan kaçmış ve tarımı terk etmiş” diye konuştu.
3 BİN ÇİFTİ TOPRAĞI TERK ETTİ
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV)
Tarımsal İzleme Bülteni’ndeki verileri de değerlendiren Çandır, 2015 yılında Batı Akdeniz’de 3 bin 740 çiftçinin toprağı
terk ettiğini kaydetti. Çandır, “Özellikle Antalya, Türkiye’de
son 1 yıllık süre zarfında çiftçi sayısı en fazla gerileyen iller
arasında yer almakta” dedi. Çandır, uygulanacak politikalarla tarım topraklarının korunması, tarımdan kaçışın da önlenmesi gerektiğini vurgularken, “Tarımsal istihdam, sanayi
ve hizmetler sektörüne geçince ilk etapta önemli ölçüde katma değer yaratsa da sonrasında bu sabitleniyor ve orta gelir
tuzağı ile işsizliğin kronikleşmesine yol açıyor. Bu nedenle
istihdamı tarımda tutacak ve vasfını arttıracak, özellikle de
eğitim ve teknoloji ağırlıklı politikaların bölgemizin olmazsa
olmazları olduğunu, turizmde ise yeni pazarlara yönelmenin
gelecek yıl yaşanması olası işsizliği hafifletebileceğini vurguluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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BAGEVKARİYER

“MANAVGAT’TA İŞ VAR”

FUARI’NDA

M

anavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat
Meslek Yüksek Okulu, Türkiye İş Kurumu, İnsan
Kaynakları Yöneticileri Derneği ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliği ile “Manavgat’ta İş Var’
istihdam fuarı, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İşçi ve işvereni buluşturan Fuarın açılışına Antalya Vali
Yardımcısı İbrahim Çay, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü
Sözen, MATSO Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Oğuz Nebioğlu, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, SGK İlçe
Müdürü Ali Duru, İş-Kur İlçe Müdürü Yavuz Ayna, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, fuarda
stant açan firmaların yetkilileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.
KRİZE RAĞMEN İSTİHDAM FUARI
Fuarın açılışında konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 6
kurumun işbirliğiyle istihdam fuarını düzenlediklerini belirterek, “Kriz nedeniyle fuarı yapıp yapmama konusunda kararsız kaldık. Sonuçta yapmaya karar verdik. Bu fuar işveren ve iş
arayanlar için büyük bir fırsat Artık işletmeler nitelikli, eğitimi
olan ve çalıştığı işletmeye bir şeyler katabilen elemanlar arıyor” diye konuştu. Aralarında zincir otellerin de bulunduğu
65 büyük firmanın personel alımıyla ilgili stant açtığını bildiren Ahmet Boztaş, fuarı düzenleyen kurumlara, stant açan
firmalara ve katılımcılara teşekkür etti.
İŞSİZLİK ÖNEMLİ BİR SORUN
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaşanan ekonomik
daralmaya dikkat çekerek, böyle bir ortamada düzenlenen istihdam fuarını önemsediğini kaydetti. Manavgat’ta kurumların
ortaklaşa yaptıkları etkinliklerin önemine dikkat çeken Sözen,
“Mutlu bir Manavgat, gülümseyen bir Manavgat olmak için
kurumların birbirleriyle iletişim halinde olması önemli” dedi.
İşsizliğin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Şükrü Sözen,
“Yatırımcılarla, işverenlerle işe ihtiyacı olan emekçileri bir araya
getirdiği için bu etkinlik bölgemiz adına büyük önem arz et-

mektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
BAGEV STANDI YOĞUN İLGİLİ GÖRDÜ
Açılış töreninin ardından davetliler stantları gezerek, iş fırsatlarını değerlendirdi., BAGEV’in açtığı stant ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. 2 gün süren Manavgat’ta İş Var’ Fuarı’nda
BAGEV istindam ofisi bagevkariyer’e 18 firmanın, 76 da iş arayanın kaydı alındı.

BAGEV KARİYER İŞ FIRSATLARI FUARI’NDA
Antalya’da “iş arıyorsan doğru yerdesin” sloganıyla
düzenlenen ve iş arayanla iş vereni biraraya getiren
ANİF 2016 Antalya İş Fırsatları Fuarı’nda Türkiye’nin
ilk bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer de stand açtı.
BAGEV KARİYER, iş arayanla iş vereni biraraya getirdi. ANİF, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü, Antalya İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin organizasyonuyla Cam Piramit
Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 126 işletmenin stant açtığı ANİF’te, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel
istihdam ofisine sahip Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı da stant açarak, işverenle iş arayanları
bir araya getirdi. Çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği
fuarda, BAGEV’in istihdam ofisi bagevkariyer de büyük ilgi gördü. BAGEV standında bagevkariyer’e 331
iş arayan form doldururken, 769 iş arayan portala yeni
kayıt yaptırdı, 73 işverenin de yeni kaydı gerçekleştirildi. İşverenler personel ilanlarını ücretsiz yayınlayabilecekleri, aday veri tabanını da ücretsiz filtreleyebilecekleri www.bagevkariyer.com ile tanıştı. Fuarda,
bagevkariyer hakkında ziyareçileri bilgilendirilirken,
BAGEV’in çalışmaları hakkında da protokol üyelerine bilgi verildi.
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BAKAN ÇELİK:
RUSYA KRİZİNİN FATURASI

TARIMA KESİLMEMELİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rusya ile yaşanan krizin üretim ve tarımın dışında
bir konu olduğunu belirterek, “Bunun faturasının tarıma kesilmesi doğru değil. Burada Türk
çiftçisinin ve Rus çiftçisinin cezalandırılması doğru değildir” dedi.

A

ntalya Toptancı Hal Arena’nın açılışı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Muammer Türker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, Antalya Hali Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin
katılımıyla yapıldı. Bakan Çelik, açılışta bir konuşma yaptı.
Tarım arazilerinin dünyada ve Türkiye’de her geçen gün
küçüldüğünü belirten Bakan Çelik, “Tarım alanları daraldığı için üretim ve verimin önemi ortaya çıkmaktadır. Verim
ancak kaliteli ve sertifikalı tohumla gerçekleşebilir. Eğer siz
sertifikalı tohumu ve girdileri kullanamazsanız verim elde
edemezsiniz. Bir taraftan da toprak kaybettiğinize göre çok
ciddi bir şekilde tarım alanında, gıda alanında ülkeyi sıkıntılarla karşı karşıya bırakırız.” diye konuştu.
Sebze ve meyveyle ilgili gelişi güzel, bilimsel temele dayanmayan değerlendirmeler yapıldığını belirten Bakan Faruk
Çelik, “Onu yemeyin, bunu yemeyin şeklindeki yaklaşımların bin bir türlü zahmetle üretimi gerçekleştiren üreticiye ne
gibi bir maliyet çıkardığını bilmeden, sorumsuzca bu yayınları yapanları her defasında protesto ettik, bugün de aynen
söylüyorum. Üreticiyi hale taşıdığı bu ürünleri, hangi meşakkatlerle taşıdığını dikkate almadan, oturduğunuz yerden
kahve içerek yaptığınız bu değerlendirmelerin üreticiye büyük bir haksızlık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Ben bunlarla ilgili ‘reyting gıdacıları’ diyorum” dedi.
TÜRK VE RUS ÇİFTÇİSİ CEZALANDIRILMASIN
Rusya ile yaşanan sorunun “dünyanın sonu olmadığını”
söyleyen Bakan Çelik, Türkiye’nin Rusya ile yaşanan sorunu
büyük bir devlet ve sorumluluk anlayışıyla değerlendirdiğini
ifade etti. Çelik, mesele fevri olarak ele alınacak bir mesele olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Hal ile ilgili bir mesele

değil. Biber, domates, karpuz ile ilgili mesele değil ki. Bu mesele uçak ile ilgili bir mesele. Konuşulacaksa teknik boyutuyla
konuşulacak bir mesele. Neden düştü, neden düşürüldü? Tamamen üretim ve tarımın dışında bir konu. Bunun faturasının
tarıma kesilmesi doğru değil. Burada Türk çiftçisinin ve Rus
çiftçisinin cezalandırılması doğru değildir. Türkiye burada sorumlu davranmaya, ağır başlı davranmaya devam ediyor. Biz
ithalatla ilgi bir kısıtlamaya gitmedik. Biz kimsenin çiftçisini
yürüyen mekanizmada cezalandırma yoluna gitmedik. Birilerinin yaptığı ise yanlış. Bu da dünyanın sonu değil.”
ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ
Sorunla ilgili odalar ve birliklerle yaptıkları toplantılardan son
derece güzel çözüm önerileri geldiğini söyleyen Çelik, kasım ve
aralık ayında yaşanan sorunları aşma konusunda önemli adımlar atıldığını, gelecek taleplerin de değerlendirileceğini bildirdi.
Üretim girdileriyle ilgili talepler olduğuna değinen Çelik, bunlara da çözüm üretme gayretinde olduklarını ifade etti. Çelik,
“Önümüzdeki dönem içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası olarak
üreticimizin yanında bir çalışma yürüteceğiz” dedi.
TARIMSAL İSTİHDAMDA ANTALYA ÖNEMLİ
Antalya Valisi Muammer Türker, Antalya’nın öncelikle
turizmle anılsa da tarımda da önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Türker, Antalya nüfusunun önemli bir kesiminin tarım sektörüyle doğrudan ilgilendiğini
belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel, Antalya Toptancı Hali’nin Türkiye’nin en büyük
ikinci hali olduğunu söyledi. Türel, göreve geldiklerinde
pek çok sorunu bulunan toptancı halinde yaptıkları çalışmalarla sorunları gidermeye çalıştıklarını bildirdi. Konuşmaların ardından Çelik ve beraberindekiler sergi alanının
açılış kurdelesini kesti ve sergi alanını gezdi.
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Ekonomi Bakanı Elitaş iş dünyasına kulak verdi
2014 yılına göre 2015’de
Antalya’nın ihracatında yüzde
8.7 düşüş görüldüğünü, 2016 yılı
ocak ayından bu yana ise yüzde
10 gerileme olduğunu anlatan
Bakan Elitaş, yılın geri kalanında
bunun toparlanacağına inandığını
söyledi.

T

oplantıya Vali Muammer Türker, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer,
Milletvetili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Ali Çandır, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Boztaş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman
Ayık’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Basına kapalı
toplantı, Bakan Elitaş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Bakan Elitaş, ekonomik krizlerin aşılmasında markalaşmanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Türk şirketlerinin markalaşma düzeyi istediğimiz seviyede değil. Belki de önümüzdeki dönemde en çok bu sorunun üzerinde
tartışmalar, araştırmalar yapmalıyız” dedi.
ANTALYA MARKA ŞEHİR
Antalya’nın, Türkiye’nin marka şehirlerinden biri olduğunu aktaran
Bakan Elitaş, Türkiye ekonomisinin son 25 çeyrektir büyümeye devam
ettiğini kaydetti. Büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığımızı
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belirten Bakan Elitaş, küresel ve bölgesel olumsuzluklara
rağmen 2016 yılının şubat ayından itibaren ihracatta artış
trendinin başladığını söyledi. Bu yılın tamamında ise iyi
bir performansla orta vadeli plan çerçevesinde konulan
ihracat hedeflerine ulaşmak için gayret edeceklerini belirten Bakan Elitaş, “Kısaca belirtmek gerekirse; Türkiye’nin
büyüme, dış ticaret, kamu maliyesi ve enflasyon yönünden makro ekonomikdengeliri gayet pozitif pozisyonda.
Türkiye ekonomisini yakından takip eden pek çok uluslararası yatırımcı da bu nedenle Türkiye’ye giriş yapmaya, yatırım yapmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönemde
doğrudan yatırımların artışını hep beraber göreceğimize
inanıyorum” diye konuştu.
RAKAMLAR DİNAMİK ANTALYA’YA UYGUN DEĞİL
Antalya’nın ekonomisiyle ilgili istatistiklere de konuşmasında yer veren Bakan Elitaş, “2002 yılında 36 milyar dolar
olan Türkiye’nin ihracatını 2015 yılında dört misli artırarak
144 milyar dolar seviyesine yükselttik. Antalya da bu gelişmeden payını aldı. 2002’de 165 milyon dolar olan Antalya’nın ihracatı 2015 yılında 5.7 kat artarak 943 milyon
dolara yükseldi” diye konuştu. Türkiye’de 2002’de beş olan
1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren il sayısının 2015
yılında 15’e çıktığını da anlatan Bakan Elitaş Antalya’nın
ise 1 milyar dolara yaklaşan rakamla ihracatta 16’ncı sırada
yer aldığını söyledi. Bakan Elitaş, “Antalya gibi dinamik bir
kentin bu rakamları uygun görmemesi lazım” dedi.
İHRACATTA DÜŞÜŞ
2014 yılına göre 2015’de Antalya’nın ihracatında yüzde
8.7 düşüş görüldüğünü, 2016 yılı ocak ayından bu yana
ise yüzde 10 gerileme olduğunu anlatan Bakan Elitaş, yılın geri kalanında bunun toparlanacağına inandığını söyledi. Ekonomi Bakanlığı olarak Antalya’ya 2015 yılında
ihracata yönelik destek programı kapsamında 34.7 milyon
dolarlık destek verdiklerini anlatan Bakan Elitaş, “2016 yılında şu ana kadar 14,4 milyon liralık destek sağlanmıştır”
dedi. Türkiye’nin 2015 yılında 46,3 milyar dolarlık hizmet
ihracatı yatığını da anlatan Bakan Elitaş, Antalya’nın sağlık turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Eğitim ve bilişim sektörlerinin, Antalya’nın
hizmet ihracatı bakımından potansiyel arz eden sektörleri
olduğunu da belirten Elitaş, Antalya’nın kongre turizmi
bakımından da önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Antalya ekonomisine yön veren kurumların yöneticilerinden kentin ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini
birinci ağızdan dinleyen Bakan Elitaş, kendisine aktarılan
konuları hem Bakanlar Kurulu’nda, hem de Ekonomik
Koordinasyon Kurulu’nda ele alacağını söyledi. Toplantı
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. KAYNAK: DHA
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Rusya ile
yaşanan kriz nedeniyle zor günler geçiren
Antalya ekonomisinin içinde bulunduğu
sorunları birinci ağızdan dinlemek için
aralarında Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır’ın da bulunduğu kent ekonomisine yön
veren yöneticilerle bir araya geldi.

BAKAN ELİTAŞ EXPO’DA AĞAÇ DİKTİ
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, ‘çiçek ve Çocuk’ temasıyla kapılarını açan Expo 2016 Antalya’da Katar
ve Hindistan bahçelerini gezerek, “Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği EXPO Antalya Yeşil Vaha”
adlı bahçenin de açılış kurdelasını kesti. Orta Anadolu
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu’ndan bahçeyle ilgili bilgi alan
Elitaş, kendisi adına dikilen zeytin ağacına toprak atıp,
can suyunu verdi.
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TÜRKİYE’NİN İLK EXPO’SU

ANTALYA’DA

H

aRusya ile yaşanan kriz nedeniyle tarımda ve turizmde büyük yara alan Antalya, Türkiye’nin ilk Expo’su
ile yaraları sarmaya çalışıyor. Ancak, hem Antalya’da hem de ülke
genelinde “İlk Expo” heyecanı ne
yazık ki yok. Bir çok kişi Expo’dan
bihaber. Oysa, çok önemli bir organizasyon.

Ali Ekber
YILDIRIM
Dünya Gazeesi Yazarı

Ana teması “Çiçek ve Çocuk” olan
“Expo 2016 Antalya” için iki kez
açılış yapılacak. İlki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokolün katılımı ile yarın yapılacak. İkinci açılış
ise, halkın katılımı ile ertesi gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olacak.
Expo nedir?
Expo halkı eğitmeyi, yenilikleri paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve işbirliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir etkinlik. Bu etkinlikleri düzenleme yetkisi uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve ülkelerin delegelerle
temsil edildiği Uluslararası Sergiler Bürosu(BIE)’na ait.
Dünya çapında, “Dünya Expo”,”Tematik Expo” ve “Botanik Expo” olmak üzere 3 farklı Expo sergisi düzenleniyor.
Expo düzenlemek isteyen kentler Uluslararası Sergiler
Bürosu’na başvurarak aday oluyor. Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda Expo’yu düzenleyecek kent belirleniyor. İzmir iki kez Dünya Expo’suna aday oldu ancak
kazanamadı. Antalya ise Botanik Expo’ya aday oldu ve
2016’da düzenleme hakkı elde etti.
Expo’yu kazanan kent-ülke, diğer ülkeleri, şirketleri,
uluslararası kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve halkın
katılması için davet ediyor.
Expolar aynı zamanda en üst düzey karar alıcılardan çocuklara kadar uzanan katılımcı yelpazesinden dolayı, sıra
dışı sergiler, diplomatik temaslar, iş toplantıları, kamusal
tartışmalar ve canlı gösterilerle çok yönlü bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.
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Hem kentin hem de ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca 6 ay açık kalması nedeniyle milyonlarca ziyaretçi
çekiyor. İyi organize edildiğinde ve iyi tanıtım yapıldığında
ekonomik olarak önemli bir getiri sağlıyor. Ayrıca, her Expo
için milyonlarca dolarlık altyapı yatırımı yapıldığı için düzenlenen kente kalıcı eserler kazandırıyor.
Türkiye’nin ilk Expo’su olan “Expo 2016 Antalya”, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında açık kalacak.Felsefesi “Gelecek
Nesiller için Yeşil Bir Dünya” olarak belirlendi. Ana teması
‘Çiçek ve Çocuk’, sloganı ise “Geleceği Yeşertmek”.
Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler, Expo
2016 Antalya’nın alt temalarını oluşturuyor.
Ulusal ve uluslararası kongrelerin, panellerin, toplantıların ve
seminerlerin organize edildiği Expo 2016 Antalya,Aksu ilçesindeki EXPO 2016 Sergi Alanında düzenleniyor. Expo’ya 51
ülke katılıyor ve 6 ayda yaklaşık 8 milyon ziyaretçinin Antalya’ya gelmesi bekleniyor.
Tarım bakanları Antalya’da olacak
İki yılda bir yapılan, Avrupa ve Orta Asya’dan 53 üye ülke ve
Avrupa Birliği’nden temsilcilerin bakanlar düzeyinde temsil
edildiği Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bölgesel konferansı da Antalya’da yapılacak. Bakanlar Expo’yu
da ziyaret edecek.
Bakanların katılacağı konferansta gelecek iki yıllık dönemde
gıda güvenliği, tarım, doğal kaynaklar konularında dikkate
alınacak bölgesel öncelikler ve sorunlar masaya yatırılacak.
Konferans ile, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
ülkelerin katılımıyla birlikte bir yol haritası çizmesine yardımcı olması hedefleniyor. 2014’te Romanya’nın başkenti
Bükreş’te, 2012’de ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen konferans, bu yıl Expo ile aynı dönemde Antalya’da
yapılıyor.
Oturum Başkanlığını ev sahibi ülke olarak Türkiye adına Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk çelik yapacak. Bakanlar
toplantısının bu yılki konusunu, Birleşmiş Milletler üyelerinin
geçtiğimiz Eylül ayında kabul ettiği ve 2030’a kadar yoksulluğu sona erdirmeyi, gezegeni korumayı ve herkes için refahı
sağlamayı taahhüt ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” oluşturuyor. Bununla ilgili olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Avrupa ve Orta Asya’daki ülkeler için ne anlam
ifade ediyor ve nasıl adımlar atılacak gibi konular tartışılacak.
Bakanlar toplantısının bir diğer konusu ise Türkiye ve Pakistan hükümetleri tarafından önerilen ve Birlemiş Milletler
Genel Kurulu’nda kabul edilen “2016 Uluslararası Bakliyat
Yılı” olacak. “Bakliyatların Avrupa ve Orta Asya’daki gıda sistemlerine ve beslenmeye katkısı nasıl olabilir? ” gibi konular
tartışılacak.
Özetle, Antalya Expo ile tarihi bir fırsat yakaladı. Bu fırsat iyi
değerlendirilebilirse hem Antalya’ya hem ülkeye çok önemli
kazanımlar sağlayacaktır.
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İş dünyasına “arabuluculuk sisteminden yararlanın” çağrısı

U

Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu bütün işverenlere; anlaşmazlıklarda öncelikle arabuluculuk
sistemine başvurmaları çağrısında bulunarak, bu şekilde çok daha kısa
sürede sonuç alabileceklerini vurguladı.

luslararası Arabuluculuk Sempozyumu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, , Yargıtay Birinci Başkanı
İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Yardımcısı Bülent
Uçar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Sempozyumun açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile mahkemelerin iş yüklerinin azalacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Böylelikle on binlerce dosya önce arabulucuların marifetiyle çözümlenmeye çalışılacak. Eğer çözülemezse mahkeme yoluna gidilecek. Mesela İngiltere’deki ticari
uyuşmazlıkların yüzde 98’i, alternatif çözüm yöntemleriyle
çözümlenmekte. Dosyaların sadece yüzde 2’si mahkemelere geliyor. En az 1 sene sürecek bir mahkeme hükmü, arabuluculuk sistemiyle 1 ayda elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu
sistemi geliştirip, yaygınlaştırmamız lazım. Böylece TOBB

olarak bizde bütün işverenlere, bundan sonra arabuluculuk
sistemine başvurun, çok daha kısa sürede sonuç aldığınızı
göreceksiniz diyeceğiz. Bunun içinde Odalarımızda Tahkim
ve Arabuluculuk Merkezleri açmaya başladık” diye konuştu.
HUKUK GÜVENİ, GÜVEN YATIRIMI GETİRİR
Hukuk sisteminin, sadece devletin değil ekonominin de direği olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çünkü hukuk demek, güven demek. Güven olursa, reel sektör
önünü görür, daha kolay risk alıp yatırım yapar, üretim yapar” dedi. Özel sektörde, işçisi ve işvereni toplam olarak 15
milyondan fazla insanın çalıştığını anlatan Hisarcıklıoğlu aileleriyle birlikte 60 milyon kişinin buradan iş ve aş sağladığını
hatırlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Demek ki insanlarımız, çocuklarımız iş bulabilsin, daha iyi şartlarda yaşayabilsin
istiyorsak, özel sektörümüzü güçlendirmemiz lazım.Daha
sağlıklı iş ve yatırım ortamı sunmamız lazım.Adil ve etkin bir
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valarda arabuluculuk sistemini zorunlu hale getirmeliyiz. Bir
diğer önemli sıkıntı, mevzuatta değil ama uygulamada yaşanıyor. İş Mahkemelerindeki davaların neredeyse yüzde 99’u
işveren aleyhine sonuçlanıyor. Bu durumda insanın aklına şu
soru gelmiyor değil. Bu ülkede işverenlerin, müteşebbislerin
hepsi mi haksız, hepsi mi hatalı? Bu mümkün mü?İşin doğrusu hak edene hak ettiğini vermektir.”
ARABULUCULUK ZORUNLU OLSUN

hukuk sistemi olması, bu noktada büyük önem taşıyor. AB
normları da işte bu yüzden hem önemli hem de gerekli. İyi işleyen bir hukuk sistemi olursa, toplumda güven duygusu da
artar. Kişilere ve kurumlarda güven varsa, ekonomi daha iyi
ve adil işler. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız
yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor. Dolayısıyla su
ve ekmek nasıl bir ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç.
Yani hukuk ekmektir.”
YARGI SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK HER DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ
Orta gelirli bir ülke olan Türkiye’nin yüksek gelirli bir ülke
seviyesine çıkmasının, ancak hukuk devleti yapısını güçlendirmekle mümkün olacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türk
özel sektörü olarak, yargı sistemini güçlendirecek, fiziki kapasitesini iyileştirecek, yargı mensuplarının özlük haklarını
artıracak, her düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Mahkemelerin, hakimlerin, her gün artan, büyük bir iş yükü ile karşı
karşıya bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Yargıdaki en önemli sorun iş yükü. Çünkü davaların görülme sürelerini uzatıyor. Öte yandan dava incelemelerinde
kalite düşüyor.
Vatandaşın adalete erişimini zorlaştırıyor. Adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesine de büyük bir engel oluşturuyor.
İnsanların adalet sistemine olan güvenini de olumsuz etkiliyor. Avrupa ülkelerinde bir hâkim yılda ortalama 200 dosyaya bakıyor. Ülkemizdeki bir hakim yılda ortalama 800 dosyaya bakmak durumunda. Mahkemelere her sene 6 milyondan
fazla dosya geliyor. Bunların ancak üçte ikisi o sene karara
bağlanıyor. 2 milyon dosya ertesi seneye kalıyor. İş davalarının mahkemeye gelişiyle karar verilmesi arasında geçen süre
son 5 senede, 200 günden 450 güne çıktı. Bazı mahkemeler
duruşma tarihlerini 6 ay sonrasına bırakıyor. Adalet Bakanlığı
istatistiklerine göre Ticaret Mahkemelerinde bir dava ortalama 231 gün, İş Mahkemelerinde 417 gün, Fikri ve Sinai Haklarda ise 377 gün sürüyor. Bu kadar uzun süren yargılamadan da herkes zarar görüyor. Daha hızlı karar alınması için
alternatif çözüm yollarına ağırlık verilmesine ihtiyaç var. Belli
bir tutarın altındaki ticari davalarda tahkimi ve bireysel da-

Kanun veya mevzuattan daha çok, bakış açısından kaynaklı
bir sıkıntı bulunduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, iş davalarında
uyuşmazlık olması durumunda, hemen mahkemeye gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Arabuluculuk sisteminin kullanımı zorunlu kılınarak, burada çözüm aransın. Yargıya gitmeden uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan yeni mekanizmalara ihtiyaç var. İşte bu
noktada “Arabuluculuk’’ son derece büyük önem arz ediyor.
Şu anda dünyada bu sisteme geçen en son ülkeler arasındayız. Esasında fikri patenti biz Müslüman Türklere ait olan
“Arabuluculuk’’ kurumunun temeli, Anadolu coğrafyasında
Ahilik Kültürü ile atılmıştı. O dönem iki kişi anlaşamadığında
Ahi Baba’ya giderlerdi ve Ahi Baba onları anlaştırırdı. Sonra
biz bunu terk ederken gelişmiş ekonomiler sahiplendi. Arabuluculuk bundan yaklaşık üç yıl önce hukuk sistemimize
girdi. Hükümetimizin 6 aylık eylem planı çerçevesinde bu
işi sahiplenmesi ile yeniden önem kazandı. Başbakanımızın
açıkladığı eylem planı çerçevesindeki zorunlu arabuluculuk
düzenlemesi de bu işin ivme kazanmasını sağladı. Biz arabuluculuğu, adalete hızlı erişimin adı olarak kabul ediyoruz. İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş
adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında “Arabuluculuk’’ mekanizmasının kullanılması ile süreçler kısalacak.
Mahkemelerimizin iş yükleri azalacak. Böylelikle on binlerce
dosya önce arabulucuların marifetiyle çözümlenmeye çalışılacak. Eğer çözülemezse mahkeme yoluna gidilecek. Mesela
İngiltere’deki ticari uyuşmazlıkların yüzde 98’i, alternatif çözüm yöntemleriyle çözümlenmekte.Dosyaların sadece yüzde
2’si mahkemelere geliyor. En az 1 sene sürecek bir mahkeme
hükmü, arabuluculuk sistemiyle 1 ayda elde edilebiliyor.Dolayısıyla bu sistemi geliştirip, yaygınlaştırmamız lazım.”
Arabuluculuk sistemini oturtmak için, İtalya gibi zorunlu olması da dahil, tedbirleri de mutlaka düşünmek gerektiğini
bildiren TOBB Başkanı, “Ayrıca bu konuya daha fazla yetkin
isimleri çekmek adına, sadece hukukçuların değil, her branştan yetişmiş insanların da, Arabulucu olmasını sağlayacak bir
sistem kurmalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanlığınca
hazırlanan, işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklarda iş mahkemeleri yerine zorunlu arabuluculuğu getiren kanun tasarısını çok önemli bulduğunu ve desteklediğini belirtti.
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ALAKARGA

40 MİLYON DOLAR

KAZANDIRIYOR

K

ayıngiller ailesinin bir türü olan ‘castanea’ ağacı,
Anadolu’nun çoğu bölgesinde doğal olarak yetişiyor. Eskilerin deyimiyle, ‘Hüda-i nabit’ bir ağaç
olan kestanenin de tıpkı meşe, ceviz ve benzeri türlerde olduğu gibi pek bilinmeyen bir bahçıvanı var
aslında: Alakarga! Hasat dönemi başlayan kestane meyvelerinden Türkiye yılda yaklaşık 40 milyon dolar ihracat
geliri elde ediyor. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “iklim
ve toprak özelliklerimiz kestane üretimine çok uygun. Yıllık 63 bin tondan çok daha fazla kestane üretimi yapmamız mümkün” görüşünü dile getirdi.
TOROSLARDA FALAK DİYE ANILIYOR
Oldukça değerli bir ağaç olan kestanenin Anadolu’nun hemen her yöresinde yetişmesine aracılık eden alakarga, hemen her bölgede farklı bir isimle anılıyor. Toroslarda ‘Falak’
diye anılan, kurnazlığıyla ünlü bu kuşa, Karadeniz’de ‘Çiha’
adını vermişler. Rize ve çevresinin doğasının korunması için
yıllardır mücadele eden Nevzat Özer, tilkinin ağzından peyniri alacak kadar kurnaz olan Çiha’nın altın, gümüş, anahtar
ya da parlak metal eşyaları da kaçırdığına dair pek çok rivayet
anlatıldığını söyleyerek, “Siz siz olun balkonda, bahçe masa-

sında bunları bırakmaya kalkmayın” diye uyarıyor.
KESTANE ÇİHA’YI BESLER, ÇİHA DA KESTANE TOHUMUNU TOPRAĞA GÖMER
Ancak Nevzat Özer’in Çiha’nın hünerleri hakkında anlattığı
başka ve çok daha önemli şeyler de var: “Çiha ile kestane arasında çok özel bir dostluk vardır. Kestane Çiha’yı besler, Çiha
da kestanenin tohumlarını kimseye göstermeden toprağa
gömer. Acıktıkça bazılarını yer ama çoğu toprakta kalır. İlkyaz geldiğinde o kestaneler sürer; narin, ince sürgünler verir.
Onun adı ‘fitrika’dır. Doğu Karadeniz’de genç kızlara, uzun,
yakışıklı delikanlılara onun adı verilir. O narin, körpe, yumuşak, kırılgan sürgünlerin altında öyle bir kazık kök vardır ki
kimse fitrikaları o topraktan ayıramaz. Onlar büyüyecek dev
ağaçlar olacaktır. Kökleriyle en sarp zor yamaçları kuşatacak,
çiçekleriyle şifa kaynağı balları üretecek, meyveleri ile hem
Çiha’yı hem de çocukları mutlu edecek. Bir gün bu ağaçları
orman dışına çıkaran, onu odun, kereste gören bir yasa çıkacak. Kimse sormayacak Çiha’ya, ‘sen ne diyorsun?’ diye.”
EKOLOJİK ZENGİNLİĞİN EKONOMİYE KATKISI GÖZARDI EDİLİYOR
Ekolojik ve doğal varlıkların ülke ekonomisine yaptığı katkılara küçük bir örnek olan alakarga ve kestane ağacının ekolojik
ilişkisini, incir ve incirkuşu, ardıç ve ardıçkuşu gibi türlerde de
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görmek mümkün. Ancak ancak ‘gelişmişlik’ uğruna girişilen
pek çok yanlış projenin yarattığı tahribat, bu ekolojik zincirin
kopmasına, giderek de yok olmasına yol açması, bu alandaki politikaların gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Enerji,
madencilik, otoyol, köprü ve benzeri kısa ömürlü projelerde,
‘kamu yararı’ gerekçesiyle kolayca gözden çıkarılan doğal
varlıkların çok daha uzun süreli yararlar sağladığı gerçeğine
çarpıcı bir örnek olan kestane ağacında, bir kuş türünün ekonomiye yaptığı dolaylı katkı da gözler önüne seriliyor.
TÜRKİYE KESTANE ÜRETİMİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Hasadı süren kestane konusunda bilgiler veren Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise Çin’in tek hakim olduğunu kestane üretiminde,
Türkiye’nin dünya üçüncülüğünü sürdürdüğünü söylüyor. 2008 yılında 55 bin 385 ton olan, 2014 yılında ise 63
bin 762 tona yükselen kestane üretiminin, bu yıl yüzde
0,9 azalmayla 63 bin 173 tona inmesinin beklendiği bilgisini veren Bayraktar, 2 milyon tonun üzerinde olan kestane üretiminde, 1 milyon 650 milyon ton üretim yapan
Çin’in yüzde 82,1 oranla ilk sırada olduğunu dile getirdi.
67 bin tonluk üretim yapan Güney Kore’nin ardından 63
bin ton kestane üretimiyle Türkiye’nin dünya üçüncüsücü olduğunun altını çizen Bayraktar, üretimin Doğu Karadeniz’de gürgen, kızılağaç gibi ağaçlarla karışık olarak
nadiren de saf kestane toplulukları şeklinde yapıldığını,
batıya doğru ise küçük gruplar halinde bol miktarda kestaneliklere rastlandığı bilgisini verdi.
40 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDEKİ İHRACATI ARTIRMAK MÜMKÜN
Kestane üretiminde yüzde 70 payla Ege Bölgesi’nin ilk sırayı
aldığını kaydeden Bayraktar, 20 bin 989 tonla Aydın’ın birinciliği üstlendiği üretimde bu ilimizi Kastamonu, İzmir ve
Sinop’un izlediğini dile getirdi. Kestanede üretimdeki sınırlı
yükselişe karşın son 6 yıldır ihracatın da sürekli arttığına dikkati çeken Bayraktar, 2009 yılında 4,9 milyon dolar olan ihracatın 2014 yılında 40,2 milyon dolara çıktığını, ithalatın da
0,37 milyon dolardan 0,4 milyon dolara yükseldiğini belirterek, “40 milyon doların üzerinde ihracat yapılan kestanede
üretim hızla artırılabilir. Ülkemizin iklim ve toprak özellikleri
bunu mümkün kılıyor. Tamamen doğal şartlarda üretilen
kestanede, kapama bahçecilik yaygınlaştırılmalıdır. Üretim
artışı için modern üretime geçilmelidir” çağrısında bulundu.
İLAÇ VE GÜBRESİZ YETİŞEN KESTANE ÇOCUK MAMASINDA KULLANILIYOR
Türkiye’de kestanenin, tamamen doğal şartlar altında yetiştirildiğini ve hiçbir şekilde tarımsal ilaç ve suni gübre kullanılmadığının altını çizen Bayraktar, “Başta nişasta ve şekerler olmak
üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli maddeler, protein, düşük
oranda yağ, çeşitli mineral maddeler, B1, B2 ve C vitaminleri

dolayısıyla kestanenin, besin içeriği zengindir. Tamamen doğal
şartlar altında yetiştirilmesi nedeniyle, beslenme diyetlerinde
hatta çocuk mamalarında kullanılmaktadır” bilgisini verdi.
‘POTANSİYEL VAR, KAPAMA BAHÇE KURULMASI DESTEKLENMELİ’
Meyvesinin yanı sıra ağacıyla da önemli bir ekonomik
değer olan kestanede markalaşmaya önem verilerek modern ürün işleme tesisleri kurulması gerektiğinin de altını
çizen Bayraktar, “Tanıtım yapılır, üreticinin yetiştiricilik
ve pazarlama konusundaki bilgi eksikliği giderilir ve kapama bahçelerin kurulması desteklenirse kestanede üretim de ihracat da artar. Bunun olmaması için bir sebep
yok. Ülkemizin potansiyeli var” görüşünü dile getirdi.
Kaynak: Yusuf Yavuz
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Tadıyla kokusuyla

ÇİLEK
Sara DEMİRAL (Ziraat Mühendisi)

Ç

ilek, dünyada üzümsü meyveler üretimi içerisinde en
önemli yeri tutmaktadır. Çilek kültürü, tüketilen besin
maddeleri içerisinde dünyada en hızlı gelişen tarım
kollarının başında gelmektedir. Birçok ülkede çilek tarımı büyük bir gelişme göstermiş ve günümüzde birçok ülkenin ekonomik hayatında önemli roller oynamıştır. Çilek (Fragaria), gülgiller (Rosaceae) familyası içinde yer alan bir bitki
cinsi ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak
adıdır. Dünyada, adlandırılmış 20’den fazla çilek türü vardır.
Ayrıca, çeşitli melezleri ve kültür formları da bulunur. Çilek,
ülkemizde yakın bir geçmişe kadar sadece sınırlı bölgelerde yetiştirilirken, günümüzde üzümsü meyveler içerisinde

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
önemli paya sahip ürünlerin başında gelmektedir. Çilek,
hem sanayiye elverişli hem de taze olarak tüketilebilen çok
lezzetli ve hoşkokulu bir meyve türüdür. Bol miktarda A, B, C
vitaminleri, kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineral maddeler
içerir. Taze olarak sofrada yararlanılmasının yanında çileğin
pastası, reçeli, marmelatı, kompostosu, dondurması, şırası,
şarabı, şampanyası ve likörü de yapılmaktadır. Çilek tüketici
tarafından arzulanan bir meyve olduğu için derin dondurma
yoluyla uzun süre saklanarak da tüketilebilir.
Ülkemizin iklim koşulları göz önüne alındığında özellikle
erkenci yetiştiricilik açısından Akdeniz Bölgesi önemli bir
potansiyele sahiptir. Akdeniz Bölgesi’nde ise Antalya ve çev-
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resi özelikle örtüaltı çilek yetiştiriciliği bakımından büyük bir
avantaja sahiptir. Üretim bakımından 2015 yılının verileri incelendiğinde; Türkiye’de 375.800 ton üretilen çileğin yaklaşık
%9’u ilimizden karşılanmaktadır. İlimizde ise çilek yetiştiriciliği en çok Gazipaşa, Serik ve Aksu ilçelerinde yoğunlaşmıştır. 2015 yılı TÜİK verilerine göre; Gazipaşa İlçesi’nde 25.360
ton, Serik İlçesi’nde 16.443 ton ve Aksu İlçesi’nde 3.150 ton
çilek üretimi yapılmaktadır.
DIKIM ZAMANLARI
1- İlkbahar Dikimi: Kışları soğuk geçen bölgelerde genellikle nisan ayında yapılan dikim şeklidir. Bu dikimde frigo
fideler veya fidelikte bekletilen fideler kullanılır. Bu bitkiler

mayıs ve haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve
verir, esas ürün ertesi yıl alınır.
2-Yaz Dikimi: Temmuz-Ağustos aylarında frigo fidelerle
yapılır. Soğuk havadan çıkartılan frigo fideler bir gece suda
bırakılmalı, serin saatlerde dikim yapılmalıdır. Dikimden
sonra bitkiler günde 2-3 defa olmak üzere 15-20 gün üstten
sulanmalıdır. Dikimden hemen sonra açan çiçekler ve kollar koparılır. Bunun amacı bitkinin daha kuvvetli büyümesini
sağlamaktır. Tesis edilen bölgeye göre bu bitkiler Şubat -Mart
aylarında bol çiçek açar ve meyve vermeye başlar. Akdeniz
kıyı kesiminde ürün Haziran- Temmuz ayına kadar devam
eder. Bu dikim sisteminde dekara 6.000-7.000 fide kullanılmakta ve dekardan 5-7 ton ürün alınabilmektedir.
3- Sonbahar Dikimi: Fidelikten sökülen taze fidelerle eylül
ayında yapılan dikim şeklidir. Bu dikimde erken meyve elde
edilmesine karşın, meyve verim ve kalitesi düşük olur. Ayrıca Akdeniz Bölgesinde eylül ayı sıcak olduğundan fidelerin
tutma oranı düşük olmaktadır. Bu dikimde yetiştiricilik örtü
altında yapılmalıdır. Bitkiler erken açan çiçeklerin kış aylarında meydana gelen donlardan korunması için sera üstünden
yağmurlama, sera içini ısıtma, ısı perdeleri çekilmesi gibi önlemlerin alınması gerekmektedir.
4-Kış Dikimi: Kışları ılık geçen yerlerde ekim-kasım aylarında taze fidelerle yapılan dikim şeklidir. Verim oldukça
düşüktür, birinci yıl 1-1.5 ton, ikinci yıl kültürel önlemlerin
iyi yapılması, hastalık zararlı ve yabancı otlarla iyi mücadele

edilmesi halinde 4-5 ton ürün alınabilir. Dikimler fidelikten
sökülen yavru bitkilerle yapılır. Akdeniz Bölgesinde kış dikimi için en uygun zaman Ekim 15 - Kasım 15 arasıdır. Açıkta Mart ortasından itibaren ürün alınmaya başlanır, alçak ve
yüksek tüneller altında üretim yapılırsa, açıkta yetiştiriciliğe
göre yaklaşık 15 -30 günlük erkencilik sağlanır.
5- Tüplü Taze Fide Dikimi: Bu yöntemle fidelikte Mayıs-Haziran aylarında oluşan yavru bitkiler steril yetiştirme
ortamlarında küçük plastik torbalarda mistleme altında köklendirilir ve Temmuz-Ağustos aylarında esas yerlerine dikilir.
Erkencilikte birinci sırayı alır, verim yönünden de yaz dikimi kadar verimlidir. Bu dikim sisteminde kış ayları boyunca
meyve alındığı için üretim ısıtılan seralarda yapılmalıdır.
İklim istekleri: Çilek, dünya üzerinde birbirinden çok farklı
bölgelerde ve ekolojik şartlarda yetiştirilebilmektedir. Çilek
bitkisi çok geniş sıcaklık sınırları içerisinde yetiştirilebilen nadir meyve türlerindendir. Soğukların -45°C’lere kadar düştüğü yerlerin yanında, yarı tropik yerlerde; yaz aylarında Kuzey
Kutbu’na yakın yerlerdeki devamlı aydınlık bölgelerden, 12
saatlik aydınlanmaya sahip Ekvatordaki bölgelere kadar birbirinden farklı çok ekstrem yerlerde yetişebilmektedir. Ancak
kültür çeşitleri 5°C’lere kadar dayanabilir. Çilek optimum
olarak 20-25°C’lik sıcaklık sınırları içerisinde gelişir. Gece
sıcaklığının gündüz sıcaklığından 5-7°C daha düşük olması,
gelişmenin sağlıklı olması açısından önemlidir.
Toprak isteği: Çilek genel olarak; derin, verimli, iyi drene
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Çeşitler: Çilek yetiştiriciliğinde çeşit seçimi büyük önem
taşır. Her çeşit her bölgede iyi sonuç vermez. Sofralık ve
sanayi çeşitleri farklı olduğu gibi, sera ve açıkta yetiştiricilik içinde çeşitler farklıdır. Yetiştiriciliği yapılan ve yetiştirilmesi önerilen bazı çeşitler şunlardır: Albion, Allstar, Annapolis, Aromas, Benicia, Benton, Brio, Chandler,
Camarosa, Camino Real, Cavendish, Dana Del marvel,
Diamante, DoritEarliglow, El Santa, EddieElvira, Fern, Firecracker, Florida Radiance, Gaviota, Glooscap, Honeoye,
Hood, Jewel, Kabarla, Kent, LesterMesabi, Mojave, Monterey, Northeaster, OsoGrande, Palomar, Pajaro, PortolaMuir, Rubygem, San Andreas, Selva, Shuksan, Strawberry Festival, Surecrop, Sweet Charlie, Tudla, Ventana,
Yalova 15, Yalova 104.

edilmiş, nem tutma kapasitesi yüksek topraklarda iyi gelişir ve
bol ürün verir. En iyi toprak kumlu-killi milli ve süzek topraklardır. Allüviyal humuslu tınlı topraklarda da iyi gelişir. Kireçli
toprakları sevmez. Asit toprak ister ve pH 6,5’den az olmalıdır.
Üretimi: Çilek yetiştiriciliğinde genellikle fide ile üretim
yapılmaktadır. Çilek bahçe tesisinde ilk aşama fide üretimi ile başlar. Çilek fidelerinin üretimi: tohumdan fide
elde etmek, kollardan fide elde etmek, toprakaltı gövdesini ayırarak fide elde etmek, yaprak çeliklerinden fide elde
etmek ve doku kültürü yolu ile fide elde etmek şeklindedir. Tohumdan fide elde etmek; Generatif bir üretim şeklidir. Çok kullanılmaz. Islah Çalışmalarında bu yöntem
kullanılır. Ayrıca kol vermeyen çeşitler yine bu yöntemle
üretilir. Kollardan fide elde etmek; Çilek bitkisinin boğazındaki yaprak koltuklarından çıkan kollardan yapılan
üretim yöntemidir. En çok kullanılan, bu yöntemdir. Toprakaltı gövdesini ayırarak fide elde etmek; Çileğin toprakaltı gövdesi birkaç gövdeden oluşmaktadır. Bu gövdeleri
ayırarak yeni fideler elde edilebilir. Yaprak çeliklerinden
fide elde etmek; Çok sayıda fide elde etmemiz gerekiyorsa o zaman bu yöntem uygulanır. Burada köklenmenin
sağlanması için çeliklerin sislenmesi şarttır.Doku kültürü yolu ile fide elde etmek; Bu üretim yönteminde hücre,
doku veya organlar bitkiden ayrılarak yapay bir besin ortamı üzerinde steril şartlarda yetiştirilmesidir. Burada en
çok meristem kültürü kullanılmaktadır.

Hastalıklar Ve Zararlılar
Çilek hastalıkları kök, meyve ve yaprak olmak üzere üç
kısımda toplanır. Kök hastalıkları içinde en yaygın olanı
Phytophtorafragaria (Kırmızı kök çürüklüğü), Phytophtoracactorum (Kahverengi çürüklük), Rhizoctoniasolani
(Siyah kök çürüklüğü)’dür. Kök hastalıkları topraktan bulaştığı için toprak fumigeyadasolarize edilmelidir. Bunun
yanında dayanıklı çeşit kullanmak ve kültürel tedbirlere
önem vermek gerekmektedir. Meyve hastalıkları içinde en
yaygın olanı Botrytis ve yaprak hastalıklarından en yaygın
olanı ise Yaprak Leke Hastalığıdır. Bu hastalıklara karşı
meyve tutumundan sonra birkaç kez sistemikmantari ilaçlar kullanılmalı ve sık sık havalandırma yapılmalıdır. Çilek
yetiştiriciliğinde virüslere karşı en etkili yöntem sağlıklı
fide ile bahçe tesisidir. Çileklerde en çok görülen zararlılar
kırmızı örümcek ve yaprak bitleridir. Bu zararlılarla mücadelede spesifikakarisitler kullanılmalıdır. Ayrıca dayanıklı
çeşit kullanımına özen gösterilmelidir. Çilek yetiştiriciliğinde nematodlar da önemli bir sorundur. Bunlarla mücadelenin en iyi yolu sağlıklı ve temiz fide kullanılması yanında toprağın fumigeedilmesidir. Çilek yetiştiriciliğinde
özellikle örtü altı yetiştiricilikte kış aylarında meyvelerde
tozlanma ve döllenme noksanlığından kaynaklanan şekil
bozukluklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu sorun sera içerisine arı kovanı konmak suretiyle çözümlenmelidir.
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1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

A

ve geçmişten günümüze karşılaştırılması, ticarette karşılaşılan sorunlar, öz sermaye olmadan bilinçsiz kredi kullanılarak işletmelerin büyümesinin piyasada yarattığı sorunlar, piyasadaki çek-senet
kullanımı ve durumu, çek kanunu ve çeklerin karşılıksız çıkması
durumunda karşılaşılan sorunlar hakkında görüş alış verişinde
bulunmuşlardır. Komite üyeleri ilimiz hububat hasadı öncesinde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sektörel
analiz toplantısı düzenlenmesinin yönetim kuruluna arzına karar
vermişlerdir.

ntalya Tarım Konseyi Odak Grubu Toplantısı’na katılan üyeler tarafından tartışılan konular hakkında katılmayan meslek
komitesi üyelerine bilgilendirmede bulunulmuştur.

Komite üyeleri tarafından hava koşullarının olumsuz gitmesinin
hububat üretimine etki hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Hububat rekolte oranları hakkında görüş alış verişinde
bulunan üyeler, ilimiz hububat rekoltesinde düşüşler olabileceğini
ön gördüklerini ifade etmişlerdir.
Üretimdeki girdi maliyetlerini değerlendiren üyeler, mazottaki
KDV oranlarının düşürülmesinin üretim isteğini arttıracağı hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler, gübredeki KDV’nin
kaldırılması, üretimin kayıt altına almasının tarımsal verilere etkisi

2. MESLEK KOMİTESİ
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri ekonomik ve sektörel konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

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

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

K

omite üyeleri, ticari rekabet, süt fiyatları nedeniyle üreticilerin direncinin azalması, küçük ve
orta büyüklükteki mandıraların yapısı, küçük
aile işletmelerinin yapısı hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Antalya Tarım Konseyi Odak Grubu Toplantısı’na katılan üyeler tarafından tartışılan konular hakkında katılmayan meslek komitesi üyelerine bilgilendirmede
bulunulmuştur.

K

omite üyeleri et süt kurumunun çalışma sistemi,
et, sakatat ve deri fiyatları ile ilimiz et tüketim
alışkanlıkları, etin kullanım ve saklanma biçimi
hakkında değerlendirmelerde bulunarak, sektörün
son dönemdeki kamuoyu gündeminde yer alması hususunda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Antalya Tarım Konseyi Odak Grubu Toplantısı’na katılan üyeler tarafından tartışılan konular hakkında katılmayan meslek komitesi üyelerine bilgilendirmede
bulunulmuştur.
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desteğinin verilmesinin gerekliliği hakkında görüş alış verişinde
bulunmuşlardır.
3.MESLEK KOMİTESİ
(Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

T

arımsal üretimde kullanılan girdiler hakkında değerlendirmelerde bulunan üyeler, gübredeki KDV düşüşünün, gübre üretimi sırasında kullanılan hammaddelerde dışa bağımlı olunması
nedeniyle fiyatlara yansımadığı hakkında değerlendirmelerde
bulunmuşlardır.
Tarımsal ticarette geçtiğimiz 3-4 yılda vadelerin çok uzamasından şikayetçi olan üyeler, nakit ve vadeli olarak ürün alımlarında
belirgin fiyat farkı olmaması nedeniyle vadeli alımların cazip hale
getirildiğini, şu anki yapıda üreticilerin vadeli alımlara yönlendirildiğini, ancak bu durumun vadelerin uzaması nedeniyle sektörde
yaşanan ani bir kırılmada, domino etkisi yaratarak sektör içi ve
sektör dışı tüm tarafların olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

K

omite üyeleri, ihracat yaptığımız ülkelerle yaşanan sorunlar nedeniyle sektörün darboğazda olduğunu ve bu nedenle özellikle mevcut kullanılan
kredi borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere tedbirler alınmasını bekledikleri konusunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ ile kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin projelerine otuz
bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin teşvik çalışmasının olumlu olduğunu ancak geliştirilmesi gerektiği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Üyeler, sektörel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunarak; karşılıksız çek miktarı ve tutarındaki artış, yaşanan sorunlar nedeniyle ekonomik kırılganlığın artması,
hal yasasının işlevselliği, önümüzdeki üretim dönemdeki arz edilecek ürün miktarı, ürünlerin kaliteleri ve
fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Üyeler, özellikle komşularımızla yaşanan ani ve beklenmeyen sorunların sektörü ciddi düzeyde etkilediğini, beklenmeyen bu gelişmelere karşı ticaret yapabilme direncinin her geçen gün azaldığını bu nedenle kredi ertelemesi, mevcut uzak pazarlarlar ve
yeni pazarlar başta olmak üzere erişimi kolaylaştırıcı uçak kargo

Antalya Tarım Konseyi Odak Grubu Toplantısı’na katılan
üyeler tarafından tartışılan konular hakkında katılmayan meslek komitesi üyelerine bilgilendirmede bulunulmuştur.

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

A

ntalya Tarım Konseyi Odak Grubu Toplantısı’na katılan üyeler tarafından tartışılan konular hakkında katılmayan meslek komitesi üyelerine bilgilendirmede bulunulmuştur.
Komite üyeleri, sektörlerinde sürdürülebilir ihracatı artırmak
ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) desteklerinden faydalanılması hususunu görüşerek, destekleri önemsediklerini ve konu hakkında proje hazırlanmasını yönetim
kurulunun takdir ve arzına karar vermişlerdir.

