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

başkandan

ciddi riskler de barındıran bu durum,
uluslararası ilişkiler ve konjonktür iklimine doğrudan bağımlıdır.

S

eçimlerle dolu bir yılı geride
bıraktık. İki genel seçimin
yapıldığı 2015’te, ekonomide beklenen performansı
tam olarak yakalayamadık.

Geçen yıl bugünlerde, 2015 yılı için
beklentilerimiz son derece olumluydu.
Başta petrol olmak üzere küresel emtia
fiyatlarındaki düşüşler, gıda ve tarım
ürünlerinde kalıcılaşan ucuzlamalar,
faiz ve enflasyon oranlarındaki duraksamalar ile birleşen bol paraya devam
beklentileri; ülkemizin 2015 yılı ekonomik performansı için en az yüzde 5’lik
büyüme tahminini ciddi bir biçimde
destekliyordu. Ancak verilere göre, ülke
ekonomisi ilk 9 ayda yüzde 3.4 büyüme
gösterdi. Bu büyümenin neredeyse tamamı tarım ve finans sektörleri ile stok
artışından oluşmuştur. 2015 yılı ilk
9 ayında tarım sektörü, yüzde 8.9’luk
büyüme ile genel ekonomik büyümeye
ciddi katkı sağlamıştır.
Antalya ekonomisi için 2015 yılı beklentileri, ülke ekonomisinden nispi
olarak daha iyi durumdaydı. Özellikle
ruble devalüasyonu ile yara alan tarım
ve turizmin 2015 yılında, bir önceki yıldan daha iyi bir performans göstereceği
düşünülmekteydi. Nitekim tarım, yılı
yüzde -2.1’lik daralmayla ve turizm de
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nı

yüzde 5 civarında bir büyümeyle kapatmıştı. Dolayısıyla 2015 yılında
baz etkisi ve diğer olumlu beklentilerle
daha potansiyel bir yıl beklenmekteydi.
Ancak yaşadığımız gerçekleşmelerle
2015 yılı, Antalya ekonomisi için ülke
ekonomisinden daha kötü bir yıl olarak
geçmiştir.
Antalya’nın örtüaltı tarım kapasitesi, ülke toplamının yüzde 60’ından
fazlasını ve turizm kapasitesi ise, ülke
toplamının yüzde 40’ından fazlasını
oluşturmaktadır. Kent ekonomisinin
yüzde 90’nından fazlasını temsil eden
tarım ve hizmet sektörleri, bizler için
hayati ağırlık ve önem taşıyan sektörlerdir. Üstelik bu iki sektörümüz, ülke
ortalamasının çok üzerinde küresel
rekabete ve ticarete açık durumdadır.
Bu yüzden de Antalya, ülkemizin dünya markası ve vitrini konumundadır.
Kentimiz için bir avantaj olduğu kadar

Rusya ile yaşanan krizin etkileri, yılın
son çeyreğinde kentimiz üzerinde kendisini göstermeye başlamıştır. Ancak
asıl olumsuz etkilerin 2016 yılında
yaşanacağı beklenmelidir. Bu olumsuz
etkileri, ülke ortalamasının çok üzerinde yaşamak durumunda olan kentimizin bir taraftan yerel, diğer taraftan da
merkezi yöneticilerimizin zamanında,
doğru ve özel tedbirlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tedbirleri etkili bir
biçimde alma derecesine göre 2016 yılı,
kentimiz ekonomisi ve tarımı için şekillenecektir. Ancak her halükarda Antalya ekonomi aktörleri, 2016 yılında yaşanacak olumsuzluklara karşı direncini
artırıcı tedbirlerini bugünden almaya
başlamalıdır. Özellikle borç ödeme kapasitesini, tahsilat oranını, ürettiği mal
ve hizmet ürünlerindeki standardizasyonunu ve tabii birlikte hareket etme
bilincini her zamankinden daha fazla
geliştirmelidir.
2016’nın barış ve güven ortamının
sağlandığı bir yıl olması hepimizin ortak arzusu. Ülkemiz ve bölgemizde huzur ortamının sağlanması ise öncelikle
beklentimiz. Ekonomi ancak barış ve
güven ortamında gelişebilir. 2016’nın,
barış, insan hakları, demokrasi, ekonomik kalkınma için birlikte çalıştığımız
bir yıl olmasını diliyorum.
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TARIM EKONOMİSİ ÖĞRENCİLERİ BORSA’DA

A

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencileri, uygulama dersi kapsamında
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Karaman ile birlikte Antalya
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ile bir araya gelen öğrencilere Borsa’nın çalışma alanıyla ilgili bilgi verildi. Halil Bülbül,

öğrencilere Borsa’nın YÖREX, Zeytinpark gibi projelerinden
bahsederken, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticari deneyimlerini de öğrencilerle paylaşan Halil Bülbül, ticarette güven ve
itibarın paradan daha önemli olduğunu kaydetti. Öğrencilerin
sorularını da yanıtlayan Bülbül, Ziraat Fakültesi öğrencilerini
Borsa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TSE'DEN

ATB’YE KALİTE DENETİMİ

A

ntalya’nın en köklü kurumlarından olan Antalya Ticaret Borsası, üyelerine daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Ticaret Borsası’nda oluşturulan ISO
9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi, Türk Standartları
Enstitüsü Antalya Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Ahmet Eryurt tarafından denetlendi. ATB’nin
üyelerine yönelik hizmetleriyle ilgili bilgi alan Eryurt,

sistemin işleyişi, hizmet sunumu, insan kaynakları
ve evraklarla ilgili yeterlilikleri değerlendirdi. Eryut,
ATB’nin standarda uygun hizmet verdiği yönünde
görüş bildirdi. Antalya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, TSE Denetçisi Ahmet Eryurt’a
teşekkür ederken, “Borsa personeli olarak yönetim
kurulumuzun güçlü desteğiyle hizmet kalitemizi daha
üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.
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ATB GENÇLİK

ZEYTİNPARK’I TANIDI

A

ntalya Ticaret Borsası Gençlik İş Geliştirme ve
Çalışma Grubu üyeleri, Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark’a yürüyüş gerçekleştirdi. 2 bin 630 dönümlük alan,
23 bin zeytin ağacı varlığıyla kentin oksijen deposu
konumunda.
Cemal Ertugay önderliğinde Zeytinpark’a gelen ATB

Gençlik Grubu üyeleri, doğru nefes alma tekniği ile
doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğayla ilgili bilgilendirilen gençler, Biyomühendis Çağlar İnce’nin önderliğinde de bölgenin toprak yapısı, alandaki kuş
çeşitleriyle ilgili de bilgi sahibi oldu. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin’in de eşlik ettiği gençler,
Zeytinpark’ı Antalya’ya kazandıran Antalya Ticaret
Borsası yönetimine teşekkür etti.
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KENT BULUŞMALARININ KONUĞU

VALİ TÜRKER

A
Antalya Ticaret
Borsası’nın düzenlediği
Kent Buluşmaları’nın
konuğu olan Antalya
Valisi Muammer
Türker, ekonomisi
tarım ve turizme
dayalı olan Antalya’nın
Rusya krizinden
derinden etkilendiğini
belirterek, krizin
fırsata dönüştürülmesi
gerektiğini kaydetti.

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği
Kent Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Antalya Valisi Muammer Türker
oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav’ın yanı sıra ATB
meclis ve komite üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Türker, Antalya gündemine ilişkin
konuları değerlendirdi, sorulara yanıt verdi.
Başkanı Ali Çandır, Kent Buluşmaları’na katılan Vali Türker’e teşekkür ederken, “Göreve başladığı günden itibaren ne zaman
arasak sorun iletsek elinden gelen destek ve
çabayı gösteren Sayın Valimize çok teşekkür
ediyorum. Öte yandan Antalya’nın tanıtımına katkı sunan G20 ve B20 Zirvelerinin
kazasız belasız, sorunsuz şekilde tamamlanmasındaki katkısı nedeniyle de kendilerine
teşekkür ediyorum” dedi. Tarım toprakları,
çevre ve şehirle ilgili konularda hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Ali Çandır, “Sayın
Valim de bu konuda hassas. Biz Allah’ın bize
teslim ettiği bu doğa harikası kentte, bu verilenlere daha fazla sahip çıkmamız gerektiği-

ni düşünüyoruz. Yeni değerler yaratmadan
elimizde olan bu değerlerin kıymetini bilmeli, onları daha fazla sahiplenmeliyiz” diye
konuştu.
MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYİN ÜZERİNDE
Rusya ile yaşanan krize dikkat çeken Ali
Çandır, “Dün yılbaşından sonrası için bir
yasak getirildi. Şuan da bekleyen TIR’larımızın, gemilerin alındığı haberlerini sevinerek
alıyoruz. Umuyoruz ki diplomasi yoğun bir
şekilde çalışır ve iki ülke arasındaki bu sorunun çözümü bir an önce gerçekleşir” dedi.
Tarım ve turizmin kenti olan Antalya’nın
krizden en çok etkilenen kent olduğunu
belirten Ali Çandır, “Sevindiğimiz bir başka
konuda bu yaşanan olaylarla ilgili, özellikle yaş meye-sebze ve çiçek ihracatı yapan
arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili Tarım,
Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı birlikte çok
proaktif bir çalışma yürütüyor. Şu an kimin
nasıl etkileneceği ile ilgili hesaplamalar yapılıyor. Dün Başbakanımızın da ifadesiyle
bu mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun bir çalışma var. İnşallah biran önce bu
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olumsuzluk giderilir. Gerek Antalya’da yaşayan, gerek Türk
olup Rusya yaşayanların da bu stresleri biter” diye konuştu.
İş dünyasının milli değerleri her şeyin üzerinde tuttuğunu
kaydeden Ali Çandır, “Bu durum için herkes şokta ve bu
şokun atlatılması için bazı destekler geliyor. Ürün çeşitlendirmesi ve alternatif pazarlar için çalışıyoruz. Daha fazla
çalışmamız gerektiğini de görmüş oluyoruz. Biraz pahalı bir
tecrübe oldu. dedi.
KONJONKTÜRDEN ÇOK ETKİLENEN KENTİZ
Antalya Valisi Muammer Türker, davet nedeniyle Borsa yönetimine teşekkür etti. Antalya’nın özellikle tarım ve turizme dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Türker,
“Coğrafya olarak da her ikisinden de çok etkilenen bir yapıdayız. İki sektör de siyasi konjonktürden çok etkileniyor.
Belki bunlar nasıl fırsata çevrilebilir noktasında kafa yormak
lazım” diye konuştu.
YUMURTALARI TEK SEPETE KOYMAYACAĞIZ
Rusya krizini değerlendiren Vali Türker, Antalya için turizm
ve tarım sektörleri bakımından ileriye dönük neler yapabilirin gündeme alınması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
“Yeni arayışları tekrar gündeme getirmemiz gerekiyor. Bunu
fırsata nasıl dönüştürebiliriz, nasıl olumlu bir tabloya dönüştürebilirizi düşünmemiz lazım. Hem tarım hem turizm bu
olaylardan çabuk etkilenen iki alan. Fakat şöyle bir sonuç
ortaya çıkıyor, demek ki yumurtaların hepsini tek sepete
koymayacağız. Bunu en azından bilip bundan sonra ürün
çeşitlendirmelerine üretim tarzı ve pazar çeşitlendirmelerine
gitmemiz lazım. Turizmde ve tarımda Rusya yılların birikimiyle çok ciddi bir noktaya geldi. Ama alternatiflerinizi ve

12 BORSADAN
B planlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Burada almamız gereken derslerden biri bu. Alternatif turizm pazarları, herşey
dahil sistemi yeniden tartışmaya açma, farklı turizm türleri ve
kaynaklardan beslenmemiz lazım. Yine TIR’larımız, ürünler
gümrüklerde bekliyor ve çürüme riski var. Kısa vade, bir-iki
hafta içindeki meseleler bir şekilde aşılır, herkes o meseleleri
aşmanın yolunu bulur, ticarette kar da zarar da edilir. Böyle
krizler olduğunda zarar etme ihtimali de var. Yada iç piyasaya sürer, fiyat kırar bir şekilde elden çıkarısınız o ürünü. Kısa
vadeli sorunları aşmak mümkün ama uzun vadede bizim
yeniden düşünmemiz gereken bir alan olduğunun farkında
olmamız lazım. Birçok şey konuşulabilir ve sihirli formüller
yok. Herkesin dünyada iyi-kötü bildiği bir takım yöntemler
var. Bir tarafımız Ortadoğu, bir tarafımız Sovyetler, diğer taraf Balkanlar ve Avrupa ve farklı siyasi ortamların etkisi altında kalan bir geçiş noktasındayız. Yüzyıllardır böyle ve kendi
hayatımızı da buna göre dizayn etmemiz gerekiyor. “
Hükümetin sorunun çözümü için hemen arayışa giriştiğini belirten Türker, “Ekonomi, Maliye Bakanlıkları bu krizi
en az hasarla atlatmanın gayreti içinde bir takım teşvikler
üzerinde çalışılıyor. Gümrük Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığına bütün kurumlar bu mesele üzerinde çalışıyor”
dedi.
G20 Zirvesi’ni değerlendiren Türker, “G20’nin uykularımızı kaçırdığını söyleyebilirim. Ama çok şükür alnımızın
akıyla tamamladık. Hayat devam ederken G20’nin yapılması ve insanların bundan etkilenmemesi çok önemli.
Ufak tefek trafik aksaklıkları olmadı değil, oldu. Ama hayatın doğasında vardır” diye konuştu.
Vali Muammer Türker, Suriyeli mülteciler konusuna da
değinirken, Antalya’da diğer illerde olduğu gibi fazla
mülteci bulunmadığını ancak mültecilerin sorunlarının
çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
YÖRESEL ÜRÜN PAZARINA ÖNLEM
Vali Türker, yöresel ürünler sergisi adı altında kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen pazarlarda yöresel ürün satılmadığı, halkın bu konuda yoğun şikayette bulunduğunu,
Valiliğin bu konuda önlem alıp almayacağını soran bir gazeteciye, “Bu doğrudan Valiliğin inisiyatifinde değil, belediyelerin inisiyatifinde olması gereken bir konu. Ama (Bu iş
belediyenin işidir, biz girmeyiz) diye düşünmüyoruz. Ama
başkasının sorumluluk alanında olunca haberimizi bile olmuyor. Siz söyleyince haberimiz oldu” dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da yöresel ürünler
adı altında yapılan organizasyonlardan çok rahatsız olduklarını belirterek, “Bu konuda ilk organizasyonu YÖREX adı
altında biz yaptık. Belediyelerimizin de bir aktivite olsun

diye, iyi niyetle başladığı bu işler pazar yerlerine kadar sirayet etmeye başladı. Bir taraftan 1-2 ayda bir Cam Piramit’te
yapılıyor, diğer yandan Uncalı, Güzeloba’da pazar yerinde yapılıyor. Buralarda tamamen yöresel ürünler satıldığı
kanaatinde değiliz. Sosyal medyadan özellikle vatandaşlarımız, YÖREX’le bağlantı kurarak bize buraları şikayet
ediyor, kimisi zehirlenmiş, kimisinin peyniri küflü çıkmış...
Bunun düzenlemeye ihtiyacı var. Antalya turist alan bir yer.
Turistin öyle bir mekanda bize ait ürünü deforme olmuş
gibi görmesi de olumsuz imaj yaratır diye düşünüyorum.
Yerli esnaf da bu işten zarar görüyor. Dışarıdan gelen, panayır mantığındaki adamlar satış yapıp geçiyor. O muhitteki bakkal, market bir süre alışverişten umudunu kesiyor”
diye konuştu.
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ATB KOMİTELERİNİN KONUĞU

TARIM MÜDÜRÜ DALLI

Antalya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
Ahmet Dallı, Antalya
Ticaret Borsası meslek
komitesi üyeleriyle
biraraya geldi.
Antalya tarımıyla ilgili
değerlendirmelerde
bulunan Dallı,
“Antalya’da yaptığımız
çalışmalar sonucunda
kalıntı seviyesini en alt
düzeye indirdik” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası Müşterek Komite Toplantısı yapıldı. Antalya Ticaret Borsası’nın 7 meslek komitesi
üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantının konuğu Antalya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı oldu. İl
müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda
Dallı, Antalya tarımıyla ilgili komite üyelerini bilgiler verirken, üyelerin sorularını
yanıtladı. Antalya Ticaret Borsası ile yakın
işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Dallı, Antalya tarımına katkısı nedeniyle Borsa’ya teşekkür etti.
ARAZİMİZ SONSUZ BÖLÜNMEYECEK
Miras hukuku hakkında ATB komite üyelerine bilgi veren Dallı, Toprak Koruma
ve Arazi Kullanım Kanunu’nda yapılan
değişiklikle artık arazilerin mirasçı sayısına bölünmediğini belirtti. 36 milyon tarım
parselinin olduğunu, 52 milyon kullanan
kişi sayısı olduğunu kaydeden Dallı, “Eğer
kanun çıkmasaydı tarım arazilerimiz sonsuz
bölünmeye gidiyordu. Fiili arazimiz var ama
kullanamıyorduk” dedi.
KALINTIDA İYİ DURUMDAYIZ
Komite üyelerinin ilaç kalıntısıyla ilgili soru-

larını yanıtlayan Dallı, tarım alanında kullanılan ilaçların biyolojik etki durumu, Avrupa
Birliği ülkelerinin standartları baz alınarak
ruhsatlandırıldığını kaydetti. Dallı, kalıntı
sorununun genellikle bekleme süresiyle ilgili
ortaya çıktığına dikkat çekti. Kalıntıda yüzde
100 başarı sağlamanın mümkün olmadığını
söyleyen Ahmet Dallı, “Ancak biz kalıntı konusunda gayet iyi durumdayız. 155 bin çiftçinin, 80 bin örtü altı üreticinin bulunduğu
Antalya’da yaptığımız çalışmalar sonucunda
kalıntı seviyesini en alt düzeye indirdik. Kalıntı yüzde 20’lerden yüzde 1’lere düştü. Bu
büyük bir başarıdır. Güvenli gıda en büyük
hedefimiz” dedi.
HAVZA BAZLI DESTEKLEMEYE GİDİLİYOR
Tarımsal desteklemelerle ilgili de bilgi
veren Dallı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik’in tarımsal desteklemelerin yeniden belirlenmesi için talimat
verdiğini belirterek, “Ürün nerede en iyi
yetiştiriliyorsa destekleme buna göre yapılacak. Havza bazlı destekleme modeline
doğru gideceğiz gibi görünüyor” dedi.ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile
ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, toplantıya katılımı nedeniyle Dallı ve ekibine
teşekkür etti.
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TARIM KONSEYİ

RUSYA

İÇİN TOPLANDI

A
Antalya Ticaret
Borsası’nın başkanlığını
yürüttüğü Tarım
Konseyi, Rusya krizini
değerlendirmek üzere
toplandı. Tarım Konseyi,
Antalya milletvekilleriyle
sivil toplum örgütü
temsilcilerini bir araya
getirdi. Toplantıda
Rusya krizinde alınacak
önlemler ve çözüm
önerileri gündeme geldi.
Toplantıda dile getirilen
öneriler doğrultusunda
hazırlanacak rapor,
ilgili bakanlıklara ve
Başbakanlığa sunulacak.

ntalya Valisi Muammer Türker, Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Devrim Kök, Mehmet Günal, Deniz Baykal, Niyazi Nefi Kara,
Mustafa Köse, Mustafa Akaydın, Hüseyin
Samani, Çetin Osman Budak’ın katıldığı
toplantıya, Konsey yönetiminde olan ATSO
Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Ziraat
Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası ikinci başkanı Dursun Büyüktaş,
icra kurulu, danışma kurulu ve Konsey üyeleri katıldı.
BİRLİKTELİK VURGUSU
Tarım Konseyi Başkanı
Ali Çandır, Konseyin Rusya sorununun etkilerinin

Ali
ÇANDIR

kısa, orta ve uzun vadede çözümü için hazırladıkları tarım raporunu değerlendirmek
üzere toplandığını bildirdi. Geniş katılımla
gerçekleşen toplantıya katılanlara teşekkür
eden Çandır, “Bugün bir ilk gerçekleştiriyoruz, tüm siyasi partilerin milletvekilleri parti
ayrımı gözetmeksiniz bir sorunu değerlendirmek için el ele kol kola burada. Antalya
için hepimiz bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Antalya için özlenen ve beklenen bir tablo.
Umuyoruz ileriye dönük iyi bir başlangıç
olur. Sadece tarımla ilgili değil kentimizin
ekonomik sorunlarıyla ilgili bir araya gelmeleri daha da ileriye götürürüz” diye konuştu.
Antalya milletvekilleri aracılığıyla hazırlanan
raporu Başbakana ve ilgili bakanlıklara iletme hedefinde olduklarını kaydeden Çandır,
“Antalya’nın temel taşı olan sektörlerden
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AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, “İktidar
ve muhalefetin burada olması çok güzel ve özlenen tablo.
Buna vesile olan Tarım Konseyi’ne teşekkür ediyoruz. Bir
sorunun etrafında kenetlenip çözüm aramak umut verici”
dedi.
Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi
partilerden birer milletvekili, hazırlanan raporun Meclis
ve Hükümet gündemine taşınması için görevlendirildi.

Muammer Türker

Deniz Baykal

Gökçen Özdoğan Enç

tarımın, tarım çatısın altındaki üreticinin, ihracatçının, tüccarın kırılmakta olan direncinin güçlendirilmesi ve geleceğe
yönelik gelişimi için çaba sarf edeceğimizi umuyorum” dedi.
Antalya Valisi Muammer Türker, birliktelik görüntüsünden
duyduğum memnuniyeti ifade ederken, “Aynı gemide olduğumuzun bilinciyle, sorunun çözümüne yönelik odaklanmamız son derece memnuniyet verici” dedi.
Toplantıda, milletvekilleri partileri adına söz aldı. CHP
Antalya Milletvekili, Deniz Baykal, birlikte hareket ederek
krizin olumsuz etkilerinin aşılabileceğini söylerken, “Bunu
gerçekleştiren Tarım Konseyi’ne teşekkür ediyorum. Bu talihsizlikten olumlu sonuç çıkarmamız, tarımsal üretime ciddi
şekilde eğilmemiz lazım” dedi.
MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, “Tarım Konseyi’nin davetiyle Rusya krizinin etkilerini aşmak üzere bir araya geldik umarız bundan sonra da bir arada olacağız” dedi.

Mustafa Akaydın

Hüseyin Samani

Devrim Kök

Çetin Osman Budak

Mustafa Köse

Niyazi Nefi Kara

Mehmet Günal

Davut Çetin

Mustafa Satıcı

GÜNCEL

BORSA’DAN

17

CEMİYET’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ve Cüneyt
Doğan ile birlikte Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin
(AGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyelerinin ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan Çandır, Antalya’da görev yapan medya mensuplarının özellikle kent tanıtımı açısından çok önemli görevler üstlendiğini kaydetti.
Çandır, yürüttükleri tüm çalışmalarda Antalya yerel basınının desteğini aldıklarını söyledi.
AGC’nin kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlere dikkat
çeken Çandır, “Antalyalı medya mensupları kentimizin
başarısı konusunda sürekli yeni projeler üretiyor. Bu projelerin mimarı olarak da her zaman karşımızda AGC’yi buluyoruz. Bu başarı sadece medya sektörünü değil, bu sektörün dışında bulunan tüm kurumları sevindiriyor” diye
konuştu.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ziyareti nedeniyle Çandır’a
teşekkür ederek, “Cemiyetimizin çalışmalarını takip eden
ve yeri geldiğinde desteklerini esirgemeyen ATB Başkanı
Çandır ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz kent adına çalışan, emek veren kişi ve kurumlarla her zaman işbirliğine
hazırız. Bu tavrımız bundan sonraki süreçlerde de devam
edecek. Biz proje geliştiren ve uygulayan bir cemiyet olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Antalya Ticaret Borsası’nın
Yöresel Ürünler Fuarı ve Zeytinpark Projeleri’nin kentin
tanıtım ve ekonomisine katkısına dikkat çeken Yeni, ATB
yönetimine çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

A
GENÇ İLETİŞİMCİ,

BASIN
ÖDÜLÜNÜ
ÇANDIR’IN
ELİNDEN ALDI

ntalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Ödülleri
ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren gazeteciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayan törene
Antalya Valisi Muammer Türker, Antalya
Garnizon Komutanı Mustafa Kaya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Basın İlan
Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay,
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ile çok sayıda davetli katıldı.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Mevlüt Yeni, Antalya’da gazetecilerin
şehrin gelişimine katkı koyduğunu belirterek, “Antalya’yı seviyoruz, mesleğimizi
seviyoruz, Antalyalıları seviyoruz. Bu şehrin gazetecileri bu şehrin gelişimine katkı
koymak adına bir çok şehirden daha duyarlı” dedi. Törende, ödüller sahiplerini

bulurken, Genç İletişimciler Ödülü’nde
haber dalında “Hama’dan derya’ya Savaşın Çocukları” haberiyle birinci olan Şafak
Tanır’a ödülünü Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır verdi.
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KALİTELİ SÜTE
ULAŞMANIN
YOLUNU ARIYORUZ

A

ntalya Ticaret Borsası, süt sektöründe
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sektörel analiz
toplantısı düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Küçükçetin’in moderatörlüğünde
gerçekleşen toplantıya, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır,

Antalya Ticaret
Borsası’nın düzenlediği
Süt Sektörel Analiz
Toplantısı’nda, kaliteli
sütün kooperatifleşmeyle
elde edilebileceği
kaydedildi.

ATB Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, sektör temsilcileri katıldı. Süt ikram edilen
toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, hayvan sağlığını korumak ve sütte verimi artırmak
için antibiyotik kullanıldığını
belirterek, antibiyotik kullandıktan sonra hayvanın bunu
vücuttan atması gerektiğini,
bu süre içinde sütünün ve
etinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Antibiyotikli
sütün, alerjisi olan tüketiciler-

de ciddi problemlere, vücut fonksiyonlarında birtakım bozulmalara neden olduğunu
kaydeden Küçükçetin, “Antibiyotik, vücutta
hastalıklara dirençli organizmaların gelişmesine neden oluyor” dedi.
HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, antibiyotikli sütün ATB mes-

lek komitesinde gündeme
gelince geniş katılımlı bir toplantı yapma kararı aldıklarını
belirterek, “Gerek üreticiyi,
gerekse tüketiciyi bilinçlendirmek için bu toplantıyı düzenledik, konuyu taraflarıyla tartışmak istedik. Buradan çıkan
sonuca göre gerek kamuoyu
nezdinde gerekse kurumlar
bazında girişimlerde bulunacağız” dedi. Ali Çandır,
“Kaliteli süte ulaşmanın yo-
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sorunun kooperatifleşme yoluyla çözülebileceğini kaydeden
Saygılı, “İhtisaslaşmış kooperatifleşmeye ihtiyaç var. Üretici basit testleri kendi yapabilmeli” dedi.
ÜRETİCİ BİLİNÇLENMELİ

lunu arıyoruz” derken, yoğurt yapılabilen sütte antibiyotik
olmadığına dikkat çekti. Antibiyotikli sütü topluma sunmanın sağlığa zarar verdiğine dikkat çeken Çandır, “Bu konuda
herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi. Sütü yeterince tüketen
bir toplum olmadığımıza dikkat çeken Ali Çandır, okul sütü
projesine destek verdiklerini ve uygulamanın daha geniş alana yayılmasını beklediklerini kaydetti. Hayvansal ilaçların
reçetesiz satılmaması gerektiğini vurgulayan Çandır, “Veteriner hekimler kontrolünde ilaç uygulaması yapılmalı” dedi.
KOOPERATİFLEŞME ŞART
Veteriner Hekimler Odası Antalya Şube Başkanı Muammer
Saygılı, antibiyotikli sütün yıllardır sorun olduğunu belirterek,
toplumun sağlıklı süt tüketmesi için antibiyotikli sütün tüketime sunulmaması gerektiğini kaydetti. Antibiyotiğin dirençli
hastalıkları artırdığına dikkat çeken Saygılı, “Hayvanın tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka veteriner hekim kontrolünde
olmalı. Veteriner hekimler de ilacın kalıntı süresini mutlaka
üreticiye yazılı ve sözlü olarak bildirmeli” dedi. Sütteki kalıntı

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, 1 litre antibiyotikli sütün tonlarca sütü kullanılamaz hale
getirdiğini belirterek, bu konuda özellikle üreticinin bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti.
Antalya Ticaret Borsası Komite Üyesi Yaşar Kocaoğlu, süt
toplanırken yapılan analizlerde antibiyotikli süte rastlanması
halinde sütün imha edildiğini belirterek, “Bu konuda özellikle
üretici bazında farkındalık yaratılmalı.Üretici antibiyotikli sütün vücuda zararını bilirse daha dikkatli davranır, ekonomik
kayıp da olmaz” dedi. Antibiyotikli süt veren üreticiye ceza
kesildiğini belirten Kocaoğlu, “Cezai yaptırım olmazsa bunun
önüne geçemeyiz” dedi.
REÇETESİZ İLAÇ SORUNU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve
Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, antibiyotikli sütün
sorun olduğunu ancak sütün özelliğini kaybetmeden toplanması ve tüketiciye ulaştırılmasıyla ilgili sorunlar da yaşadıklarını belirtti. Hayvanlarda kullanılan ilaçla ilgili karekod sistemine geçmeye çalıştıklarını anlatan Coşkun, “Reçetesiz ilaca
izin vermemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili denetimler sürüyor.
Koruyucu hekimlikle ilgili iyi adımlar atılırsa antibiyotik gibi
sorunlarla ilgili sıkıntı yaşanmaz” dedi.
Toplantıda bazı köylerin bakkalında, eczanelerde bile antibiyotik satıldığı, üreticinin bu ilaçları doktor kontrolü dışında
uyguladığına dikkat çeken katılımcılar, bununla ilgili denetimlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılmasını istedi. Firma temsilcileri, ürün kabul edilirken ve depolarken yapılan testlerin
sonucunda antibiyotik tespit edilen vurguladı sütleri kesinlikle sisteme dahil etmediklerini belirterek, üreticinin bilinçlenmesinin önemini.
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Tarım sektörünün
küresel rekabete
korumasız ve çok hızlı
bir biçimde açılmasının
olumsuz etkilerine
dikkat çeken Çandır,
şu değerlendirmede
bulundu:
“Bu olumsuz etkiyi
azaltmanın bir aracı
olarak gerçekleştirilen
tarımsal destek ve
teşvikler de son 13 yılda,
80 milyar TL gibi ciddi
bir boyuta gelmiştir. Bu
destek ve teşvikler, tarım
topraklarında ve tarımda
çalışan sayısındaki
kayıplara ne yazık ki
engel olamamaktır.”

ATB

A

KASIM MECLİSİ TOPLANDI

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Kasım
ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan başkanlığında toplandı.
ATB’nin bir aylık çalışmasının anlatıldığı Meclis’te Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ekonomiye ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile başlayan
gerginliğin iki ülkenin köklü ilişkilerine zarar
vermeden kısa sürede son bulmasını dileyen
Çandır, Antalya’nın tarım ve turizm alanında
bu konudan etkilenebileceğini söyledi. “Krizin
iyi yönetilmesi gerekiyor” diyen Çandır, devletler arasındaki ilişkilerin iş dünyasına, halkla
yansımaması gerektiğini kaydetti. Çandır, “Bu
dönemin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor.

İnsanlar da bunlarla ilgili değerlendirmelerinde akılcı sağlıklı, yaklaşımlar sergilemeli” dedi.
BİRİKMİŞ SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
64. hükümete başarılar dileyen Ali Çandır,
Dışişleri Bakanlığı’na yeniden atanan Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na kutlayarak
başarılar diledi. Küresel alanda olduğu gibi
Türkiye’nin de yıllardır biriken sorunlarının
çözüm beklediğini kaydeden Çandır, “Bu
sarmaldan çıkmamız için milletimiz yeni hükümet ve meclise önemli bir fırsat vermiştir.
Umuyoruz ki bu fırsat, iyi değerlendirilerek
birikmiş sorunlarımıza kalıcı çözümler getiren bir iradeye dönüşür” dedi.
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önceliğimiz ekonomi, bu kapsamdaki tarımsal üretim ve
ticarettir” dedi.
TEŞVİK VE DESTEKLER YENİDEN ELE ALINMALI
Tarım sektörünün küresel rekabete korumasız ve çok hızlı bir
biçimde açılmasının olumsuz etkilerine dikkat çeken Çandır,
şu değerlendirmede bulundu:
“Bu olumsuz etkiyi azaltmanın bir aracı olarak gerçekleştirilen tarımsal destek ve teşvikler de son 13 yılda, 80 milyar TL
gibi ciddi bir boyuta gelmiştir. Bu destek ve teşvikler, tarım
topraklarında ve tarımda çalışan sayısındaki kayıplara ne yazık ki engel olamamaktır. Yani tarımdaki destek ve teşvikler hedeflerine ulaşamamış, attığımız taş hedefe ulaşmamış,
kurbağayı ürkütmemiştir. O halde tarımda ilk olarak destek
ve teşvik mekanizmalarını yeniden ele almak olmalıdır. Bildiğiniz gibi destek var etmeye ya da yok etmemeye yönelikken,
teşvik ise mukayeseli üstünlükle var olanın çok daha hızlı ve
sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamaya yönelik bir mekanizmadır. Geçmişten günümüze başaramadığımız temel
konu bu ayrımın doğru yapılmamış olmasındandır. İşlevsel
olarak destek ve teşviki doğru kullanmanın referansı ise ürün
odaklı olmaktan geçer. Ürüne odaklanmış bir işlevsel destek ve teşvik sisteminin kaynağı ise tüm gelişmiş dünyada,
toplu tarımsal üretim planlamasıdır. Önümüzdeki dönemde
tarımsal destek ve teşvik konularında bu boyutlara yoğunlaşmanın gerekli olduğunu düşünmekteyiz.”
TARIMDA SOSYAL GÜVENLİK

Türkiye’nin enerjisini başta ekonomi olmak üzere, hukuk
ve eğitim gibi alandaki birikmiş sorunlarına harcaması
gerektiğini vurgulayan Çandır, “Çünkü gelecek on yıldaki
gelişmeler, bize bu ve benzeri alanlardaki iyileştirmelerimiz için geçmişteki kadar yardımcı olmayacaktır. Yeni
yürütme ve yasama döneminde birçok alanda beklentilerimiz ve taleplerimiz olmasına rağmen Borsa olarak

Tarımda istihdam ve sosyal güvenlik uygulamalarının farklı
kurgulanması gerektiğini kaydeden Çandır, “Sektöre uygun
bir sosyal güvenlik mevzuatı, tarımın gelişimine önemli ölçüde
katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
eski Bakanı, yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk Çelik’ten tarımdaki sosyal güvenlik sorunlarına merhem olacak politikalar beklentisi içerisindeyiz” dedi.
Asgari ücret ve vergi artışını da değerlendiren ATB Başka-
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nı Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu: “Yapılan bir
araştırmaya göre, 1300 TL’lik asgari ücret, ilk etki itibariyle
işverene yaklaşık 18 milyar liralık bir ek yük getirmektedir.
Kıdem tazminatı ve asgari ücret dışındaki etki de cabası...
Bu rakam, ülkemizdeki 1 milyon işletmenin en büyük 1000’i
dışındaki 999.000 işletmenin yıllık toplam karına eşittir. Bu
da göstermektedir ki asgari ücret artışının ilk etkisi doğrudan
KOBİ’lere olacaktır ve KOBİ’ler tasfiye riski ile karşı karşıya
kalacaktır. Önerimiz, bu ek yükün kamu tarafından karşılanması yönündedir.”
DAMGA VERGİSİ ELEŞTİRİSİ
Piyasalarda KDV oranlarında artış olacağına ilişkin tedirginlik olduğunu belirten Ali Çandır, “Böyle bir artış özellikle
tarım ürünlerinde üretici ve ticaret erbabını önemli ölçüde
zorlayacak, nihai olarak tüketiciyi de aynı derecede sıkıntıya sokacaktır. Zaten son derece pahalı olarak tükettiğimiz
ürünler, zorlayıcı bir etkiyle daha da pahalılaşacak, tüketimi
azalacak, üretici ise bu durumdan dalgalar halinde olumsuz
etkilenecektir. Bunun önüne geçmeli ve hatta tarım ürünlerinde et başta olmak üzere KDV indirimlerini gündeme alarak ekonomiyi canlandırmalıyız. Vergi oranlarında artış yapmak yerine, arsa rantı ile ilgili düzenlemeler yapılarak kaynak
yaratılmalıdır. Bir diğer sorun da, 1950’li yıllardan kalma ve
artık günümüzdeki dijital olanaklarla açıklanması mümkün
olmayan damga vergisi konusudur. Artık işlevsel bir temeli
olmayan ve yarattığı faydadan çok ekonomik engel oluşturan
bu verginin ortadan kaldırılması zorunlu bir hale gelmiştir”
diye konuştu.
Kasım ayında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin Antalya için iyi bir tanıtım aracı olduğunu kaydeden Çandır,
“Kentimizin bu tanıtım ve reklam potansiyelini kalıcı bir
hale dönüşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Kent
ekonomisi ve geleceğimiz için Antalya’dan kazandığını Antalya’ya yatıran bir anlayışla hareket etmeliyiz” dedi. Çandır,
G20 Zirvesi’nin gündemindeki, yoksulluk, gelir adaletsizliği,
güvenlik, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık
konularında harekete geçilmesini beklediklerini söyledi.
DOĞA MI PARA MI?
Konuşmasında iklimsel değişiklikler konusuna da değinen
Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu:
“Subtropik iklimden tropik iklime geçmemize sadece 1.5 derece kaldı. Korkarım ki tropik iklime geçme riskiyle karşı karşıyayız. Yani iklim değişimlerine karşı sınırda bulunmaktayız.
Örneğin, Antalya’mız yakın bir gelecekte tropik bir iklime
sahip olabilir. Böyle bir değişim ise kentimizi bir anda çölleşme riskiyle yüz yüze getirecektir. Dolayısıyla kentimizle,
bölgemizle ve ülkemizle ilgili politikalar ve kararlar üretirken,

bunların sürdürebilirliği ve kapsayıcılığı asla göz ardı edilmemelidir. Bırakın çocuklarımıza yaşanılabilir bir kent ve ülke
bırakmayı, bu gidişle bizlerin bile yaşlandığında dayanamayacağı bir kent ve bir ülke ile baş başa kalabiliriz. Bu duruma
gelmemenin yollarını, politikalarını ve kararlarını gündemimizden asla düşürmemeli “Kainat Mı? yoksa Kâr Mı?” seçeneklerinden birini tercih etmeliyiz.”
SAĞDUYU ÇAĞRISI
ATB Meclis üyeleri, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan
gerilimin ticarete olan etkisini değerlendirdi. ATB Meclis
Üyesi Recep Özkul, ikili ilişkilerin ticareti etkilemesiyle ilgili somut bir veri olmadığını belirterek, “İşin nereye varacağını bilmiyoruz ama bir tedirginlik var. Herkes sağduyulu
davranmalı” dedi.
Meclis Üyesi İbrahim Yılmaz, krizin iki ülke arasındaki ticarete yansımasının olacağını belirterek, “Ama bekleyip
görmek gerekiyor. tam Çiçekte sezon başındayız. Kötü bir
zamana geldi ama bekleyip göreceğiz” dedi.
Cüneyt Doğan, olayın çok taze olduğunu belirterek, “Ne
söylesek yanlış olur” dedi. Osman Yardımcı, ilişkilerin ticarete yansımaması gerektiğini söyledi.
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BORSA LİSESİ’NDE
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

A
ATB Başkanı Ali Çandır
ile Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan,
24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde öğretmenleri
yalnız bırakmadı.

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamasına katıldı. Okul Müdürü
Kuntay Yetkin’in ev sahipliğinde düzenlenen
kutlamada, öğretmenlerle bir araya gelen
Çandır, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlere
emekleri nedeniyle teşekkür etti. Öğretmenle-

re çiçek armağan eden Çandır, “Sizlerin hakkı
ödenmez” dedi. Muratpaşa Belediyesi Strateji
Müdürü İsa Güzel, Muratpaşa Belediyesi Spor
İşleri Müdürü Özer Bedir’in de bulunduğu
kutlamada, günün anısına pasta kesilirken,
Çandır ve Kayan öğretmenlerle sohbet etti.
Okul Müdürü Kuntay Yetkin, Antalya Ticaret
Borsası’na eğitime verdikleri katkı nedeniyle
teşekkür ederken, “Sizlerin desteğinizi hep yanımızda hissediyoruz” dedi.
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BORSA YÖNETİMİNDEN
JANDARMA KOMUTANI’NA ZİYARET

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim
kurulu üyeleri Hüseyin Simav, Halil
Bülbül, Süleyman Ersan ile birlikte
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli
Albay Ahmet Yurdagül’e nezaket ziyaretinde bulundu. Turizm ve tarım kenti Antalya’da güvenliğin önemine dikkat çeken
Ali Çandır, Antalya’nın her yerinde özveri
ile çalışan jandarma personelini kutladı.
Antalya’nın G20 ve B20 Zirvelerini güven-

lik sorunu yaşamadan başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile
getiren Çandır, çalışmaları nedeniyle Jandarma Komutanı Yurdagül’e teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli
Albay Ahmet Yurdagül de ziyareti nedeniyle Antalya Ticaret Borsası yönetimine
teşekkür etti. Dünyanın gözünün Antalya’da olduğunu belirten Yurdagül, kentin güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
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RUSYA KRiZiNE KARŞI

ANTALYA TARIMINDA

GÜÇ BİRLİĞİ
Antalya tarımı yaşanan Rusya krizinin ardından ilk
defa hızlı bir şekilde organize olarak, taleplerini ortak
bir dosyada tek ses olarak dile getirdi. Türkiye’de ilk
olma özelliği gösteren Tarım Konseyi, Rusya Dosyası
ile tarımın Rusya krizinin etkilerini acil ve iyileştirici
önlemler başlığıyla toparlayarak Hükümete sundu.

A

ntalya Ticaret Borsası’nın dönem
başkanlığını yürüttüğü Antalya
Tarım Konseyi, Rusya krizinin ardından yapılan değerlendirmelerin ardından Hükümete sunulmak üzere
“Türkiye-Rusya Federasyonu Krizinin
Antalya Tarım Sektörüne Etkileri ve Sorunların Çözümüne Yönelik Talepler”
başlığıyla dosya hazırladı. Rusya Federasyonu’nun Türk hava sahasını ihlal eden
uçağının düşürülmesi sonucunda başta
tarım sektörü ürünleri olmak üzere bir
çok sektörde ithalat kısıtlamasına gitme
kararı aldığı belirtilen dosyada, “Ulusal
ihracatımız bu karardan olumsuz etkilenme dönemine girmiş bulunmaktadır. Antalya ihracatı, tarım ve turizm sektörleri

başta olmak üzere kent ekonomisi üzerinde bu krizin çok daha derin ve kalıcı
olumsuz etkileri olacağı görülmektedir”
ifadesine yer verildi.
KIRSAL EKONOMİYE KATKISI
Rusya Federasyonu ile Antalya ticaretinin iki temel konuda yok sayılamayacağı, göz ardı edilemeyeceği konumda olduğu vurgulanan dosyada, “Bunlardan
ilki, Antalya örtüaltı ihracatının, yaklaşık
20 yıllık bir birikimin, çabanın ve ilişkiler
derinliğinin ürünü olarak, kaçınılmaz bir
şekilde Rusya Federasyonu’na bağlı olmasıdır. İkincisi ise, her ne kadar toplam
büyüklüğü 500 milyon USD gibi ulusal
ihracatımız içerisinde mütevazi bir rakam

KAPAK

27

gibi görünse de Antalya’nın Rusya Federasyonu’na yaş
meyve sebze ve kesme çiçek ihracat değeri, nüfusunun
çok geriş bir kesimine nüfus etmesidir. Yani bu gelir, ilimizin kırsal kesimi başta olmak üzere sayıları milyonla
ifade edilen insanımıza dağılmaktadır” denildi.

ÖRTÜALTI TARIMDA LİDER
Antalya’nın Rusya ile tarım ticaretine ilişkin verilerin
paylaşıldığı dosyada, Antalya örtüaltı tarımına ilişkin
bilgiler paylaşıldı. Tarım ve turizm sektörünün Antalya
ekonomisinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturduğuna
dikkat çekilen dosyada, şu bilgilere yer verildi:
“Antalya’nın sahip olduğu 265 bin dekarlık örtüaltı alan,
Türkiye örtüaltı varlığının yüzde 40’ını oluşturmaktadır. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u doğrudan ve
dolaylı olarak bu sektörde iştigal etmektedir. Örtüaltı,
üretimi, sağladığı dönemsel fayda ile sektörde en yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağ-
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İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER

R

usya Dosyasının “İyileştirici önlemler” başlığıyla hazırlanan bölümünde şunlar talep edildi:

* Tarımsal yatırımlarda uygulanan teşvikler için Antalya’nın
örtüaltı tarımda 6. bölge içine alınması (Faiz desteği, gelir
vergisi stopaj desteği, vergi indirimi desteği, sigorta primi
işveren hissesi desteği...)
* Yeni pazar arayışları kapsamında, Dışişleri Bakanlığı nezdindeki ticaret ataşeliklerinin daha etkin rol almasının sağlanması,

lamaktadır. Örneğin Antalya, Türkiye örtüaltı domates
üretiminin yüzde 65’ini ve Rusya Federasyonu’na domates ihracatının en az yarısını da doğrudan Rusya Federasyonu’na yapmaktadır. Üstelik takip eden en yakın
ülke 3’te 1 düzeyinde ürün alımı gerçekleştirmektedir.”
Rusya dosyasında, Hükümetten talepler iki başlık altında toplandı. Acil önlemler ve iyileştirici önlemler başlıkları altında toplanan talepler, şöyle:
ACİL ÖNLEMLER
Dosyanın Acil Önlemler bölümü, ihracatçıya yönelik sorunlar ve talepler, üreticiye yönelik sorunlar ve talepler,
kredi ve borçlanmaya yönelik sorunlar ve önlemler başlıklarıyla ayrıldı.
Dosyanın ihracatçıya yönelik sorunlar ve çözüme yönelik talepler bölümünde, yolda ve gümrüklerde bekletilen
yaklaşık 90 bin tonluk üründen kaynaklanan zararların
telafi edici ödeme ile giderilmesi istenirken, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu‘ndan (DFİF) yapılmakta olan
navlun primi ödemelerinin en az yüzde 50 oranında arttırılması talep edildi. İhracatçının uğradığı kayıplarla ilgili uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde haklarının
korunmasına yönelik girişimlerin ilgili bakanlıklar nezdinde başlatılması, ayrıca bu yönde firmalara nakdi ve
danışmanlık desteklerinin sağlanması istenen dosyada,
tahsilatlarda yaşanan/yaşanacak zararların telafi edilmesi talep edildi. Pazar kaybından kaynaklanan yaklaşık
1,5 milyon tonluk ürünün değerlendirilmesi gerektiği
belirtilen dosyada, Rusya Federasyonu pazarının kapanması nedeniyle diğer pazarlara olan ihracatı arttırmaya
yönelik ilave desteklerin sağlanması gündeme getirildi.
Tarımsal ihracat pazarlarının derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla yurt dışı tanıtım ofislerinin kurulması, çalıştırılması ve kapsamlarının genişletilmesine

* Yeni pazar arayışları kapsamında firmaların uluslararası
fuar, sergi, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarının sağlanması için ilave desteklerin verilmesi,
* Tarımsal üretim faaliyetlerinde çalışanların istihdam, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatında iyileştirmeler yapılması,
* Önümüzdeki sezonda Antalya’ya gelecek Rus turist sayısında ciddi azalmaların yaşanması halinde, bu kaybı telafi
edici önlemler alınmaz ise yaş meyve sebze sektörünün iç
talep dengelerinde ciddi bozulmalar yaşanacaktır. Bu durum
yaş meyve sebze sektörünün üretici ve ticaret erbabı, ihracat kaybından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Yaşanması muhtemel bu sorunun telafisi için başta ilgili
bakanlıkları olmak üzere tüm kurumların etkili bir eşgüdüm
içerisinde çalışmasına öncülük edilmesi.”
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yönelik desteklerin arttırılması istenen Rusya dosyasında, lojistik kapsamındaki darboğazlara da dikkat çekildi.
Dosyada, Rusya Federasyonu pazarının tamamen kaybedilmesinin önlenmesi için alternatif dağıtım kanallarına erişimin kolaylaştırılması, Türk Havayolları başta olmak üzere tüm hava yolu şirketlerinin, tarımsal ihracata
yönelik özel indirimli fiyat tarifeleri uygulamalarının
desteklenmesi, bu kapsamda kargo kapasitelerinin ve
hedef pazar yaygınlığının arttırılmasının özendirilmesi
istendi.
ÜRETİCİ ÜRETİMDEN VAZGEÇMESİN
Dosyanın, üreticiye yönelik sorunlar ve talepler başlıklı
bölümünde, dikenli hıyar ve karanfil gibi ürünler başta
olmak üzere Rusya pazarına özel yetiştirilmiş ürünlerin
elde kalması dolayısıyla üreticilerin uğradıkları zararların karşılanması istendi. Başlayacak yeni dikim sezonunda, dikiminden vazgeçilen özel ürünlerin yerine
ve yeni dikim kararları öncesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından pazar dengelerini koruyucu fide desteği verilmesi talep edildi. Örtüaltı üretim
yapan üreticilerin yapılamayan ihracat nedeniyle elde
kalan ürünleri için dekar başına ilave destek verilmesi
istenen dosyada, ihracatı yapılamayan tarımsal ürünler için kamu alımlarının ve tüketiminin özendirilmesi
talep edildi. Üretimden vazgeçişlerin önlenmesi için
ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde üreticilerin acil
yardım ödeneğinden yararlandırılması gerektiği kaydedilen dosyada, örtüaltı üretimin daralmasını önlemek ve
üreticinin direncini arttırmak amacıyla ilgili bakanlıklar
nezdinde özel bir fonun oluşturulması ve zarara uğrayan
üreticilerin bu fondan yararlandırılması, gerçekleştirilmekte olan sosyal yardımların örtüaltı tarımı üzerinden
yapılması istendi.
KREDİ VE BORÇLARA ERTELEME
Rusya dosyasının kredi ve borçlanmaya yönelik sorunlar
ve talepler başlığıyla hazırlanan bölümünde, Ziraat Bankası tarımsal kredileri/borçları ile Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinin/borçlarının örtüaltı üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilere bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi
istendi. Özel ekonomi bankalarına tarımsal kredilerinin/
borçlarının üretici üzerindeki baskını azaltmak amacı
ile örtüaltı üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilere bir
yıl faizsiz olarak ertelenmesi talep edilen dosyada, ihracatçılar üzerinde bulunan kredi/borç baskısını azaltmak
amacı ile kredilerin/borçların öncelikle Eximbank’a teminat mektubu karşılığı devredilmesi ve Eximbank’ın da
faizsiz bir yıl borç ertelemesi yapması istendi.
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TARIM KONSEYİ’NDEN
BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK’E

RUSYA DOSYASI

Antalya Tarım Konseyi
İcra Kurulu, Rusya
kriziyle ilgili hazırlanan
dosyayı ekonomiden
sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet
Şimşek’e sundu. “Krizin
etkilerinin minimize
edilmesi için, kısa,
orta ve uzun vadeli
planlarımızı yaptık”
diyen Şimşek, “Rusya
ile yaşanan kriz sonrası
örnek bir çalışma
sergileyen Antalya
Tarım Konseyi’ni tebrik
ediyorum” dedi.

A

ntalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Üyeleri, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Tarım Konseyi
Başkanı Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Konsey İcra Kurulu Üyeleri
ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer,
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile AK
Parti Milletvekili Hüseyin Samani, CHP
Milletvekili Çetin Osman Budak ve MHP

Milletvekili Mehmet Günal katıldı.
İLAVE TEDBİRLERE, YENİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR
Konsey Başkanı Ali Çandır, Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek’e “Türkiye –
Rusya Federasyonu Krizinin Antalya tarım
Sektörüne Etkileri ve Sorunların Çözümüne Yönelik Talepler” başlıklı bir dosya
sundu. Çandır, krizin ardından yapılan
çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Hükümet yetkililerine teşekkür etti.
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konuştu. Pazar çeşitliliğine vurgu yapan Şimşek, “Hiçbir
ülkeye bu kadar bağımlı olmamak lazım” dedi. Şimşek,
Ekonomi Bakanlığı’nın pazar çeşitlenmesi konusunda çalışmalar yaptığını da belirtti.
Şimşek, Tarım Konseyi’nin sunduğu raporu incelerken,
“Rusya krizinin etkilerinin azaltılması noktasında yoğun
çalışma yaptık ama dosyanızda değerli öneriler var. Bunları da dikkate alacağız” dedi.

TOBB VE ZMO’YA ZİYARET
Tarım Konseyi İcra Kurulu ve Antalya milletvekilleri daha
sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Rusya ile yaşanan krizin tarıma etkisini bildiklerini belirterek, “Özellikle Antalya tarımının krizden etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Tarım Konseyi’nin Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir yapı
olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Antalya’nın kırsal nüfusuyla birlikte krizden etkilendiğine
dikkat çeken Çandır, “Bu nedenle tarım sektörüne özellikle vurgu yapmak istedik. Antalya’nın örtü altı üretimdeki başarısının devam etmesi için ilave tedbirler ve yeni
yaklaşımlara ihtiyaç var. Bu yöndeki olumlu tavrınız bizi
umutlandırıyor” dedi.
ETKİNİN MİNİMİZE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Antalya Tarım Konseyi’nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Rusya ile yaşanan sorunu en başından itibaren
büyük titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Şimşek, “Etkinin
minimize edilmesi için, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık. Başta Ekonomi, Turizm ve Tarım Bakanlıklarımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız bu konuyla alakalı
çalışıyor” dedi.
“TARIM KONSEYİNİ TEBRİK EDİYORUM”
Sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “İhracatçımızın da üreticimizin de yanındayız.
Gereken tüm çalışmayı yapıyoruz. Sabırlı ve yapıcı bir
yaklaşım içinde olmak lazım. Birtakım destekleyici adımlar atıldı. Konu henüz çok sıcak. Antalya krizin merkezi
oldu. Gerekli tüm çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda Antalya Tarım Konseyi modelini de tebrik ediyorum. Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma içine girmişsiniz” diye

Tarım Konseyi İcra Kurulu, Antalya Milletvekilleri ile
birlikte Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden
Güngör’ü de ziyaret ederek, Türkiye ve Antalya tarımıyla
ilgili değerlendirmede bulundu. Konsey üyeleri, Güngör
ile Rusya krizinin Antalya’ya tarımına etkilerini paylaştı.
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TARIM KONSEYİ
TALEPLERİNİ TARIM BAKANI’NA İLETTİ

G

Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, “Uçak düşürme
krizinin Rus ve Türk
çiftçisine yansıtılması
kabul edilebilir bir durum
değildir” dedi.

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya’da Tarım Konseyi ile bir araya geldi. Antalya Valisi
Muammer Türker, Tarım Konseyi
Başkanı Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, Konsey İcra Kurulu Üyeleri ATSO
Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri
Odası Başkanı Vahap Tuncer, Ziraat Odası
Başkanı Nazif Alp, Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Süs Bitkileri
İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Lütfi
Göbüş, Antalya Milletvekilleri Çetin Osman
Budak, Hüseyin Samani, Mehmet Günal,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet
Dallı’nın katıldığı toplantıda bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik,
“EXPO 2016 toplantısı için Antalya’ya geldim. Tarım Bakanı olarak Antalya’dan, örnek
teşkil edecek Tarım Konseyi ile bir araya gelmeden ayrılmak istemedim” dedi.

Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Rusya’da
yaşanan sorun nedeniyle tarım sektörünün
sorunlarını dinlemek üzere Tarım Konseyi
ile bir araya gelen Bakan Çelik’e teşekkür
etti. Tarım Konseyi’nin Rusya sorununa çözüm önerilerini ‘acil önlemler’ ve ‘iyileştirici
önlemler’ başlığıyla rapor haline getirdiğini
bildiren Çandır, raporu Bakan Çelik’e sunacaklarını belirtti. Çandır, Çelik’e Bakanlık ve
EXPO Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerinde başarılar diledi.

ANTALYA’YA TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Tarım Konseyi ile birlikte olmak-

Antalya denildiğinde “turizmin başkenti,
tarımın öncü şehri” akla geldiğini söyleyen
Bakan Çelik, “Tarımsal üretimimize Antalyamız’ın çok önemli katkıları var. Türkiye’de
176 çeşit bitkisel ürün üretiyoruz ve bitkisel
üretimimizde 2014 yılına göre 2015 yılında
yüzde 7’lik artış var. Bitkisel ürün üretimimiz
106 milyon tondan 114 milyon tona ulaştı,
bunun 6.5 milyon tonu Antalyamız’da üretiliyor” dedi. Çelik, örtü altı üretimini yarısının
Antalya’da gerçekleştiğini belirtti.

Antalya’ya verilen tarımsal desteklerle ilgili
bilgi veren Çelik, “Antalya’ya 2015 yılında
93 milyon TL tarımsal destek sağladık. Kırsal
kalkınma çerçevesinde 2007- 2015 yılında 27
milyon 600 bin TL hibe desteğini de şehrimize sağladık” dedi. Hükümet programında
tarımsal desteklerle ilgili yeni düzenlemeler
olduğunu söyleyen Çelik, “5 dekardan küçük
alanlarda meyve sebze süs bitkilerine dekar
başına 100 TL desteğin sağlanması yürürlüğe girdi. Seracılığa sıfır faizli modernizasyon
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kredisi, gübre ve yemde KDV’nin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme ve genç çiftçilere 30 bin TL’lik hibenin verilmesiyle ilgili
çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.

alternatiflerden temin etme, hatta üretme hakkımız var. Dolayısıyla bu yönüyle de bir sonuç almaları söz konusu değil.
Kendi çiftçilerini mağdur ediyorlar” dedi.

KRİZİN ÇİFTÇİYE YANSIMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

TİCARET MÜŞAVİRLERİ PAZAR ARAYACAK

Uçak krizinin ardından Rusya ile ticari alanda sorunlar yaşandığına dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:

Türkiye’nin bu krizden alması gereken dersler ve önlemler olduğunu kaydeden Bakan Çelik, “Mutlaka pazar çeşitlenmesine gitmemiz gerekiyor” dedi. Ekonomi Bakanlığı’nın ocak
ayında ticaret müşavirlerini Ankara’da toplayacağını bildiren
Bakan Çelik, “Ticaret müşavirlerinin adeta tüccar anlayışıyla
dünyada ürünlerimizin pazar bulması konusunda yol gösterici, ön açıcı olmalarıyla ilgili toplantı yapılacak” dedi.

“Uçak düşürme krizinin Rus ve Türk çiftçisine yansıtılması
kabul edilebilir bir durum değildir. Krizin, toplumun, helal
rızık dediğimiz alın teriyle geçinen bu kesimin ürünlerine yönelik ambargoya dönüşmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Bundan sadece bizim üreticimiz değil Rus üreticisi de ciddi
zarar görmektedir. Rusya bizim dost ülkemiz. Rusya ciddi bir
ticari partnerimiz. 31 milyar dolarlık ticaret hacmimizi var. 6
milyar dolar ihracatımız 25 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğimiz bir ülke. Rusya’nın, tarımsal ihracatta üçüncü sırada,
ithalatta birinci sırada yer aldığını dikkate aldığımızda, yapılan bu uygulamaların öncelikle Rus çiftçisine darbe vurduğunu görmek mümkün. Burada aklı selimin hakim olmasını,
galebe çalmasını, sağduyulu davranılması gerektiğini bir kez
daha vurgulamak istiyorum.”
1 Ocak’ta yürürlüğe girecek kararlar dikkate alındığında 15
Ocak’a kadar olumlu bir beklentinin söz konusu olmadığını
bildiren Çelik, “15 Ocak’tan sonra işlerin en azından tarım
alanında, çiftçilerimiz alanında normale dönmesini umut
ediyoruz” dedi.
KENDİ ÇİFTÇİLERİNİ MAĞDUR EDİYORLAR
Rusya’nın ambargo koyduğu 17 ürünü başka pazarlardan temin etmesin mümkün olmadığını söyleyen Bakan Çelik, “Bizim buğday ve yağlı tohumlarla ilgili yaptığımız ithalatı farklı

ZARARIN FATURASI
10-30 Kasım arasında Türkiye’den yola çıkmış Rusya limanlarına varmış ürünlerle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını bildiren Çelik, “1 Ocak sonrası muhtemel olumsuz gelişmeler
karşısında üretici ve ihracatçıların darboğaza girmemeleriyle
ilgili yaptığımız değerlendirmeler oldu. İhracatçıların kredi
düzeyinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. En önemlisi de pazar çeşitlenmesiyle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ne üreticinin, ne ihracatçımızın mağduriyet yaşamaması konusunda ilk günden itibaren önlemler
aldık, almaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Çelik, bir
soru üzerine krizin etkisiyle ilgili çok ciddi bir rakam olmadığını söylerken, “65 milyon dolar civarında bir zarar söz konusu” dedi.
Tarım Bakanı Faruk Çelik, G 20’yi başarıyla tamamlayan Antalya’yı kutlarken, 23 Nisan’da başlayacak EXPO 2016’nın da
Antalya’nın bütün dinamiklerinin katkısıyla başarılı geçeceğine inandığını söyledi.

MHP HEYETİ ATB’YE ZİYARETTE BULUNDU:

RUSYA KRİZİNDEN EN ÇOK

ETKİLENEN İL ANTALYA

M

HP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Emin Haluk Ayhan başkanlığındaki MHP
Heyeti, Rusya ile yaşanan krizin
ardından tarım, turizm ve ticaret alanındı Antalya’da yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. MHP heyeti, Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan tarafından bilgilendirildi.

Antalya Ticaret Borsası’nı
ziyaret ederek, Rusya
krizinin etkilerini
araştıran MHP Heyeti,
“Edindiğimiz bilgilere
göre Rusya krizinden en
çok etkilenen il Antalya”
değerlendirmesinde
bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet

Bahçeli’nin görevlendirmesiyle Rusya krizinin Antalya ekonomisine etkisini yerinde
tespit etmek için geldiklerini kaydederken,
“Rusya krizinden Türkiye’nin bir çok sektörü
maddi ve manevi olarak olumsuz etkilendi
ama Antalya bu krizden en fazla etkilenen
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ilin Antalya olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Olayın sıcaklığıyla hasar tespiti ve ekonomik kaybın ne olacağına ilişkin değerlendirmelerin yanlış olabileceği düşüncesiyle üzerinden biraz
zaman geçmesini bekledik. MYK kararı ve Genel Başkanımızın talimatıyla ekonomik kayıpların incelenmesi için buraya
geldik. İnşallah Antalya’dan hazırlayacağımız iyi bir raporla
konuyu Meclis gündemine taşıyacağız” dedi.
ANTALYA DURURSA TÜRKİYE DURUR, SORUN ACİLEN ÇÖZÜLMELİ
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, MHP heyetinin
Rusya krizinin etkilerini yerinde değerlendirmek için Antalya’ya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek,
“Rusya ilgi yaşanan uçak sorunundan en çok yara alan il Antalya. Antalya tarım, turizm ve bunlara bağlı diğer sektörler
itibariyle iliklerine kadar bu sorunu yaşayan bir kent” dedi.
Antalya ekonomisinin yüzde 80’i tarım ve turizme dayalı olduğunu vurgulayan Çandır, “Özellikle tarımdan elde edilen
para bu kentin kılcal damarlarına kadar ulaşmaktadır” dedi.
Rusya pazarının Antalya için önemine dikkat çeken Çandır,
“Antalya’nın ihracatında son 13 yılda 6 kat artışı görülürken,
Rusya’ya yaptığımız ihracatta 20 katlık artış söz konusu. Krizin ardından (uçak Antalya’ya düştü) yorumları yapılıyor”
diye konuştu.
şehrimiz. Krizin bölgeyi nasıl etkilediğine dair MHP AR-GE
merkezinde bir rapor hazırlanıyor ancak bu çalışmayı sahayı
görerek desteklemek istedik. Krizden etkilenen Antalya’nın
sıkıntılarını yerinde görüp rapor haline getirmek için sizlerle
bir aradayız” dedi.
RAPOR MECLİS’E SUNULACAK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da siyasi
ve diplomatik gelişmelerin mutlaka ekonomik ve sosyal olarak topluma yansıdığını belirterek, “Rusya ile meydana gelen
olayda bir takım ekonomik problemlerin olması kaçınılmaz”
dedi. Rusya ile ilişkilerde ekonomik olarak en çok etkilenen

Türkiye’nin çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu kaydeden Çandır, “Ülke çıkarı söz konusu olduğunda maddi kayıp
çok dikkate alınmayacak düzeyde. Ancak Antalya Türkiye’nin
imajı. Yılda 12 milyon turisti ağırlıyoruz. Antalya imajı Türkiye’nin gelişimine de katkı sağlıyor. Antalya’ya ekonomik anlamda durgunluk gelirse Türkiye de durulur. O nedenle Antalya’nın bu sorununa acil olarak bir çözüm getirilmesini ümit
ediyoruz” diye konuştu.
Tarım Konseyi olarak Rusya kriziyle ilgili rapor hazırladıklarını
bildiren Ali Çandır, bunu Antalya milletvekillerine sunacaklarını kaydetti.
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YILLIK ENFLASYON

HEDEFİ AŞTI

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
2015 enflasyonunun hedefin üzerinde olduğunu
belirtirken, yüksek enflasyonda tarımın etkisine
dikkat çekti.

B

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı ve
2015 yılı yıl sonu enflasyon verilerine ilişkin
değerlendirmede bulundu. Çandır, TÜİK
verilere göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) beklenenin aksine yüzde
0,21 artış, yurtiçi üretici fiyat endeksinde ise
yüzde 0,33 düşüş gerçekleştiğini belirterek,
yıllık bazda değerlendirildiğinde TÜFE’de
yüzde 8,81, ÜFE’de yüzde 5,71 oranında artış görüldüğüne dikkat çekti. Merkez Bankası’nın 2015 yılı başında yüzde 5 olan yıl sonu
manşet enflasyon hedefinin, ekonomik gelişmelerle birlikte ikinci çeyrek sonunda yüzde
8,53 tahmini ile revize edildiğini hatırlatan
Başkan Çandır, yıl sonu gerçekleşmesi yüzde
8,81 olan enflasyon oranının hedefin üzerinde olduğunu belirtti. Merkez Bankası’nın

2016 yıl sonu enflasyon hedefinin yine yüzde
5 olduğunu kaydeden Çandır, bunun asgari
ücret artışının da etkisiyle gerçekleşmesinin
güç olduğunu söyledi. Çandır “Beklenti anketleri, gerçekleşmenin en iyi ihtimalle yüzde
30 sapmayla yüzde 6,5 olabileceğine işaret
etmekte” dedi.
BATI AKDENİZ’DE ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE
TÜİK verilerine göre, Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nin,
2015 yıl sonu itibariyle Türkiye ortalamalarının üzerinde bir enflasyona sahip olduğunu
belirten Çandır, Batı Akdeniz’in enflasyonda
26 alt bölge içinde orta sıralarda yer aldığına
dikkat çekti. Çandır, “Bölge gerçekleşmelerine bakıldığında tüketici fiyatları artış oranının Aralık ayında yüzde 0,18, 2015 yılında ise
yüzde 8,84 şeklinde gerçekleştiği görülmekte” dedi.
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Türkiye genelinde Aralık ayındaki fiyat artışlarında, ürün bazında yüzde 34,31 artışla sivri biberin, harcama grubu bazında
ise yüzde 1,24 artışla gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ilk
sıralarda yer aldığını belirten Çandır, “Ürün fiyat artışı sıralamasında sonraki sıralarda ise yine tarım ürünlerinden olan
patlıcan, domates ve yeşil soğan gelirken, harcama grubunda
bu sıralama ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler grupları şeklinde gerçekleşmiştir” dedi.
AMBARGO BOLLUĞUNA SOĞUK HAVA ETKİSİ
2015’in seçim atmosferi ve artan terör olayları gölgesinde
tedirginlik içinde geçtiğini hatırlatan BAGEV Başkanı Ali
Çandır, bunun üzerine de Rusya ile yaşanan sorunun ekonomiye yansımasına dikkat çekti. Çandır, Rus ambargosu
nedeniyle yaşanabilecek bolluğun, havaların etkisiyle daralabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya gümrüğünden geri dönen ve 1 Ocak’tan itibaren
yeni pazar bulunamaması halinde iç piyasaya sürülecek
ürünler önümüzdeki günlerde arz artışıyla birlikte tüketicinin yüzünü güldürebilir. Zira iç piyasadaki bolluk beraberinde fiyatları aşağı yönlü etkileyecektir. Ancak Aralık ayının
son günlerinde yurdumuzda etkisini gösteren soğuk havanın özellikle örtüaltı üretimi olumsuz etkilediğini ve üreticilerin hatırı sayılır kayıpla karşı karşıya olduğunu belirtmemiz
gerek. Bu durum ise Rusya’dan kaynaklanacak bolluğun
etkisini ortadan kaldırabilir ve tezgahlara mevsimsel etkiler
yansıyabilir.”
TARIM ENFLASYONDA BELİRLEYİCİ
Fiyat artışı sıralamasında en üst sıralarda tarım ürünlerinin
yer aldığını belirten Ali Çandır, “Tarım ürünlerindeki bu
yüksek fiyat katılığı, enflasyonun düşürülmesinde en büyük
engel. Üreticiye nefes aldıracak teşvikler, pazardaki ürünü
bollaştıracaktır. Bu da fiyatları aşağı yönde etkileyecektir”
dedi.
Dünyada petrol fiyatları gerilerken, düşüşün bizde mazota
yansıtılamaması, dolar kuru ve diğer girdi fiyatlarındaki artışın tarımdan elde edilen kazancı düşürdüğünü, özellikle de
genç neslin toprağı terk etmesine neden olduğunu kaydeden Çandır, şu değerlendirmede bulundu:
“Bizler bu durumun cömert topraklarımızın betona dönüştürülmesi için açık bir davetiye olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle tarım ve gıda ürünleri sektörlerinde, başta enerji olmak
üzere tüm üretim maliyetlerinden oluşan baskının en düşük
seviyelere çekilmesini diliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl dolarda meydana gelen yüzde 25 civarındaki artış da ithal girdi
kullanan tarım ve sanayi sektörlerinde maliyetleri olumsuz
etkiledi. Üretici bu durumu mecburen fiyatlara yansıttı ve
enflasyon mevcut seviyelere adeta asılı kaldı.”
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TOROSLARIN KEÇİSİ

HONAMLI
TESCİL LİSTESİNDE

T

oros Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya üçgeninde yetiştiriciliği yapılan “Honamlı keçisi” Milli
Tescil Listesi’ne girdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın “Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili
Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli hayvan ırklarının tesciliyle sınai mülkiyet
haklarının korunması amacıyla, Irk Tescil Komitesinin
onaylı kararıyla honamlı keçisi de Milli Tescil Listesi’ne

eklendi. Toros Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya
üçgeninde yetiştiriciliği yapılan süt, et ve kıl verim yönlü kombine ırklarından olan Honamlı keçisinin tescil sürecinde genotiple ilgili tüm bilimsel makaleler ve bilgiler
derlenerek ırk tescil formatına uygun şekilde işlenerek,
elde edilen veriler en yüksek, en düşük ve ortalama değerler olarak hazırlandı. Milli Tescil Listesi’nde “Anadolu
mandası, Anadolu ivesisi, norduz koyunu, Ankara keçisi,
Kafkas arısı, Van kedisi, Ankara kedisi, izci köpeği zağar,
Edremit kelebek güvercini” gibi hayvan türleri yer alıyor.
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PORTAKALIN

100 YILLIK
HİKAYESİ
O

smanlı döneminde İsrail’in
Hayfa bölgesinden gelen
portakal Arapça adı ‘naranca’ olarak bilinirdi. O
dönem Osmanlı’nın büyük şehri
İstanbul, ticaret merkeziydi. Hayfa’dan gelen portakal doğrudan
İstanbul’a ‘naranca’ olarak giderdi.
O yıllarda Akdeniz kıyıları portakalı tanımıyordu. Ta ki 1850’li Mustafa Şerafettin
ÇAĞLAYAN
yıllarda Portekizli gemicilerin FiZiraat Mühendisi
nike’deki sedir ağaçlarını almaya
geldiklerinde yedikleri meyvenin çekirdeğini bırakana
kadar. Limandaki Finikeli işçilerin, Portekizli gemicilerin
bıraktığı portakal çekirdeklerini toplayıp, ekmesiyle bahçelerde portakal yetişmeye başladı. 1860-70’li yıllarda çekirdekten boy veren portakal ağaçları, oldukça boylu ve
köklü, meyvesi çabuk dökülen, aşırı çekirdekli ve dikenli
bir bitki olarak Finike bahçelerini turuncu rengiyle süslemeye başladı. Finikeli köylüler, meyvenin adına Portekizli
gemicilerden yola çıkarak ‘portakal’ adını verdiler.
PORTAKALI GEMİCİLER YAYGINLAŞTIRDI
Finike -Antalya arasında balıkçılık yapan gemiciler, Kumluca sahillerini, Adrasan, Tekirova, Kemer ve Antalya’yı
bu dikenli ağaçla tanıştırdılar. Ancak, ekonomik değeri
olmayan bu meyveye ilgi pek olmadı. 1920’lere gelindiğinde Finike’nin ağası İdris Ağa (İdris Subaşı), Trablus’tan
getirilen daha kaliteli, çekirdeksiz, dikeni olmayan bir
ağaç türünü duyar ve 20 kadar fidan getirtir. İdris Ağa,
Hasan Subaşı’nın büyük dedesidir. İdris Subaşı’nın evinin
önünde 20 kadar ağaç vardır ama develer nedeniyle yükseltilen duvarlardan halkın portakal ağaçlarını görmesi
mümkün değildir. Aile eşrafı da geniş olduğundan portakal ağaçlarının meyvesini kendileri tüketir.
PABUCU PORTAKALLA ALDI
Yıl 1927. Babası Basra’da şehit düşmüş Salih Çağlayan ismindeki genç daha 14 yaşındadır. Mahallesine, sermayesi
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iki küfe pabuç olan bir tüccar gelir. Salih Çağlayan, pabuçlara hayran hayran bakarken, tüccar “oğlum pabuçları çok mu beğendin?” der. “Evet” yanıtını alan tüccar,
Salih’e “Portakalınız var mı?” diye sorar. Olumlu yanıt alan tüccar, “Oğlum pabucu
seç, şu küfeyi da al portakalı topla getir” der. Salih, anasına gider pabucunu gösterir
ve başlar portakalı toplamaya.
O gece Antalya’nın meşhur yağmurları başlamıştır. 20 gün aralıksız sürecektir.
Ayakkabı tüccarı portakallarla mahsur kalır. 20 gün sonra Salih, kapının önündeki
küfe yerine küflenmiş, boz portakalları görür. Tüccar, yağmurda çürüyen portakalları döküp gitmiştir.
Salih, dedesi Ali Ağa’yı bulur, olayı anlatır. Dedesi “Oğlum bak bunda bir hayır
var” der ve çürüyen portakalları ayıklamasını, çekirdeklerini temizleyip külle yıkamasını, toprak tavlandığında çekirdekleri ekmesini söyler. Salih dedesinin dediklerini bir bir yapar. Toprak tava geldiğinde Salih, 20 dönümlük tarlaya portakal
çekirdeklerini eker.
1928 yılında köyün ağası İdris Ağa gelir, bahçeyi görür. Dikilen portakalların para
etmeyeceğini, ehil portakallardan aşılama yapmasını söyleyerek Salih’i yönlendirir.
İZMİR VE İSTANBUL’U PORTAKALLA TANIŞTIRDI
Aradan 5 sene geçer. Salih askerliğini yapıp gelmiştir. Serpilen portakal ağaçlarından 45 küfe portakal toplar. Gemiyle İzmir’e ulaştırır. Kemeraltı’nda “Haydi portakala gelin” diye meyveyi pazarlamaya başlar. Gelen alıcılar “Orange kaç para” diye
sorar. Salih, “Bu orange değil, portakal” der. Ertesi sene Salih’in portakal verimi 3’e
katlamıştır. Gemiye yüklediği portakalların yarısını İzmir’e gönderir, yakın arkadaşı Hamdi Uysal’a orada sattırır. Bir bölümünü de kendisi İstanbul’a görür. 1934
yılında İstanbul pazarında “Portakala gelin” diye bağırır. Alıcılar Salih’e “Oğlum bu
naranca kaç lira?” diye sorar. Salih, “Ne narancası, bu portakal” der. Salih’in ürettiği portakal iyi para edince, Salih’in komşuları portakal üretimine yönelir. 1940’lara
gelindiğinde Antalya’nın ilk portakal bahçeleri kurulmaya başlar.
ATATÜRK NARENCİYE İSTASYONU KURDURDU
1930 yılında İdris Subaşı’nın gönderdiği portakalları yiyen Mustafa Kemal Atatürk,
Antalya Narenciye İstasyonu kurulması talimatını verdi. Ali Sami Yen isimli bir
müdür Amerika’dan getirdiği aşılarla modern portakal bahçelerinin kurulmasını
sağlar.
1995 yılına gelindiğinde artık portakal Türkiye’de en çok üretilen meyvelerdendir.
Bu arada portakala kalite arayışları başlar. Devlet Planlama Teşkilatı’nın tarım ve
çevre üyesi Mustafa Şerafettin Çağlayan, portakalın coğrafi isim hakkı alması, kalite ve standardının belirlenmesi için çalışma başlatır. 1999 yılında çıkan 20 yıllık
DPT’nin perspektifinde adı geçen bu konular, 2004 yılında kanun olarak çıkmıştır.
Mustafa Şerafettin Çağlayan, 1960’lı yıllarda Fransa’da Montpellier’de yüksek tahsil yaparken coğrafi isim hakkı konusunda öğrendiklerini yurdunda paylaşmış, bütün meyve, sebze ve gıdalarda kalitenin belirlenmesi için iyi tarım uygulamalarının
gerekliliğini anlatmıştır. Bu arada Finike’de tarımsal üretici birliği kurulmuş, 2008
yılında da Finike portakalına coğrafi isim hakkı alınmıştır. Ne var ki aradan geçen
onca seneye rağmen Tarımsal Üretici Birliği maalesef coğrafi isim hakkının kullanması için gerekli komisyonu bir türlü kuramamıştır. Yapılan onca girişime rağmen
Finike portakalının coğrafi isim hakkının uygulanmasında sıkıntı yaşanmaktadır.
Dünyaca ünlü aromasıyla bilinen Finike portakalının hakkını hukukunu korumak
bizim öncelikli hedefimizdir. Bunun için gerekli girişimler bir an önce yapılmalıdır.
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ÜRETİMİ TERK EDİYOR

DEVLET KAPISI

ARIYORUZ
Tarım kenti Antalya’da çiftçi sayısı azalırken kamu
çalışanı sayısında hem aylık hem de yıllık bazda artış
görüldü. Kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde
Temmuz 2015’te geçen yılın aynı dönemine göre 83
bin artarken, Antalya kamu çalışanı sayısı en fazla
artan 4. kent oldu. Antalya’da Temmuz 2014’te 65 bin
civarında olan kamu çalışanı sayısı geçen bir yıllık
süre zarfında 4 bine yakın artış göstererek 70 bine
yaklaştı.

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) “İstihdam İzleme Bülteni”ne ilişkin değerlendirmede bulundu. İşsizliğin Türkiye’nin
ve Batı Akdeniz’in en önemli sorunları arasında yer aldığını
belirten Çandır, Antalya’da Eylül ayında 3 bin 400 kişinin işsizlik ödeneği alabilmek için başvuruda bulunduğuna dikkat
çekti. Çandır, “Bu ödeneğe başvuru sayısındaki artış ülke
genelinde değerlendirildiğinde, Antalya İstanbul’un ardından gelmektedir. Antalya’da Temmuz ayı itibariyle işsizlik
ödeneğinden yararlananların sayısı ise bin 210’a ulaşırken,
bir önceki yıla göre değişim 105, bir önceki aya göre değişim 258 kişi olmuştur. Bu rakamlar göz önüne alındığında
Antalya işsizlik ödeneğinden yararlanan kişi sayısındaki artış
bakımından Türkiye’de en üst sırada yer almıştır” dedi.
ANTALYA’DA 1 YILDA 2 BİN 500 ÇİFTÇİ
TOPRAĞI TERK ETTİ
Yaş meyve sebze deposu olan ve ekonomisi tarımla canlanan

Antalya’da çiftçi sayısının azaldığına dikkat çeken Ali Çandır, “Bakıyoruz ki tarım kenti Antalya’da çiftçi sayısı geriliyor. Bu geleceğimiz için
kaygı verici bir durum. Son bir yılda Antalya’da
Ali
2 bin 500 çiftçi faaliyetini sonlandırmış, 45 bine
ÇANDIR
yakın çiftçi sayımız bu yıl 42 bine kadar gerilemiştir. Antalya, çiftçi sayısındaki azalma bakımından Türkiye’de 11. sırada yer almıştır” değerlendirmesinde
bulundu.
SIRTINI DEVLETE DAYAMA DÜŞÜNCESİ
Antalya’da çiftçi sayısı azalırken kamu çalışanı sayısında hem
aylık hem de yıllık bazda önemli artış olduğuna dikkat çeken
Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu:
“Kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Temmuz 2015’te
geçen yılın aynı dönemine göre 83 bin (yüzde 2,9), geçen aya
göre 11 bin artarken, Antalya kamu çalışanı sayısı en fazla
artan 4. kent olmuştur. Antalya’da Temmuz 2014’te 65 bin
civarında olan kamu çalışanı sayısı geçen bir yıllık süre zar-
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fında 4 bine yakın artış göstererek 70 bine yaklaşmıştır. Bunun anlamı bireylerde çoğunluğunda mevsimlik kazanç ve
risklerden sıyrılıp, sırtını devlete dayama düşüncesinin hakim
olduğu gerçeğidir”.
Çandır, geçen yıla göre Antalya’da esnaf sayısı ile işyeri sayısında da önemli düzeyde artış görüldüğüne dikkat çekti.
ÜRETİM OLMAZSA SORUNLAR KATLANIR
2015 yılı Temmuz-Eylül ayı istihdam verilerinin, Antalya’da
istihdamın tarımdan uzaklaşırken, hızla kamuya ve ticarete yöneldiğine işaret ettiğini vurgulayan Başkan Ali Çandır,
“Ayrıca buna ek olarak işsizlik ödeneğine başvuru ve ödenekten yararlanmadaki artış bakımından kentimizin başlarda
yer alıyor olması, özellikle kentimize ilişkin tarımsal politikalarımızın yeniden ele alınmasına işaret etmektedir. Zira biz-
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ler inanıyoruz ki, çiftçimizi toprağında ancak ve ancak tarım
sigorta uygulamalarındaki iyileştirilmeler ve yeniden düzenlemeler tutabilecektir” diye konuştu.
Üretim maliyetleri artan ve kazancı her geçen gün azalan çiftçinin, başka alanlara yöneldiğini kaydeden Çandır, “Buna ek
olarak kamunun yani memuriyetin sabit getirisi de istihdam
piyasasına yeni katılan bireylerin tercihinin tarım aleyhine
kullanmalarına etki edebilmektedir. Bu nedenle eğer ki başta
kentimizde olmak üzere ülke genelinde daha az işsizimizin
olmasını istiyorsak, reçetemizin başında tarım yer almalıdır.
Tarımı girdi olarak kullanan sanayi ile desteklenen bir politika sepeti, verimli toprağımızın betona dönüşmesine engel
olacaktır. Bu da tüketicimizin daha ucuz ürün yeme, üreticimizin daha çok üretme, emekçimizin ise ekmek bulma derdine çare olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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KORKUTELİ KARYAĞDI ARMUDUNDA
TESCİL ÇALIŞMALARI

A

ntalya Ticaret Borsası’nın Türk
Patent Enstitüsü’ne coğrafi işaret
tescili için başvuruda bulunduğu
Korkuteli karyağdı armudu için
çalışmalar devam ediyor. Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi’nden antropolog Yrd.
Doç. Dr. Kadriye Şahin’in bölgeye gelerek
karyağdı armuduyla ilgili incelemelerde
bulunmasının ardından, karyağdı armuduyla ilgili bölge toplantıları da devam
ediyor.
Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, ATB
Komite Üyesi Yaşar Kocaoğlu, ATB ARGE
Sorumlu Çetin Baver Salman ve muhtar-

ların katılımıyla gerçekleşen toplantıda,
karyağdı armuduyla ilgili çalışma grubunun yaptığı faaliyetler gündeme geldi.
Arşiv taraması, bitkisel üretim, armudun
coğrafi durumu üretim metoduyla ilgili
yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Akdeniz Üniversitesi’ne karyağdı
armudu numunelerinin verilerek incelenmesi kararlaştırıldı. Toplantıda alınan
karara göre, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Karyağdı armuduna dayanıklılık testi,
ağaçların yaş tayinini de yapacak. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, karyağdı armuduyla ilgili tarihsel
bir belge arandığını belirterek, bunun ilgili
arşiv taramasının sürdüğünü söyledi.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat
Bankası olarak tarım sektörünü iyi
bildiklerini belirterek, “Sektörün diğer
oyuncuları da tarım sektörünü iyi biliyor.
Herhangi bir güçlükle karşılaşırsak bunu
yönetecek çok ciddi sağlam bir mali güce
sahip olduğumuzun altını çiziyorum” dedi.

Bankalar Birliği’nden Rusya değerlendirmesi:

YÖNETEMEYECEĞİMİZ BİR SORUNLA ASLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ

T

ürkiye Bankalar Birliği üyeleri Rusya krizine karşı yol
haritası belirlemek üzere Antalya’da turizmciler, ihracatçılar, işadamları ve tarım sektörü temsilcileriyle
bir araya geldi. Toplantıya Antalya Valisi Muammer
Türker, Türkiye Otelcileri Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB),
Antalya Ticaret Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası
(ATB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleri katıldı. Toplantıya TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın yanı sıra İş
Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Denizbank, Eximbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi Bankası, HSBC ile Turklan Bank genel müdürleri ve
genel müdür yardımcıları katıldı.
Toplantıda ülke menfaatleri ile gözetilerek mevcut durumun en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili sektör temsilcilerinin kısa ve uzun döneme ilişkin değerlendirmeleri
aktarıldı. Görüş ve önerilerin yanı sıra bankacılık sektöründen beklentilerin de konuşulduğu toplantıda hükümete ve
ilgili kurumlara sunulabilecek ortak konular belirlendi.
“GENİŞ BİR SORUN”
Salt bir sektörü konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “Yan sektörler
de var. Antalya’nın bir bütünü var. Genel bir değerlendirme
yaptık.” dedi.
“KRİZ YÖNETECEK GÜCÜMÜZ VAR”
“Tarım sektöründe kredi erteleme gibi bir durum söz

konusu olabilir mi?” şeklindeki soruya Aydın, “Henüz
son durumlara ilişkin bizim mali verilere yansıyan negatif bir durumla karşılaşmadık. Ama Ziraat Bankası olarak
sektörü iyi bilen bir bankayız. Sektörün diğer oyuncuları
tarım sektörünü iyi biliyor. Herhangi bir güçlükle karşılaşırsak bunu yönetecek çok ciddi sağlam bir mali güce
sahip olduğumuzun altını çiziyorum” yanıtını verdi.
“Tarım sektörünün sıkıntıları Nisan ve Mayıs aylarında
daha fazla görülecek gibi söylemlere karşı öngörünüz
nedir?” sorusu üzerine Aydın, “Bankacılık tek başına
faaliyet gösteren bir sektör değil, ekonominin diğer paydaşlarıyla birlikte faaliyet gösteriyor. Herkesin kaybettiği
ortamda biz kazanmayız. Veya bizim kazandığımız ortamda da herkes kaybetmiyor. Hep birlikte sorun neyse,
problem neyse imkanlar ölçüsünde bunları yönetebileceğimizin altını çiziyorum. Yönetemeyeceğimiz bir sorunla asla karşı karşıya değiliz” açıklamasını yaptı.
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ATB

A

ARALIK MECLİSİ TOPLANDI

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Aralık ayı Meclisi, Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetimin bir
aylık çalışmalarının anlatıldığı Meclis’te,
Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, 2015 yılıyla ilgili kısa
bir değerlendirmede bulundu. Rusya
krizinin 2015 yılına damgasını vurduğunu kaydeden Bülbül, krizden en fazla Antalya ekonomisinin etkilendiğine
dikkat çekti. Bülbül, “Antalya tarımı ve

turizmi bu krizden ciddi bir şekilde etkilendi” dedi. Antalya Ticaret Borsası’nın
krizin etkilerini azaltmak için çalışmalar
yürüttüğünü belirten Bülbül, ATB başkanlığındaki Tarım Konseyi’nin Rusya
dosyası hazırlayarak ilgili bakanlara sunduğunu kaydetti. Bülbül, krizin 2016’da
ekonomiyi etkilememesi için gerekli
önlemlerin bir an önce alınmasını beklediklerini kaydetti. Sektörel konuların
değerlendirildiği ATB Meclisi’nde, 2016
bütçesi de kabul edildi.
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ATB ÜYELERİNE E- TEBLİGAT ANLATILDI

Antalya Ticaret Borsası
üyelerine yönelik
eğitim ve bilgilendirme
çalışmalarını sürdürüyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı,
ATB üyelerine 1 Ocak
2016’da yürürlüğe
girecek e-tebligat
uygulamasını anlattı.

G

elir İdaresi Grup Başkanı Camal Akpunar, Mükellef Hakları ve İletişim
Müdürü Orhan Zıngal, Antalya Ticaret Borsası’nın daveti üzerine ATB
Toplantı salonunda e - tebligat uygulaması
hakkında bilgi verdi. ATB Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu
Üyesi Süleyman Ersan, meclis, komite üyelerinin yanı sıra ATB üyeleri katıldığı toplantıda,
üyelerin soruları da cevaplandırıldı.
E - tebligat uygulaması hakkında bilgi
veren Gelir İdaresi Grup Başkanı Camal
Akpunar, uygulama ile zaman kaybının
önleneceğini, kırtasiye malzemeleri sarfiyatının azalacağını, mükellefe bilgi ve
belgelerin aracısız ulaştırılacağını, bir tuşla belgeye ulaşımın sağlanacağını belirtti.
Akpunar, mükelleflerin yüzde 50’sinin
2016 yılında e tebligat kapsamına alınacağını bildirdi.
Mükellef Hakları ve İletişim Müdürü Orhan Zıngal, “Artık posta dağıtıcısı olmayacak e- tebligat dönemi başlıyor” derken,
uygulamanın 1 Ocak 2016’da başlayacağını duyurdu. 1 Ocak’ta başvuruların zorunlu hale geleceğini, yeni işe başlayanların ise 15 gün içerisinde e- tebligat için

başvurmaları gerektiğini kaydeden Zıngal,
uygulamaya geçmeyene ceza kesileceğini
söyledi.
Tebliği gereken belgenin, e- tebligat sistemi ile
mükelleflerin elektronik adresine tebliğ edileceğini bildiren Zıngal, “Bu tebliğ, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır” dedi. E-tebligat uygulamasının 1 Ocak
2016 tarihinden itibaren başlayacağını duyuran Zıngal, bu tarihten önce e tebligat sistemini
kullanmak isteyen mükelleflere başvurmaları
halinde e-tebligat yapılabileceğini kaydetti.
E tebligatın sms yoluyla ya da mail yoluyla
gönderildiğini söyleyen Zıngal, “E tebligat
yoluyla gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve
ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz” dedi.
E -tebligat sisteminin faydalarını anlatan Zıngal, sistemin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin
korunmasını sağladığını, hizmet kalitesini
artırdığını, belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti ettiğini,
fiziki ortamda haftalarca süren tebligatın sistem ile saniyeler içerisinde gerçekleştirildiğini, masrafsız olduğunu, kağıt zaman ve enerji
tasarrufu sağladığını kaydetti.
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BUĞDAYDA DENEME EKİMLERİNE

A
Antalya Ticaret Borsası
Hububat Çalışma
Grubu, ’Antalya
Buğdayını Arıyor’ projesi
kapsamında bölgeye en
uygun buğday çeşidini
belirlemek amacıyla
ikinci yıl deneme
ekimlerine başladı.

TB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, Antalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi
üyesi İbrahim Köseoğlu’nun katılımıyla Aksu ve Korkuteli’de ikinci yıl deneme ekimi gerçekleştirildi. Buğday çeşitleri
arasında bölgeye en uygun buğday çeşidi
belirlenecek, üreticilere önerilecek.
KALİTELİ VE VERİM ARAYIŞI
ATB Başkanı Ali Çandır, yılda 256 bin ton
buğday üreten Antalya’nın istediği ürün
kalitesi ve verimine ulaşamadığını bildirdi. Çandır, üreticiden gelen talep üzerine
bölgeye uygun, verimli, kaliteli, hastalık ve
zararlılılara dayanıklı buğday çeşidini elde
etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Çandır, ikinci yıl deneme ekimlerinin hayırlı
olmasını diledi.
Çandır, projeye, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

DEVAM

İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Antalya Ajans
Amirliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği ile özel sektörün destek
verdiğini kaydetti.
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ÇANDIR

ATB GENÇLİK İLE BİRARAYA GELDİ

A

rüşlerini öğrencilerle paylaştı. Gençlerden
kendilerini geliştirmelerini ve proje üretmeye
yönelik çalışmalar yapmalarını isteyen Çandır, gençlere üniversite hayatında başarılar
diledi.

ATB Gençlik İş Geliştirme ve Çalışma Grubu’nun 2015-2016 dönemi ilk toplantısına
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır
katıldı. Gençlere, Borsa’nın çalışmalarını anlatan Çandır, tarım ve ticaret hakkında gö-

ATB Gençlik İş Geliştirme ve Çalışma Grubu
adına konuşan Okan Bek, üniversite öğrencilerinin kendini geliştirebilecek bir zemin
hazırladığı için Borsa Başkanı Ali Çandır’a
teşekkür ederken, düzenli olarak Borsa’da bir
araya gelen Gençlik İş Geliştirme ve Çalışma
Grubu üyelerinin çeşitli projeler üzerinde çalıştığını söyledi.

ntalya Ticaret Borsası Gençlik İş Geliştirme ve Çalışma Grubu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır’la biraraya geldi. Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ağırlık olmak
üzere diğer fakültelerden öğrencilerin yer
aldığı ATB Gençlik Grubu, 365 oda ve borsa
arasında ilk ve tek olma özelliği gösteriyor.
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EMNİYET MÜDÜRÜ CEMİL TONBUL’DAN

A

BORSA’YA ZİYARET

ntalya Emniyet Müdürü Cemil
Tonbul, Antalya Ticaret Borsası’na
nezaket ziyaretinde bulundu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu
Üyesi Cüneyt Doğan’ın konuk ettiği Cemil
Tonbul, Antalya Ticaret Borsası’nın kentin
gelişimi için yaptığı çalışmaları yakından
takip ettiğini söyledi. Tonbul, Çandır ve
ekibine çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ali Çandır da tarım ve turizm kenti Antalya’da güvenliğin önemine dikkat çekti.
G20, B20 gibi uluslararası organizasyonların kazasız belasız tamamlanmasında
emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür
eden Çandır, bu tür organizasyonların
kentin tanıtımına sağladığı katkıya vurgu
yaptı. Emniyet Müdürü Tonbul’un kent
için yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahseden Çandır, Tonbul’a ziyareti nedeniyle
teşekkür etti.
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KADIN KOOPERATİFİ’NDEN BAŞKAN ÇANDIR’A ZİYARET

A

ntalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Antalya Girişimci Kadınlar Kooperatifi
Başkanı Nur Demir ve kooperatif üyelerini kabul
etti. Nur Demir, kooperatif olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Çandır’a bilgi verirken, Yöresel Ürünler
Fuarı’nı düzenleyip kendilerine ürünlerini sergileme fır-

T

satı verdiği için Çandır’a teşekkür etti. Çandır da kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerken, kadınların üretimin
içerisinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Çandır, kadın girişimcileri önemsediklerini belirterek, Antalya Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyelerine
çalışmalarında başarılar diledi.

TOBB’DAN EĞİTİM YARDIMI

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Antalya
Ticaret Borsası işbirliğiyle
Antalya’daki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere
eğitim yardımı yapıldı. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, TOBB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere
dağıtılmak üzere Antalya Ticaret Borsası’na gönderilen eğitim yardımının 600 öğrenciye
ulaştırıldığını kaydetti. TOBB ve
ATB’nin eğitime verdiği öneme
vurgu yapan Ali Çandır, “Geleceğimiz olan gençlerin en iyi
şekilde yetiştirilmesi en büyük
hedefimiz” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NA

FRANSA’DAN

NİŞAN
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Fransa’nın
en üst düzey nişanı olan Legion d’Honneur madalyası
verildi.

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği Başkanı Andre Marcon’un teklifi
ile Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın onayı ile madalyaya layık
görüldü. Fransa İmparatoru Napolyon’un 1804 tarihinden
itibaren verdiği nişan, Türkiye’den ilk olarak Mustafa Kemal
Atatürk’e verilmiş, iş dünyasının önemli isimleri de nişanı
daha önce almıştı.
Aralarında Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın da
bulunduğu, Oda ve Borsa başkanlarının katıldığı madalya
töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Fransa’da meydana gelen
saldırıya değinerek terörü nefretle kınadığını söyledi. Fransa
halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle mücadele eden halkımız. Fransa’nın endişesini anlamaktadır. Terörün seçtiği hedefler özgürlük eşitlik
kardeşlik ve insanlığın onurudur. Terörün dini ve milliyeti
yoktur. Bu tür acıların yaşanmamasını diliyorum” dedi.
Fransa Cumhuriyetinden böyle bir nişan almaktan onur duy-

duğunu aktaran Başkan Hisarcıklıoğlu, “Ben bir girişimciyim
sanayiciyim. Türk-Fransız ekonomik ve siyasi ilişkilerin önemine inandım. Yaklaşık 700 yıllık tarihten gelen bir dostluğumuz var. İlişkilerin en zor döneminde Türkiye’deki Fransız
dostlarımızla çalıştık. Türk Fransız ilişkileri AB, Ortadoğu ve
dünya barışı için önemlidir. Bu anlamlı nişanla Türk Fransız
ilişkilerini güçlendirmeye yönelik sorumluluklarımız arttı”
diye konuştu.
FRANSA’YA YENİ TİCARET HAMLESİ
İki ülke arasındaki ikili ticaretin yukarı çekilmesi gerektiğine
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “15 milyar dolar karşılıklı ticaret
hacmi var. Bu rakam ne Fransa ne de Türkiye’nin ekonomik
gücünü gösteriyor. Ticarete yeni ivme kazandırmalıyız. Fransız şirketlerin Türkiye’deki yatırımı yüzde 10 civarında. Biz
daha fazla Fransız şirketlerin yatırım yapmasını destekliyoruz. Enerji ve ulaşım başta olmak üzere yeni Fransız yatırımlarını ülkemizde görmek istiyoruz. Fransa’da da Türkiye’den
daha fazla yatırım yapılmalı” şeklinde konuştu.
Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas Fekl, her iki ülkenin mev-

TOBB’DAN

55

cut fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirterek Gümrük
Birliği’nin modernleşmesi ile birlikte ilişkilerin daha üst seviye çıkarılabileceğini kaydetti. Fransız şirketlerin Türkiye’de
bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Fekl, “Ülkenizin
kalkınmasına katkıda bulunmaya 2023 vizyonuna önemli
katkıda bulunmak istiyorlar. Enerji, alt yapı, demiryolu ve finans sektöründe. Türk şirketlerinin de Fransada bulunması
önemledir. Dış ticaret bakanı olarak şunu söylüyoruz. İlişkileri 5 alanda geliştirebiliriz. Türk ve Fransız şirketleri bu potansiyeli değerlendirmeli. Türk-Fransız Ticaret Odası kurmak
istiyorsunuz. Bunun yanı sıra iki oda arasında Fransa’nın himayesi altında güçlü ve sıkı işbirliğinin geliştirilmesini istiyorsunuz. Hem Türkiye’ye ilgi duyan Fransızların hem de Fransa’ya ilgi duyan Türklerin” değerlendirmesinde bulundu.
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TURUNÇGİLİN
TÜRKİYE VE
ANTALYA
EKONOMİSİNDEKi
YERİ VE ÖNEMİ

Dilek TAŞGIN
Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

P

ortakal, mandarin, limon, greyfurt, turunç gibi ekonomik değeri yüksek olan Citrus cinsi meyve türlerini içine alan turunçgiller, dünyada en fazla yetiştirilen ve tüketilen meyve gruplarından biridir. FAO
2013 verilerine göre; Dünya turunçgil üretiminde Çin,
Brezilya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ilk sıralarda olup,
Türkiye 3,7 milyon ton üretim ile 8. sırada yer almaktadır.
Pek çok meyve türünün yetiştirilmesine olanak sağlayan
ülkemizde tarımın en önemli sektörlerinden olan yaş sebze meyve üretimi, nüfusumuzun gıda ihtiyacını karşılaması, öz kaynakların değerlendirilmesi, gıda işleme sanayisine hammadde sağlaması ile tarım ekonomisi içerisinde
büyük öneme sahiptir. Ülkemizde 2014 yılı itibariyle 46,9
milyon ton yaş meyve sebze üretiminin, 5,4 milyon ton ile
yüzde 11,6’sı ilimizden gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz eko-

lojisi, turunçgil tarımına uygun alanların varlığı sebebiyle
de önemli bir potansiyele sahiptir. 2014 yılı verilerine göre,
ülkemizde 1.304.515 dekar alanda 3.783.517 ton narenciye
üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimin yüzde 16’sı Antalya
ilimizden karşılanmaktadır. Ülkemizde üretilen portakalın yüzde 28’i, limonun yüzde 10’u, mandarinin yüzde 3’ü,
altıntopun yüzde 3’ü Antalya’da yetişmektedir. Tablodan
da anlaşıldığı gibi Antalya’nın toplam meyve üretimi içinde turunçgiller yüzde 44’lük bir paya sahiptir. İlimizde
turunçgil üretiminin yüzde 82’sini 500.663 ton üretim ile
portakal oluşturmaktadır. Bu üretim miktarı ile Antalya,
Türkiye portakal üretiminde yüzde 28’lik oran ile 1. sırada
yer almaktadır. İlimizi, yüzde 22’lik oran ile Adana, yüzde
16’lık oran ile Mersin ve Hatay, yüzde 13 pay ile de Muğla
illeri izlemektedir.
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mizde ise bu iki çeşidin yanı sıra, Valencia, Taracco, Moro,
Shamoti, Hamlin, Alanya Dilimlisi, Kozan Yerli ve Dörtyol
Yerli (meyve suyu sanayi için), Finike Yerli(sofralık ve usarelik) çeşitleri de bulunmaktadır.Bu haliyle portakalın iç ve
dış pazarlar açısından büyük bir önem taşıdığı ortadadır.
Ülkemizde üretilen mandarinin yüzde 62’si ihraç edilmekte olup, mandarin ihracatının yüzde 40-60’ını Satsuma grubu oluşturmaktadır. İlimizde mandarin üretim
miktarı ve alanı olarak Alanya, Finike, Kemer, Aksu ilçeleri önde gelmektedir.İlimizde 15.030 ton Satsuma
mandarini, 16.768 ton Klemantin mandarini, 2720 ton
ile diğer mandarin çeşitleri dikkat çekmektedir. Üretilen
mandarinler içinde en çok ihracata giden çeşit Satsuma
Owari’dir. Bunu sırasıyla Fremont, Nova, Ortanique,
Minneola çeşitleri izlemektedir.
2014 yılı verilerine göre Türkiye limon üretimi 725.230
ton iken, ilimizin üretimi son üç yıl içinde yüzde 10 artış oranı ile 73.369 tona ulaşmıştır. İnterdonato ve Meyer
limonlarının ihracatta ilk sırada yer aldığı ilimiz üretiminin büyük bölümü Aksu, Alanya, Konyaaltı, Finike ilçelerinden karşılanmaktadır. Özellikle 24.210 ton üretim ile
Aksu, 14.600 ton üretim ile de Alanya ilçesi öne çıkmaktadır. Ayrıca, Lamas, Karalimon, Kütdiken çeşitleri ile de
üretim yapılmaktadır.Ülkemizde üretilen limonun yüzde
57’si ihraç edilmektedir.

Antalya’da 406.861 ton üretim ile Washington grubu portakal 1. sırada bulunurken, bu üretimin büyük kısmı Finike
ve Kumluca ilçelerinden karşılanmaktadır. 2014 yılı verilerine göre Türkiye portakal üretiminin yüzde 19,3’ünü
ihraç etmektedir. İhracatta en çok Washington Navel ve
Washington Navelina çeşitleri yer almaktadır. Üretimi-

2014 yılı verilerine göre ilimizin 5638 ton olan altıntop
üretiminde Rio Red ve Star Rubyçeşitleri dikkat çekmektedir.Antalya ilinde altıntop üretim alanında 700 dekar
ile Aksu ilçesi ilk sırada yer alırken, üretim miktarı olarak 1636 ton ile Finike, 1310 ton ile Serik içesi önde gelmektedir. Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte son
yıllarda gittikçe artan miktarda altıntop ihracatı gerçekleşmiştir. Ülkemizde üretilen altıntopun yüzde 79’u ihraç
edilmektedir. En çok ihracatı yapılan çeşitler, Ruby Red,
Marsh Seedless, Thomson ve Red Blush çeşitleridir.
Son yıllardaki istatistiksel verilere göre dünya turunçgil
üretimi, tüketimin üzerindedir. Dünya üretiminde ortaya
çıkan bu artış, pazara arzda da fazlalık yaşanmasına sebep
olmaktadır. Portakal üretim sezonunun yıl boyu pazara

Ürün Grubu ve Üretim Miktarı (Ton)

TÜRKİYE
ANTALYA
Antalya’nın payı

Meyve
18.363.563
1.400.231
%7.6

Türkiye Meyve-Turunçgil Üretiminde Antalya’nın Yeri (2014)

Turunçgil
3.783.517
614.188
%16.2

Turunçgil/ Toplam
Meyve

%21
%44
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ürün arzını sağlayacak şekilde erkenci ve
geçici çeşitlerin dikilmesi ile uzatılması,
aynı şekilde mandarin üretiminde de dünya pazarlarındaki Şubat-Mayıs sonu arasındaki boşluğu doldurmak için, erkenci
ve geççi mandarin çeşitlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle
Araştırma Kurumları, Yayımcı, Üretici,
İhracatçı ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Mandarinde son yıllarda tüketici tercihleri dikkate
alınarak, kolay soyulabilir, aroması yüksek çeşitlere yönelim olduğundan, yeni
kurulan plantasyonlarda Okitsu Wase,
Klemantin Fina, Fortune, W.Mulcott gibi
pazar boşluğunu kapatacak çeşitlere yer
verilmektedir. Portakalda erkenci çeşitler
olan Washington Navelina, Batem Fatihi,
Fukumoto çeşitleri ve geççi çeşitler olan
Lane Late, Poweel çeşitleriyle çiftçi şartlarında yeni plantasyonlar kurulmaktadır.
Araştırma enstitülerinde geliştirilen yeni
ürün çeşitlerinin çeşit özellikleri ve hasat
dönemleri ile yetiştirme tekniklerinin ve
tarım teknolojilerinin üreticilere tanıtımı
ve yaygınlaştırılması amacıyla Antalya İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
işbirliği ile çiftçi şartlarında demonstrasyon
bahçeleri tesis edilmektedir.Ülkemizde
2005 yılından itibaren uygulanmaya başlayan sertifikalı fidan kullanılarak modern
kapama bahçe tesislerinin desteklenmesi
ile,tüm bitkisel üretim alanlarında olduğu
gibi turunçgil üretiminde de önemli artışlar olmuştur. Yurt içi sertifikalı fidan, çilek
fidesi ve standart fidan kullanım desteği
kapsamında; virüsten ari fidanların ilave
olarak desteklenmesi, sanayilik/ihracata
yönelik çeşitlerde ilave destek, aşılama ile
çeşit değiştirme desteği gibi desteklemele-

rin yanı sıra, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadele
desteği, mazot, gübre, toprak analizi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe,
düşük faizli kredi uygulamaları ve ARGE
desteklerinin bu artışta önemli etkisi olmuştur. Üretimdeki bu artışın iç ve dış
pazarlarda değerlendirilmesi gerekmekte
olup, özellikle dış pazarda talep edilen kalite ve standartta çeşitlerin yetiştirilmesine
yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.
Ülkemizde turunçgiller, üretim ve ihracatı
her yıl artan, yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 45’ini karşılayan bir meyve grubudur. 2002 yılında 812 bin ton turunçgil
ihraç ederek 344 milyon dolar döviz girdisi
sağlanırken, 2014 yılında 1 milyon 585 bin
ton ihracat karşılığında 942 milyon dolar
döviz elde edilmiştir. 2014 yılında 3 milyon 532 bin ton olan yaş meyve sebze ihracatının 1 milyon 585 bin tonluk kısmını
turunçgiller oluşturmaktadır. Türkiye turunçgil üretiminin yüzde 42’si ihraç edilmektedir. Ülkemizde 2014 yılında turunçgil ihracatında en yüksek payı 646 bin 109
ton (%40) ve 369 milyon 104 bin dolar döviz girdisi ile mandarin almaktadır. Limon
turunçgil ihracatının yüzde 26’sını, portakal yüzde 22’sini ve greyfurt yüzde 11’lik
kısmını karşılamaktadır. Akdeniz İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğinin 2015 yılı ilk
dokuz aylık verileri dikkate alındığında,
toplam yaş sebze meyve ihracatının yüzde 20.39’u Antalya’dan sağlanmaktadır.
Antalya Yaş Meyve Sebze ihracatında turunçgillerin payı yüzde 13’dür. 2014 yılı
içinde ilimizden ihraç edilen turunçgillerin; 29.509 tonu (%36’sı) mandarin, 28.619
tonu(%35’i) limon, 16.055 tonu (%19’u)

Turunçgil/ Yaş Meyve
Sebze

İhracat (ton)

TÜRKİYE
ANTALYA
Antalya’nın payı

Yaş Meyve
Sebze
3.531.681
652.819
%18.4

Türkiye/Antalya Yaş Meyve Sebze-Turunçgil İhracatı (2014)

Turunçgil
1.585.470
82.733
%5.2

%45
%13
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portakal, 8.550 tonu (%10’u) greyfurttur.2014 yılı içinde
Türkiye’nin turunçgil ihracatını en fazla yaptığı ülkeler;
Rusya Federasyonu, Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan ve
Romanya’dır.
Türkiye stratejik konumu nedeniyle turunçgil meyveleri
ihracatını artırma açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Uluslararası pazarlarda birçok rakip ülkeyle karşı
karşıya olduğumuz dikkate alınarak, üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması sağlanmalıdır. Bu da üretimin toplu haldeki geniş arazilerde yapılması ile mümkündür. Ancak turizmin gelişmiş olduğu
ilimizde yatırımların hızla artması ve arazi rantının yüksek olması tarım alanlarını daraltmaktadır. İlimizde tarım
işletmelerinin küçük, parçalı yapıda olması, verimlilik
ve kapasite kullanımının düşmesine, işletme girdilerinin
maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımız, tarım işletmelerinin ekonomik
bütünlüğünü korumak, arazilerin bölünmesini önleyerek
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; 2014 yılında 5403
sayılı Toprak Kanununun 8. maddesindeki değişiklik ile
6537 sayılı Kanunu çıkarmış, bu Kanunla birlikte il ve ilçe
bazında değişmek üzere yeter gelirli işletme büyüklükleri
belirlemiştir.Çalışmalar bu Kanun ve mevzuat hükümleri
kapsamında yürütülmektedir. Yine Bakanlığımız tarafından sağlıklı gıda tüketimi konusundaki hassasiyetler dikkate alınarak, ihracat yapacağımız ülkelerin kriterlerine
uygun üretim yapılmasına yönelik;Entegre ve Kontrollü
Ürün Yönetimi ve Entegre Mücadele uygulamaları yürütülmektedir.Bu kapsamda bitki koruma hizmetleri, insan
sağlığı, çevre ve doğal dengenin korunması dikkate alınarak kimyasal mücadelenin son çare olarak ele alındığı,
entegre mücadele prensipleri doğrultusunda yapılmaktadır. Özellikle kimyasal mücadeleye alternatif biyolojik
ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması
konularında çalışmalar yürütülmektedir.
İlimizin meyve üretim potansiyeli içinde önemli bir yeri
olan turunçgil yetiştiriciliğinin ve ihracat olanaklarının
artırılması, tarım sektörünün gelişmesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu sektörün ulusal ve uluslararası pazarının korunması ve rekabet şansının arttırılması,sürekli
değişen ve gelişen yenilikleri izlemek ve uygulamaya koymak ile mümkün olacaktır.
KAYNAKLAR
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Değerlendirme Raporu, 2014
Ocak-Aralık, BAİB
TUİK(2014) FAO(2013)

62 KOMİTELER
ANTALYA TİCARET BORSASI ARALIK AYI MESLEK KOMİTELERİ KARAR VE GÖRÜŞLERİ
1.MESLEK KOMİTESİ (Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

2. MESLEK KOMİTESİ
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

K

omite üyeleri siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer
alan vaatler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, girdi
maliyetlerinin yüksek olmasının sektörü olumsuz etkilediğini
belirtmişlerdir. Gübrede yapılması beyan edilen indirimin umut verici
olduğunu, önümüzdeki dönemde diğer girdilerde de indirim uygulanması hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Üyeler
ayrıca susam fiyatlarını değerlendirerek geçen yıla oranla ürün birim
satış fiyatının düştüğünü ancak maliyetlerin artını belirtmişlerdir.
Komite üyeleri Antalya Buğdayını Arıyor çalışmasının birinci yılını
değerlendirerek Korkuteli, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Aksu ilçesi ve Elmalı ilçesinde yapılması planlanan ekimler hakkında
görüş alış verişinde bulunarak aşağıda yer alan çeşitlerin ekilmesine
karar vermişlerdir.

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

K

omite üyelerince sektörel ve ekonomik konularda görüş
alış verişinde bulunulmuştur.

6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

K

omite üyelerince iç piyasa koşulları değerlendirilerek, ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üyeler süt fiyatlarının AB ‘de sütte uygulanan kotalarının kalkması nedeniyle önümüzdeki yıl süt fiyatlarında gerileme yaşanacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Süt tozu pazarlamasında yaşanan problemlerin son dönemde
artması nedeniyle sektörün olumsuz etkilendiği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Yemde KDV oranının kaldırılmasını olumlu bulan üyeler, kaldırılan oranın direk olarak üreticiye etki edeceğini düşünmediklerini
ifade etmişlerdir.

K

omite üyeleri antibiyotikli sütler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, üreticilerin para kazanmak uğruna sağım
yaptıkları antibiyotikli sütleri satarak süt tanklarında yer
alan diğer sütlerinde içeriğine doğrudan etkide bulunmaktadırlar.
Ayrıca üretici sütünün antibiyotikli olduğunu belirtmesi halinde
kooperatiflerin üreticinin mağdur olmaması adına alım yapmak
istemesi halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerince yapılacak olan denetimlerde araçta antibiyotikli süt bulunduğu
gerekçesiyle 14.000 TL ye kadar para cezası uygulanmaktadır.
Konu hakkında sektör temsilcilerinin yer alacağı antibiyotikli sütün
mamul gıdalara ve insan sağlığına olan etkisi hakkında bilgilendirmeler yapılması talep edilerek, özellikle TV programı yapılarak
konunun ele alınması hakkında yönetim kuruluna arz edilmesine
karar verilmiştir.

Özellikle hayvancılık işletmelerinde aile çiftçiliğinin azalması ve
besi çiftliklerinin artmasıyla süt sektörü derinden etkilenmektedir. Konu sektörü etkilediği gibi kırdan kente göçü arttırırken, istihdama olumsuz yansımaktadır. Aile çiftçiliğinin desteklenmesi
Türk tarımı ve ekonomisi için elzemdir.
Üyeler son olarak üretici örgütlenmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Önümüzdeki dönemdeki dönem yapılması
planlanan eğitimler hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Komite üyeleri 03.07.2015 tarihli 06 dosya numaralı ve 13/362
sayılı karara uygun olarak gerçekleştirilen 4. Meslek Komitesi
Toplantısı ‘nın her ayın 2. Çarşamba Günü saat 14.00 ‘de yapılmasını oy birliğiyle talep ederek, konunun yönetim kuruluna arzına
karar vermişlerdir.
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3.MESLEK KOMİTESİ
(Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

İ

limiz Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan depolarda gerçek ve
tüzel kişiliğe sahip olmayan kişilerce yaş meyve ve sebze ayıklama, paketleme işlemlerinin yapıldığını, ilgili depoların 5596 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun altıncı
kısım birinci bölümünde yer alan 30 no’lu madenin 1. ve 2. fıkralarına aykırı olduğu ve konunun hem gıda hijyeni hem de ticari rekabet
açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu hususunda görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Üyeler konunun ilgili makamlara iletilmesi
hususunu yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.

DFİF ödemelerinde biriken alacaklarımız bulunmaktadır. Bu alacaklar geçmiş yıllarda işveren olarak işletmelerimizde çalışan işçilerin
sigorta primlerinin ödenmesi aşamasında kamu ile mahsuplaşma
yoluna gidebiliyorduk. Ancak bu durum içerisinde bulunduğumuz
yıl ve geçtiğimiz yıl için henüz gerçekleşmedi. Geçtiğimiz yıldan
itibaren olmadığını belirterek, konunun ilgili makamlara iletilmesi
hususunu yönetim kuruluna arzına karar vermişlerdir.
Meslek komitesi üyeleri hal içerisinde sağlık ocağı bulunmadığını
belirtilerek konunun ilgili makamlara iletilmesi hususunu yönetim
kuruluna arzına karar vermişlerdir.
Komite üyeleri asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunarak işverene maliyeti hakkında değerlendirmeler yapmıştır.
7. MESLEK KOMİTESİ
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler
Meslek Komitesi)

K

omite üyelerince sektörel ve ekonomik konularda
görüş alış verişinde bulunulmuştur.

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

K

omite üyelerince iç piyasa koşulları değerlendirilerek, kurban bayramı sonrasında perakende iş yapan kasap üyelerimizin işlerinde düşüş
yaşandığını belirtmişlerdir.
Yemde KDV oranın düşürülmesi yönünde beyannamelerde yer alan ve hükümetin açıklamalarını
olumlu bulan üyeler, ancak bu indirimin üreticiye
yansıması gerektiği hakkında değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Üyeler, indirimin nihai tüketiciye
yansıması için ette bulunan KDV ‘nin %8 ‘den %1 ‘e
düşürülmesi gerektiği hakkında görüş alış verişi ve
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan
üyeler, yapılan zammın zincir oluşturarak diğer personellere de yansıyacağını ve bu durumun işveren
açısından olumsuzluklar yaratacağı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, ayrıca asgari ücretin
zamlanması durumunda özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin maliyetleri karşılayamayacağı hakkında görüş alış verişinde bulunarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Üyeler kasaplık mesleğinin her geçen gün yok olduğunu belirterek, çalışan çırak ve kalfa bulmakta
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Sektörde çalışacak
nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla özendirici
meslek edindirme kursu açılmasının sektörde yaşanan personel sorununu çözeceği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÇANDIR tarafından projesi biten ancak teknik görüşmeleri devam eden, ilimize ve tarım sektörüne kazandırılması
amaçlanan canlı hayvan borsası hakkında durum
değerlendirmesi ve bilgilendirme yapılmıştır.

