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Toprak o kadar cömert ki, 
dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.



Y
aklaşık 8 ay süren seçim 
maratonunu geride bıraktık. 
Gergin geçen bu dönemde bir 
çok canımızı toprağa verdik. 
Hiçbir ikbal, makam ya da 

servet onların saçının teline değmez diye 
her ortamda dile getirdik. Allah hepsine 
rahmet eylesin, bizleri affetsinler ve hak-
larını helal etsinler. 

Artık kavgasız, gürültüsüz, ayırımsız 
günlerde yaşamamız en büyük dileğim-
dir. Zira bu toprağın insanı sabırlıdır, ta-
hammüllüdür, kanaatkardır ve birliğine, 
bütünlüğüne sahip çıkan karakterdedir. 
Bu özelliklerimizi; birbirimizi kırmaya 
değil, üretimimizi geliştirmeye ve artır-
maya yöneltmemiz hayati öneme sahip-
tir. Çünkü dünya, gelişmişi ve gelişmekte 
olanı ile önümüzdeki on yıl için geçmiş 
on yıla göre daha zorlu, daha yavaş ve 
daha dalgalı bir döneme hazırlanmakta-
dır. Yapılan bütün analizler; kırılganlık 
bakımından en olumsuz durumda bulu-
nan ekonomiyi, Türk ekonomisi olarak 
tanımlamaktadırlar. Bu tespitlere gözü-
müzü kapatamayız ve duyarsız kalama-
yız. 

Şimdi millet iradesi, karar vericilere ciddi 
bir fırsat sunmuştur. Bir taraftan yıllar 
boyunca yapılmayan yapısal reformlar, 
diğer taraftan küresel ekonomideki eği-
limler için tek partiye yetki vermiştir. 
Ekonominin bütünüyle ilgili yapılacak 
icraatlar tabii ki önemlidir ama içinde bu-
lunduğumuz sektör, bu önem içerisinde 
özel bir konuma sahiptir. Sebebini dün-
yadan başlayarak açıklamaya çalışayım:

Artan nüfusun gıdaya erişim oranı dün-
yada her geçen gün düşmeye devam et-
mektedir. Ne yazık ki açlıktan ölenlerin, 
hastalıktan ölenlerin sayısını aştığı bir 

dönemden geçmekteyiz. Yaklaşık 1 mil-
yar kişi açlıkla imtihan edilirken 1,3 mil-
yar kişi ise aşırı beslenme nedeniyle çeşit-
li hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Kısaca dünyanın 3‘te 1’i açlık ya da aşırı 
beslenme sorunuyla karşı karşıya bulun-
maktadır.

1960’lı yıllarda “yeşil devrim” adıyla, 
bugünkü gelişmiş ülkelerin başlattığı, 
tarımsal mekanizasyon, tohum geliştir-
me, bitki koruma ve besleme hareketli-
liği; birim alandan alınan mahsulü ge-
ometrik olarak artırmaya odaklanmıştı. 
Bilimsel ar-ge, teknolojik atılımlar ve 
tarımsal örgütlenme politikaları meyve-
lerini vermiş ve verimlilik düzeyi hızla 
artırılmıştır. Dünya tarımsal üretim 
kapasitesi bugün, ciddi boyutta artmış 
durumdadır. Bunun doğal bir sonu-
cu olarak uzun süredir dünya tarım 
ve gıda fiyatları düşüş eğilimdedir. Bir 
örnek olması bakımından söylemek ge-
rekirse, son 5 yıldır dünya tarımsal 
ürün ve gıda fiyatları genel olarak yılda 
ortalama yüzde 10 civarında düşerken, 
ülkemizde yüzde  15 civarında yüksel-
mektedir. Dünya genel eğiliminin tam 
tersine bir yükseliş eğiliminin ülkemiz-
de yaşanmasındaki en önemli nedenler; 
tarım alanlarında yaşanan daralmalar 
ve parçalanmalar, girdi maliyetlerinin 

son derece fahiş düzeyde yükselmesi, 
örgütsel zayıflıklar ve genel bir tarımsal 
üretim planlamasının olmaması olarak 
belirlenebilir. 

Aslında deneyimlerimizle, bu olum-
suzluklardan kurtulma yolunda ciddi 
adımlar atabiliriz. Yine örnek olsun diye 
söylüyorum. Tarımsal alanda koopera-
tiflerimiz var, birliklerimiz ve odaları-
mız var. Bunlar faal halde! Ancak baskı 
grubu oluşturma, tedarik, üretim, pa-
zarlama ve lojistik gibi temel fonksiyon-
larda bu örgütlenmeler zayıf rekabetçi 
kriterlere sahip durumdadır. Özellikle 
Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler-
deki aynı isimli örgütlenmeler, fonksi-
yonları itibariyle gerçekçi ve irdeleyici 
bir incelemeye tabi tutulursa ne demek 
istediğim detaylarıyla ortaya çıkacaktır.

Tarımın ülkemiz için hem sürdürülebi-
lir ve kapsayıcı büyümeyi sağlaması ba-
kımından, hem de insanlarımızın tarım 
ve gıda ürünlerine kolay erişimini sağla-
ması bakımından stratejik bir sektör ol-
duğunu yıllardır her ortamda dile getiri-
yorum. Merkezi ve yerel yöneticilerden 
bu tespite yönelik tedbirlerin alınmasını, 
eylem planlarının hazırlanıp uygulama-
ya geçirilmesini defalarca talep ettim. 
Son yıllardaki en büyük sorunlarımız-
dan olan işsizlik ve göç konularına en 
ciddi ve kısa sürede olumlu etkide bulu-
nacak sektörlerin başında tarım sektörü 
gelmektedir. Çünkü diğer sektörler ge-
nellikle büyük şehirler etrafında yoğun-
laşırken, tarım kırsalda yoğundur. Keza 
diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan 
kaynağı, genellikle uzun yetiştirme sü-
relerine sahiptir. Halbuki tarım sektörü-
nün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının 
ahir ekseriyeti, çok kısa sürede çalışmaya 
ve üretmeye hazır duruma getirilir. 

Tarımın, ülkemizde bir gün hak ettiği 
stratejik sektör tanımına kavuşması di-
leği ile esen kalın…

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı





ETİYOPYA BÜYÜKELÇİSİ’Nİ KONUK ETTİ
ATSO VE ATB BAŞKANLARI 

Etiyopya Büyükelçisini, ATSO Başkanı Davut Çetin’le kabul eden ATB Başkanı Ali Çandır, Etiyopyada’ki yatırım 
alanlarının iyi anlatılması halinde yatırım yapmak isteyen girişimlerin bölgeye yönlendirilebileceğini söyledi. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin ile Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı  Ali Çandır, Etiyopya Büyükelçisi Aya-
lew Gobezie Workneh, Etiyopya Başkonsolosu Goitom 

Kahsay Hagos ve Etiyopya Fahri Konsolosu Bülent Çekiç’i bir-
likte misafir etti. Görüşmede Antalya ile Etiyopya arasında eko-
nomik işbirliği gündeme geldi. 

Etiyopya heyetini konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren ATSO Başkanı Davut Çetin, heyete Antalya ekonomisi 
hakkında bilgi verdi. Antalya ekonomisinin lokomotif sektörle-
rinin turizm ve tarım olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, tu-
rizmde çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğünü, kongre, fuar, 
spor turizmi gibi alanlarda önemli mesafe kaydedildiğini bildir-
di. Serbest bölge ve Organize Sanayi Bölge çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Çetin, lüks yattan, gübre ve mobilyaya kadar bir 
çok ürünün üretiminin yapıldığını belirtti. 

BETONLAŞMAYA TESLİM OLMAYIN

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Bü-
yükelçi Ayalew Gobezie Workneh’e ziyareti nedeniyle teşekkür 
ederken, Antalya’nın tarım ve ticaret potansiyeli hakkında bilgi 
verdi. Antalya’nın tarım ve turizm olmak üzere iki başarı hika-
yesi olduğunu belirten Çandır, “90’lı yıllardan sonra örtü altı 
tarımda Türkiye’nin bir numarasıyız” dedi. Antalya’nın geniş 
bir tarımsal ürün yelpazesine sahip olduğunu belirten Çandır, 
Türkiye’nin meyve sebzenin yüzde 15’ini, kış döneminde ise 
yüzde 80’ini Antalya’nın karşıladığına dikkat çekti. 

Antalya’nın kesme çiçek 
üretimi ve ihracatında 
lider olduğunu belirten 
Çandır, “Son yıllarda süs 
bitkileri de gelişiyor. Eti-
yopya’ya bu alanda ya-
tırım yapan uluslararası 
bağlantılı firmalarımız 
var” dedi. “Betonlaşma 
ve asfaltla kent dokusu-
nu tahrip ettik” diyen Ali 
Çandır, süs bitkileriyle de 
bu tahribatı telafi etmeye 
çalıştığımızı söyledi. Çardır, “Umuyorum Etiyopya bu yanlışa 
düşmez” dedi. Etiyopya’daki yatırım fırsatlarının iyi anlatılması 
halinde, yatırım yapmak isteyen girişimlerin yönlendirilebile-
ceğini belirten Çandır “Ülkeler arasındaki ticari işbirliğini her 
zaman önemsiyoruz” dedi.  

ETİYOPYA GÜVENLİ BÖLGE 

Etiyopya Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh, ülkesinin 
Afrika’da en güvenli bölge olduğunu belirterek, yabancı yatı-
rımcıların Etiyopya’yı tercih ettiğini söyledi. Etiyopya’daki ta-
rım alanlarıyla ilgili bilgi veren Büyükelçi Workneh, Antalyalı 
yatırımcılara yatırım çağrısında bulundu. Büyükelçi Workneh, 
“Etiyopya uluslararası yatırımcılar için önemli bir ülke. Afrikaya 
gelen yatırımcıların çoğu ülkemizi tercih ediyor” diye konuştu. 
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Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyeleri, Meclis Başka-
nı Hüseyin Cahit Kayan ve Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Çandır`la Antalya Kültür Sanat`ta sergilenen 
dünyacı ünlü sanatçı Picasso’nun gravür ve sera-

miklerden oluşan “Picasso: Kadın ve Boğa” sergisi ile ünlü 

fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in “Işık ve Tarih: Ara Güler ìn 
Gözüyle Antalya” fotoğraf sergisini gezdi. AKS`deki eserler-
le ilgili bilgi alan Meclis üyeleri, Antalya`nın kültür sanat ala-
nında gelişimine katkı koyacak Merkezi kente kazandıran 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür etti.

ATB MECLİS ÜYELERİ PİCASSO SERGİSİ’NDE

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 
Kasım seçimi öncesinde Antalya Ticaret Borsası’nı ziya-
ret etti. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB 
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim 

Kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleriyle bir araya gelen Ça-
vuşoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AK Parti Antalya 
Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Borsayı ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, seçimde başarılar diledi. 
Tarım ve ekonominin seçim döneminde birinci sırada olması-
nın umut verici olduğunu söyleyen Çandır, hazırlanan projele-
rin kurulacak hükümette tarım sektörüne olumlu yansıyacağını 
düşündüğünü söyledi. 

TARIMIN GELECEĞİNİ GÖRMEYEN SİYASET YAPMASIN

AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Borsa 
öncülüğünde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’ndan övgüyle 
bahsederken, fuarın uluslararası olması YÖREX’in uluslararası 

boyuta taşımak için hedef koyduklarını ifade etti. Antalya’yı fuar 
ve kongre merkezi yapmak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, 
ulaşımı kolay bir Antalya yaratmak için 3. havalimanı ve de-
miryolu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antalya’da ticaretin 
ve üretimin canlanması için ihtisas organize sanayi merkezleri 
kurulmasını hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Antalya 
bilişim merkezi olacak” dedi. Tarım ve gıdaya ayrı önem ver-
diklerini ifade eden Çavuşoğlu, tarımda girdi maliyetlerinin dü-
şürülmesi için yapacakları çalışmaları anlattı. Çavuşoğlu, “Bu-
güne kadar tarıma verdiğimiz desteklerin hepsi artarak devam 
edecek. Maliyetlerin düşürülmesi özellikle de modern üretime 
geçilmesi için desteklerimiz devam edecek. Önceliğimiz tarım. 
Tüm partilerin de önceliğinin tarım olması önemli çünkü tarım 
bitmeyen bir sektör. Tarımın geleceğini görmeyen hiç kimse 
zaten bu ülkede siyaset de yapmasın, ülkeyi de yönetmeye 
kalkmasın, bu herkes için geçerli sadece bizim için değil. Önü-
müzdeki yıllarda Antalya’yı tarım sektöründe daha da güçlen-
dirip ihracatımızı daha da artırmamız lazım” diye konuştu.

AK PARTİ’Lİ 
MEVLÜT 
ÇAVUŞOĞLU’NDAN
ATB’YE ZiYARET
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CHP Antalya milletvekili adayı Çetin Osman 
Budak, 1 Kasım genel seçim öncesinde Antal-
ya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis 

Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Meclis üyeleriyle 
bir araya gelen  Budak, ekonomi ve gündeme ilişkin 
değerlendirmede bulundu. Çandır, Budak’a ziyareti 
nedeniyle teşekkür ederken, Budak’a seçimde başa-
rılar diledi.

Anrtalya Ticaret Borsası’nın Yöresel Ürünler Fuarı 
ve Zeytinpark projesinden övgüyle söz eden Çetin 
Osman Budak, çalışmalarından dolayı Çandır ve 
ekibine teşekkür etti. Türkiye ekonomisinin ciddi 
sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Budak, 
ekonomideki  belirsizlikten dolayı yatırımların erte-
lendiğini, bunun işsizliği tetiklediğini kaydetti. Bu-
dak, 4 gençten birinin işsiz olduğuna dikkat çekti. 
Budak, seçimin ülkeye maliyetinin  60 Milyar Dolar  
civarında olduğunu belirterek, halkın seçim sonra-
sında siyasi krizin aşılarak hükümetin kurulmasını 
beklediğini söyledi.

Antalya’da 230 bin kişi sandığa gitmediğine dikkat 
çeken Budak, “Bu çok önemli bir görevdir, hangi 
partiye oy verirseniz verin mutlaka herkes sandığa 
gitmeli” dedi. Tarımla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Budak, madalinin hal çıkış fiyatının 50 kuruş 
olduğunu, girdi maliyetleri de göz önüne alındığında 
bu rakamın üreticiyi kurtarmadığını belirtti. Uygula-
nan dış politika nedeniyle bir çok ülkeye ihracatın 
durduğunu ya da azaldığını belirten Budak, “Türkiye 
yurtta barış, dünyada barış diyen bir ülkeydi, dün-
yayla kavga eder hale geldi” dedi.

CHP’Lİ BUDAK’TAN
BORSA’YA ZiYARET

MHP Antalya Milletvekili adayları Ahmet Se-
lim Yurdakul, Güray Parlak ve Cengizhan 
Gököz, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ederek projelerini anlattı. MHP’li milletve-

kili adayları, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, ATB Meclis başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB 
Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve komite üye-
leriyle bir araya geldi. ATB Başkanı Ali Çandır, ziyaret 
nedeniyle teşekkür ederken, vaat edilen projelerin ta-
kipçisi olacaklarını söyledi. Çandır, adaylara seçimde 
başarılar diledi. 

Koalisyona neden katkı vermediklerini anlatan Ahmet 
Selim Yurdakul, 1 Kasım’dan sonra HDP hariç tüm 
partilerle koalisyona hazır olduklarını kaydetti. AK 
Parti’nin seçim beyannamesindeki asgari ücret vaa-
dini eleştiren Yurdakul, eleştiride bulunanların asgari 
ücretin artırılmasını seçim beyannamesine yazdığına 
dikkat çekti. Yurdakul, “Hani ekonomi batıyordu” 
dedi. 

MHP Antalya milletvekili adayı Cengizhan Gököz,  
yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede demokrasi-
den bahsedilemeyeceğini belirterek, adalet sisteminin 
yeniden kurgulanması gerektiğini kaydetti. 

MHP Antalya milletvekili adayı Güray Parlak da ta-
rımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında 
7.5 milyon tarım işçisi bulunan Türkiye’de 2014 yılın-
da 6 milyon tarım işçisinin bulunduğuna dikkat çeken 
Parlak, ithalata dayalı bir tarım politikası izlendiğini 
söyledi. “Tarım yanlış politikalarla dibe vurmuştur” 
diyen Parlak, buğday, pamuk, ceviz  gibi ürünlerin it-
hal edilir hale geldiğine dikkat çekti. MHP’nin iktidarı 
halinde tarımdaki girdi maliyetlerinin ayağı indirile-
ceğini kaydeden Parlak, üretici birlikleri aracılığıyla 
üretim planlaması yapılacağını söyledi. 

MHP HEYETiNDEN
ATB’YE ZiYARET
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ATB 2015-2018 Stratejik Plan ile 
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYOR

95 yıllık geçmişe sahip Antalya Ticaret 
Borsası, hazırladığı 2015-2018 Stra-
tejik Planı ile üyelerine daha kaliteli 
hizmet verme konusundaki kararlılı-

ğını sürdürüyor. Kentin ekonomisinin yanı 
sıra Antalya Ticaret Borsası’nın geçmişinin 
yer aldığı Stratejik Planda, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır’ın sunuşu yer aldı. 
Sunuşta “Plan, 
borsanın kamu 
adına yürüttüğü fa-
aliyetlerin yanı sıra, 
çağdaş borsacılık 
hizmetleri olarak 
tanımlanan; üye-
lerin sorunlarına 
çözüm getirecek, 
ihtiyaç ve beklenti-
lerini karşılayacak hizmetleri de en iyi bi-
çimde sunmaya yönelik amaç ve hedefleri 
içermektedir” ifadeleri yer aldı. Stratejik 
Planda,  Antalya Ticaret Borsası’nın mali 
yapısı, personel sayısı, fiziksel ve teknolo-
jik imkanlar gibi kaynaklar ele alındığında 
TOBB camiası içerisinde büyük ölçekli bor-
salardan biri olduğuna dikkat çekildi. 

Antalya Ticaret Borsası’nın 2015-2018 
Dönemi Stratejik Planı dört ana başlıktan 
oluşurken, 5 temel amaç belirlendi. Borsa 
bünyesinde uygulanan Yönetim Sisteminin 
(ISO 9001 TKYS) iyileştirilmesi öngörülen 
Planda, Borsa organlarına yönelik nitelikli 
eğitim programı hazırlanacağı ve uygulana-
cağı belirtildi.  Meslek Komitelerinin etkin 

yapıya kavuşturul-
ması amaçlanan 
planda, kurumsal 
kimlik çalışması 
yapılması hedefi 
yer buldu. Bilişim 
altyapısı güçlendi-
rilecek olan Borsa, 
fiziksel altyapının 
iyileştirilmesi için 

de hedef koydu. Üyeye sunulan hizmetle-
rin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen 
Antalya Ticaret Borsası’nın 2015-2018 Stra-
tejik Planında, satış salonu kurulması, coğ-
rafi işaret çalışmalarının yürütülmesi, canlı 
hayvan borsasının kurulması, laboratuvar 
hizmetinin sunulması, ihtisas borsacılığının 
altyapısı oluşturulması hedefleri yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası,  
üyelerine daha kaliteli 

hizmet vermek amacıyla 
stratejik plan hazırladı.
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Antalya Ticaret Borsası Aromatik Bitkisel 
Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Mes-
lek Komitesi, BATEM Müdür Yardım-
cısı Mustafa Soysal ve BATEM Gıda ve 

Tıbbi Bitkiler Bölüm Başkanı Haluk Tokgöz ile 
çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 
adaçayında yaşanan üretim sıkıntısı dile geti-
rilirken, Bergamot üretiminin artırılması konu-
ları gündeme geldi. 

10-15 yıl önce tıbbi aromatik bitkilerin doğa-
dan toplandığını belirten 7. Meslek Komitesi 
Üyesi Ergin Civan, “Bu ürünleri tarlada yetiş-

tirme gibi bir durum yoktu. Denizli bölgesin-
de kekik alanlarının ekimi yapıldıktan sonra 
bu algı değişti. Bu müthiş başarılı bir projeydi. 
Biz de Denizli’deki kekik tarlaları projesini 
başka ürünlerde yaygınlaştırmalıyız. Uygu-
lamayı başka sahalarda başka ürünlerle nasıl 
genişletebiliriz ona bakmalıyız” diye konuştu. 

SİSTEMİ KURMALIYIZ

Tıbbi aromatik bitkilerde tarla üretiminin 
Almanya gibi ülkelerde çok güzel örnekleri 
olduğuna dikkat çeken Ergin Civan, “Güney 
Almanya’da bölgenin iklimine uygun may-

ADAÇAYI VE BERGAMOT İÇİN 
ÇALIŞMA TOPLANTISI 
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danoz, dereotu, frenk soğanı gibi ürünleri çiftçilerle sözleşmeli 
olarak yetiştiriyorlar. Çok da kaliteli ürünler üretiliyor. Hasat-
ta, o kadar güzel makineleşmişler ki... Malın fabrikaya getirilip 
işlenmesine kadar binlerce ürün hasat ediliyor, yıkanıyor, ku-
rutuluyor, işleniyor, paketleniyor, dünyanın dört yanına satılı-
yor. Biz de bu sistemi kurabiliriz” dedi. 

Tıbbi aromatik bitkilerin toplanmasında insan gücü faktörü-
ne dikkat çeken Ergin Civan, “Bu ürünlerin toplandığı böl-
gelerdeki insanların göç ettiğini düşünürsek bu alanda acilen 
projelere ihtiyaç bulunduğu ortadadır” dedi. Civan, ilk olarak 
sahil ve yaylada adaçayı yetiştirme projesinin başlatılabilece-
ğini kaydetti. 

ÇÖREKOTU İTHAL EDER HALE GELDİK

Komite üyesi Şaban Acar, Antalya çevresinde atıl durumda 
çok sayıda arazi bulunduğunu belirterek, atıl durumdaki ara-
zilerin tıbbi aromatik bitki ekimiyle değerlendirilebileceğini 
kaydetti. Acar, “Buralara  insanları yönlendirip, teşvik edip, 
ekim yapmalarını sağlamak gerek. Çörekotu her yerde yetişi-
yor ama biz çörekotu ithal eden bir ülke haline geldik. Adaçayı 
üretimimiz yetersiz bunların projelendirilerek üretiminin artı-
rılması lazım” diye konuştu. 

BATEM Gıda ve Tıbbi Bitkiler Bölüm Başkanı Haluk Tokgöz, 
talep edilen ve eksikliği bulunan ürünlerin belirlenerek gerek 
demostrasyon çalışmasıyla gerekse anlaşmalı üreticilik mo-
deliyle proje çalışmaları yapılabileceğini kaydetti. BATEM’in 
adaçayının ıslahıyla ilgili projeleri bulunduğunu vurgulayan 
Tokgöz, “Thujon oranı düşük adaçayı çeşitlerinin gelişmesi 
için çalışmalar yapılıyor” dedi. 

7. Meslek Komitesi üyeleri, adaçayına olan talebe dikkat çe-
kerek, sahil ve yayla kesiminde adaçayı projesi hazırlanabile-
ceğini belirtti. 
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ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYORSA 
POLİTİKALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 1 milyar 
insanın aç yatağına girerken, 1.3 milyar insanın aşırı 

beslenme nedeniyle çeşitli hastalıklarla karşı karşıya 
kalmasının çelişki olduğunu belirterek, ülkelerin gıda 

politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti. 
Çandır, , bu adaletsizliğin nedenlerinin başında 

gıda politikalarının son 50 yıldır plansız yürütülmesi 
olduğunu kaydetti.
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Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, 1 milyar in-
sanın aç yatağına girerken, 1.3 milyar 

insanın aşırı beslenme nedeniyle çeşitli has-
talıklarla karşı karşıya kalmasının çelişki oldu-
ğunu belirterek, ülkelerin gıda politikalarını 
gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti. 

Ali Çandır, Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımla-
dı. Gıdanın insan varlığının vazgeçilmezi olduğunu belirten 
Çandır, 7.2 milyar insanın yaşadığı dünyamızda insan varlığı-
nın her geçen gün arttığını ve gıdaya ulaşımın da bir o kadar 
zorlaştığını kaydetti. “1 milyar insanın yatağına aç yattığı gü-
nümüzde, 1,3 milyar insanın aşırı beslenme nedeniyle çeşitli 
hastalıklarla karşı karşıya kaldığı büyük bir çelişkiyi yaşıyoruz” 
diyen Çandır, bu adaletsizliğin nedenlerinin başında gıda po-
litikalarının son 50 yıldır plansız yürütülmesi olduğunu kay-
detti. Aşırı ve lüks tüketimin günümüzün hastalığı olduğuna 
dikkat çeken Çandır, bunun gıdaya adil ulaşmanın önündeki 
engellerden biri olduğunu belirtti. Çandır, “Gelişmiş ülkeler 
dışında nüfus planlamasının uygulanmaması gıdaya ulaşımı 
güçleştirmektedir. 21. yüzyılda hala insanlar aç yatağa yatı-
yor, çocuklar açlık yüzünden ölüyorsa, ülkelerin politikalarını 
gözden geçirmeleri zorunludur. Unutulmamalıdır ki gıdaya 
ulaşmak en temel insan hakkıdır. Herkesin kaliteli ve yeterli 
gıdaya adil bir şekilde ulaşması dileğiyle Dünya Gıda Gününü 
kutluyorum” dedi.

DÜNYADA DÜŞÜYOR BİZDE ARTIYOR

Yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda üretim-
den elde edilen ürün miktarının arttığını kaydeden Çandır, 
“Dünyada gıda fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş-
tir. Ancak ülkemizde tam tersi bir seyir söz konusudur. Ülke-
mizde gıda enflasyonu yıllık yüzde 14,4 ile son 4 yılın zirve-
sine çıkmıştır. Yıllık kişi başı milli gelirin 10 bin doların altına 
düştüğü günümüzde temel hedefi ailesini geçindirmek olan 
bireylerden oluşan toplumumuzda gıda fiyatları gündemimizi 
epeyce meşgul etmeye devam edecektir” değerlendirmesinde 
bulundu. 

SOSYAL DEVLET VURGUSU

Ali Çandır, gıdaya ulaşımı kolaylaştıracak uygulamalara da dik-
kat çekti. Çandır, doğal kaynakları, çevreyi ve tarım toprakla-
rını koruyarak, üreticiyi doğru yöntemlerle destekleyip onları 
üretimde tutarak, tarımsal AR-GE’ye daha fazla bütçe ayırarak, 
tarımsal ürün planlaması yaparak, israfı önleyerek, toprağı iş-
lemede aile işletmelerine öncelik vererek, adaletli bir dağıtım-
la gıdaya ulaşımın sağlanabileceğini bildirdi. Çandır, “Sosyal 
devlet olma anlayışı, herkesin gıdaya ulaşımını öngörmektedir, 
devletimiz de planlamasını bu yönde yapmalıdır” dedi.  

Antalya Ticaret Borsası’nın tarım ve gıda konularında hassas 
davrandığını kaydeden Çandır, şunları kaydetti:

Toprağa, sürdürülebilir tarım politikalarına sahip çıkarken, 
Yöresel Ürünler Projemiz ile yerel ürünlerin varlığını sür-
dürmesine, bu ürünlerle katma değer yaratmaya, üreticilerin 
ürünlerini direk olarak tüketicilere ulaştırılmasına, potansiyel 
yeni pazarlar yaratılmasına ve gelecek kuşakların gıda ürünle-
rimizi tanımalarına destek olmaya çalışıyoruz.”

Ali
ÇANDIR
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Antalya Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
ve Et Ticareti Meslek Komitesi üye-
leri, Türkiye’de derinin gerçek de-
ğerinin altında satıldığını belirtiyor. 

İran’dan Rusya’ya, Çin’den ABD’ye kadar 
dünyanın pek çok ülkesinden deri ithal edil-
diğini belirten Komite üyeleri, “İthal deri dü-
şük fiyattan ülkemize giriş yaptığı için bizim 
deri gerçek değerini ne yazık ki bulmuyor. 
İthal edilen ülkelerde hayvancılıkta girdi 
maliyetleri ucuz olduğu için bizim onlarla 
ette olduğu gibi deride de rekabet etme şan-
sımız yok” serzenişinde bulunuyor. 

Derinin kilogram fiyatının 4-5 TL arasında 

olduğuna dikkat çeken 5. Meslek Komite-
si Üyeleri, “Derinin kilogram fiyatı 20-25 
TL arasında olması gerekiyor. Ancak deri 
gerçek değerinin 5’te bir fiyatına satılıyor” 
diyor. Ayakkabıdan çantaya, pantolondan 
cekete kadar geniş alanda kullanım alanına 
sahip derinin gerçek değerini bulmasının 
hayvancılık için önemli olduğuna dikkat 
çeken komite üyeleri, “Deri, sakatat para 
etmezse hayvancılık biter” uyarısında bu-
lunuyor. Türkiye’nin deri kalitesinin diğer 
ülkelere göre daha iyi olduğunu vurgulayan 
komite üyeleri, “Devletimiz deride ithalatı 
durdurmalı” çağrısında bulunuyor. 

DERİDE HAYAL KIRIKLIĞI
Ayakkabıdan çantaya, 

ceketten pantolon 
ve kemere kadar 

birçok kullanım alanı 
olan derinin gerçek 

değerinden satılmadığını 
belirten hayvancılık 
sektörü temsilcileri, 

“Deride devletin ithalatı 
durdurması şart. Deri, 
sakatat para etmezse 

hayvancılık biter” 
uyarısında bulunuyor.
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Antalya Ticaret Borsası Eylül ayı Meclisi, 
Meclis başkanı Hüseyin Cahit Kayan 
başkanlığında toplandı. Yönetimin 
bir aylık çalışması hakkında bilgi ve-

rilen mecliste, ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, ekonomiye ve gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Terör olayları-
nı kınayarak konuşmasına başlayan Çandır, 
şunları kaydetti:

TERÖRE KINAMA

“Soysuz terör eylemleri can almaya devam 
ediyor. Bir insanlık suçu olan terör saldı-
rılarında hayatlarını kaybeden sivil vatan-
daşlarımıza, askerlerimize ve polislerimize 
Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar 
diliyorum. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) olmak üzere Türkiye’nin 250 
sivil toplum ve meslek örgütünü bir araya ge-
tiren ve hep bir ağızdan haykırdığımız, “Terö-
re hayır, kardeşliğe evet” buluşmasında yeri-
mizi aldık. 12000 yıllık medeniyetimizin eşsiz 
bir zenginlikle harmanladığı kimliklerimizi ve 
bu topraklara olan aidiyetimizi bir kez daha 
cümle aleme gösterdik. Bir insanlık utancı 
olan terörün, kadim kardeşliğimize nifak so-
kamayacağını yine bütün dünyaya ilan ettik.”

EKONOMİK GELİŞMELER İÇ AÇICI DEĞİL

Ekonomi ile ilgili gelişmelerin iç açıcı olma-
dığını ifade eden Çandır, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Birçok konuda olduğu gibi ekonomiye ba-
kışta da karamsarlar ve iyimserler diye bir 
kutuplaşma durumunu yaşıyoruz. Bizler 
korkaklığa giden bir karamsarlık ya da ha-
yalperestliğe, hurafeye giden bir iyimserlik 
içerisinde olamayız. Bizler her koşulda, bu iki 
uç durumdan uzak bir konumda olmalıyız. 
Hepimiz için doğru algılayış; kararlı bir ka-
ramsarlık ve gerçekçi bir iyimserlik içinde kal-
maktır. Yani demem o ki, ister siyasetin kendi 
kendini kilitleyerek düştüğü vasat siyaset tu-
zağı yüzünden olsun, ister küresel ekonomik 
koşulların olumsuzluğu yüzünden olsun, is-
terse yıllara yayılmış ekonomi politikalardaki 
yanlışlıklar yüzünden olsun; içinde bulundu-
ğumuz durum hiç iç açıcı değildir.

Ancak geleceğe ait gerçekçi beklentilerimizin 
de iyimser olmaması için hiçbir nedenimiz 
yoktur. Zira uzun bir süredir harekete geçir-
mekten alıkoyduğumuz potansiyelimiz ve 
sahip olduğumuz dinamikler, ekonomimiz 
ve sektörümüz bakımından ciddi fırsatları da 
bünyesinde barındırmaktadır. Mevcut du-
rumda net ihracatımız katma değer yarata-
mamakta ve büyümeye pozitif katkı sağlaya-
mamaktadır. İş gücüne katılımı karşılayacak 
düzeyde bile istihdam yaratamamaktayız. 
Yaşadığımız enflasyonla uyumlu olmayan 
ve iki haneye oturmuş faizle karşı karşıyayız. 
Küresel piyasalardaki aşırı bol dövizin yüksek 
reel faizle ülkeye sokularak ucuz tutulan dö-
vizin, şimdilerde hızlı yükseldiği dönemden 

Dünya ekonomisinin 
iyiye gitmediğini, döviz 

fiyatlarının uçtuğunu 
belirten Ali Çandır, “Hal 
böyleyken sektörümüz 

ayakta kalma savaşı 
vermektedir. Bizler, 
zor koşullara karşı 
direncimizi artırma 
gayretinden başka 

bir çaba içerisine 
girememekteyiz. 

ATB 
EYLÜL AYI 

MECLİSİ 
TOPLANDI 
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geçmekteyiz. Son yedi yıldır kötüleşerek dibe oturan tüketici 
güven endeksi ve reel ekonomi güven endeksiyle teyit edilen 
iç talep daralması ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan küresel 
piyasalarda da benzer bir talep daralması yaşamaktayız. Tüm 
bu zorluklara rağmen ekonomimiz ve sektörümüz, direncini 
elinden geldiğince korumaya çalışmaktadır.”

SEKTÖR AYAKTA KALMA SAVAŞI VERİYOR

Dünya ekonomisinin iyiye gitmediğini, döviz fiyatlarının 
uçtuğunu belirten Ali Çandır, “Hal böyleyken sektörümüz 
ayakta kalma savaşı vermektedir. Bizler, zor koşullara karşı 
direncimizi artırma gayretinden başka bir çaba içerisine gire-
memekteyiz. Yıllardır ülkeyi ve sektörü yönetenlere bulduğu-
muz her fırsatta, ısrarla belirttiğimiz tarım sektörünün stratejik 
konuma getirilmesi talebimiz, nihayet BM’de de ana gündem 
maddelerinden biri olmuştur. Buradan mevcut ve gelecek 
yöneticilerimize bir kez daha seslenmeyi görev addediyoruz 
ki; tarım sektörü ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz için stratejik 
konumdadır. Sektörümüzle ilgili politikaların ve kararların bu 
odaklanmayla üretilmesini talep ediyoruz. Sektörümüz bunu 
uzun bir süredir hak etmektedir” diye konuştu. Antalya Tica-
ret Borsası Meslek Komitelerinin çalışmaları hakkında da bilgi 
veren Çandır, komitelerde tahsilatta yaşanan sıkıntıya dikkat 
çekildiğini belirtti. Çandır, “Piyasa da yaşanan bozulmanın 
üzerine tahsilat sorunlarının eklenmesiyle üyelerimiz ilave sı-
kıntılarla karşı karşıya kalmış durumdadırlar” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ağustos ayında adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız çek 
işlemi yapılan iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir’in 
ardından Antalya`nın 4. sırada yer aldığını belirten Çandır, 
şunları kaydetti:

“Üyelerimiz bu duruma çözüm bulunmasını talep etmekte-
dirler. Birliğimizin (TOBB) çabaları sonucunda 15 Haziran’da 
karekodlu çek uygulamasına başlanıldı. Karekodlu çek özel-
likle keşidecinin geçmiş dönemlerdeki ödeme alışkanlıkları ve 
çekin güvenilirliği hakkında ön bilgiler sunmaktadır. Tüm bu 
gelişmeleri olumlu buluyor emeği geçenlere teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Ancak son dönemdeki olumsuz veriler ortadır. 

Riskin daha da azaltılması ve ödeme alışkanlığının arttırılma-
sına yönelik olarak hukuki düzenlemelerin getirilmesi kaçınıl-
mazdır. Ticari hayatımızda önemli bir paya sahip olan vadeli 
alım-satımlarda önemli bir finansman kaynağı olan çek sis-
temini daha güvenli hale getirilecek hukuki düzenlemelerin 
yapılması, karşılıksız çek sunanlara karşı caydırıcı yasal prose-
dürlerin uygulanması zaruri bir hal almıştır.”

Durgun giden turizm sektörünün de sektörü olumsuz etkile-
diğine dikkat çeken Ali Çandır, “Bir başka sorun ise turizme 
bağlı olarak sektörümüzde faaliyet gösteren üyelerimizin sa-
tışlarındaki düşüşün sezon boyunca devam ettiği komiteleri-
miz aracılığıyla dile getirilmektedir. Üyelerimiz sezon sonuna 
kalacak alacaklarının aksamasından da endişe etmektedirler” 
diye konuştu.

HAL YASASI YARAYA ÇARE OLMADI

Kamuoyunda “Hal Yasası” olarak bilinen Kanun ile hedef-
lenen kayıt dışılığı engelleyemediğine dikkat çeken Çandır, 
“Kanun sonrası gelişmeleri izlemek amacıyla çalışmalar ya-
pan 3.Meslek Komitesi üyelerimiz 2013, 2014 ve içerisinde 
bulunduğumuz 2015 yılında ilgili kanun sonrası halen kayıt 
dışılığın kanun öncesine yakın oranda devam ettiğini ifade 
ederek, Kanunun yıllardır kanayan yaraya çare olmadığı ka-
naati oluştuğunu dillendirmektedirler” dedi.

ZEYTİNPARK KENTE KAZANDIRILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü`nden kiralanan 2630 dönümlük 
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Vakıf Zeytinliği ile ilgili de bilgi veren Çandır, bölgedeki çalış-
maların aralıksız devam ettiğini söyledi. Çandır, “Zeytinpark 
A.Ş. için hazırladığımız projemiz Çevre Şehircilik Bakanlığı`-
nın sit alanları ile ilgili yürüttüğü çalışmanın henüz bitmemesi 
nedeniyle hayata geçmeyi beklemektedir. Koruma kuruluna 
projemizi tekrar sunmak için, bu çalışmanın bir an önce bit-
mesini dört gözle beklemekteyiz” dedi. Zeytinpark A.Ş‘de 
bakım, iyileştirme ve koruma altına alma işlemlerinin büyük 
ölçüde tamamlandığını bildiren Çandır, “Şehrimizin akciğeri 
konumundaki bu alandan halkımızı daha fazla mahrum et-
memek, bu ender alanı çocuklarımız ve gençlerimiz başta ol-
mak üzere Antalyalıların kullanımına açmak için hazırladığı-
mız doğada öğren ve doğa yürüyüşleri ile ilgili projemizi Sayın 
Valimize sunduk. Kendilerinin de destekleriyle İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle birlikte projemizi önümüzdeki günlerde 
sizlerle paylaşacağız. Bu fırsatla tüm meclis üyelerimize, yerel 
yönetimlerimize, sivil toplum örgütleri ile özel sektörümüze, 
bu alanın Antalya’ya kazandırılması için bize verdikleri destek 
için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İŞİMİZE AŞIMIZA YÖREX`LE SAHİP ÇIKIYORUZ

Bu yıl 6`ncısı düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX`le 
ilgili de Meclis üyelerine bilgi veren Çandır, üretimden vaz-
geçme durumda olan üreticiyi cesaretlendirmek, kıyıda kö-
şede kalmış ürünleri gün yüzüne çıkartmak, unutulmaya yüz 
tutan ürünleri önce kendi insanımıza daha sonrada dünya-
ya tanıtmak, kırsal kalkınmaya ve yerinde istihdama destek 
olmak, coğrafi işaret ile yöresel ürünlerin hakkını hukukunu 
korumak amacıyla YÖREX`i düzenlediklerini söyledi. Çandır, 
“Kısaca bizim işimiz aşımız emeğimiz olan bu ürünlere sa-
hip çıkmak ve gelecek nesillere bu paha biçilmez emanetleri 
devretmek için çalışıyoruz. Bu uğurda katkılarını esirgeme-
yen başta TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak 
üzere tüm kurum, kuruluş ve firmalarımıza teşekkür ederim” 
dedi. Anadolu`yu EXPO Center`da 10 bin metrekarede bu-
luşturacaklarını belirten Çandır, “YÖREX ’i ziyaret edenleri 
çocukluğuna, belki ayrılmak zorunda kalıp uzaklaştığı mem-
leketine, yöresine ve özlediği ürünlerle hasret gidererek ülke-
mizin değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

ASPENDOS`TAKİ MERMER

ATB Başkanı Ali Çandır, kentin önemli güncel konularından 
birinin de Aspendos`taki mermer konusu olduğunu belirte-
rek, şöyle konuştu: “Bununla ilgili biz sizlerin de desteğiyle 
yöresel ürünlerle ilgili çok çaba sarfediyoruz. Türkiye`de coğ-
rafi işaret alacak 3 bin 500 yöresel ürünümüz var derken, bu 
tartışmalar başlayınca bize bazı arkadaşlarımızdan talepler 
gelmeye başladı. Biliyorsunuz Korkuteli`nde karyağdı armu-
duna coğrafi işaret almak için çaba sarf ediyoruz. Aspendos`la 
gündeme gelen `Korkuteli beyazı bejine de coğrafi işaret alır 

mısınız` diye talepler gelmeye başladı. Bu yöresel ürünler an-
lamında sevindirici, ama yine de Antalya`nın önemli tarım 
topraklarının bir maden uğruna delik deşik edilmesine gönlü-
müz razı gelmez. Bu konuyu değerlendireceğiz.”

ÇEK YASASI

Meclis`te üyeler Çek Yasası ve Hal Yasası`yla ilgili görüş-
lerini dile getirdi. Meclis üyesi Ata Sönmez, “Bundan ön-
ceki yasa daha iyiydi” diye görüş bildirirken, Meclis Üyesi 
Mustafa Çetin, çek yasası nedeniyle yaş meyve sebze sek-
töründe düzensizlikler oluşmaya başladığını söyledi. Çetin, 
Hal Yasası`yla ilgili de “Bizim sektörümüz incelenmeden 
hazırlanmış bir yasa, eksiklikler çok. Hal Yasası en büyük 
yaralarımızdan biri. Karar vericilerden yasanının düzenlen-
mesini talep ediyoruz” dedi.

Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, Hal Yasası`nın “tüketiciye 
daha ucuz ürün götüreceği” düşüncesiyle çıkarıldığını be-
lirterek, “Ama bu tüketiciye böyle yansımadı” dedi. Meclis 
Üyesi Ergin Civan, Çek Yasası`yla ilgili eleştiride bulunur-
ken, “Çeki senet haline getirildi. Yasalarla çeki senet yap-
tık, hapis cezasını kaldırdık. Dünyada hiçbir ülkede vadeli 
çek diye birşey yok” diye konuştu.

İHRACATTAN DÖNEN ÜRÜN

Meclis üyeleri bir gazetecinin ihracattan kalıntı nedeniyle 
dönen yaş meyve ve sebzenin iç tüketime sunulmasıyla 
ilgili sorusunu da yanıtladı. Cüneyt Doğan, ihracattan dö-
nen ürünlerin raf ömrünü tamamladığını belirterek, iç pi-
yasaya sürülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Doğan, 
üreticinin temiz ürün üretmek için elinden geleni yaptığını 
söyledi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, konu-
nun magazinsel olarak işlendiğini belirterek, ürün tarla-
dan çıktıktan sonra hedef ülke sınırına yaklaşık 10 günde 
ulaştığını, sınırdan dönen ürünün dönüşünün de 4-5 günü 
bulduğunu belirterek, “Bu sürede ürünün raf ömrü bitmiş 
oluyor” dedi. Çandır, ihracattan dönen ürünlerin karşı ül-
kenin gümrüklerindeki rekabetten kaynaklanabildiğini be-
lirterek, “Bu işe magazinsel bakıp, her türlü zorlu şartlara 
rağmen üreten, ticaretini yapan insanları töhmet altında 
bırakmamak lazım” dedi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı, Tarımsal Araştırmalar ve Poli-
tikalar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan koordine edilen “Halk Elinde 

Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” 
kapsamında 2015 yılında programa alı-
nan ve Antalya’da uygulanacak olan alt 
projelerden bir olan Antalya ili Halk Elin-
de Pırlak Koyunu Islah Projesi sözleşme-
si imzalandı.

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Ahmet Dallı ve Antalya Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Zeliha Öztürk, Pırlak Koyunu Islah Pro-
jesini yürütmek amacıyla Halk Elinde 
Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Sözleş-
mesini imzaladı. Proje kapsamında Halk 
Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uy-
gulama Talimatına göre seçimi yapılmış 
Pırlak Koyun ırkından 6 bin 65 baş dişi, 
235 baş erkek olmak üzere toplam 6 bin 
300 baş hayvandan oluşan geliştirme 
projesinin Antalya’nın  9 ilçesinde uygu-
lanacağı kaydedildi. Aksu, Döşemealtı, 
Elmalı, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, 
Manavgat ve Serik ilçelerinde 49 işletme-
de yürütülecek proje 5 yıl sürecek.

P ırlak koyun 
Kütahya, Af-

yon, Uşak, Manisa, 
Isparta ve Burdur 
illerinde yetiştiri-
ciliği yapılan bir 
ırk. Pırlak koyun-
lar,  dağ etekle-
rinde bulunan ko-
vuklarda yaşıyor. 
Ağılları ise dağla-
rın tepe bölgele-
rinde kuruluyor. 
Göçer özellikleri 
bakımından ka-
liteli bir ırk olan 
Pırlak koyunlar, 
yürüme bakımın-
dan dayanıklılığıy-
la biliniyor.

PIRLAK 
KOYUNUN 

ISLAHI 
PROJESİ 
HAYATA 

GEÇİRİLİYOR
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Antalya Valisi Muammer Türker, Antalya 
Ticaret Borsası’nın 20 yıllığına Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığı Vakıf 
Zeytinliği’nde incelemelerde bulun-

du. ATB ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, Vakıf Zeytinliği’ni kente 
kazandırmak için 25 kurum kuruluşun katılı-
mıyla Zeytinpark A.Ş’yi kurduklarını belirte-
rek, korumaya alınan 2 bin 630 dekarlık alan-
da proje çalışmasının yürütüldüğünü bildirdi. 
Zeytinpark ana projesinin, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın SİT alanlarıyla ilgili çalışmasının 
tamamlanmasını beklediğini bildiren Çandır, 
alanın kente kazandırılmasıyla ilgili kısa vade-
de hayata geçirmeyi planladıkları projeye hak-
kında bilgi verdi. Çandır, Vali Türker’e doğa 
yürüyüşlerine açılacak Zeytinpark’ta yapılacak 
aktiviteleri anlatırken, öncelikle çocukları do-
ğayla, yeşiller, zeytinle, toprakla buluşturmayı 
hedeflediklerini söyledi. “Antalya’ya nefes ol-
maya çalışıyoruz” diyen Çandır, Vali Türker’e 
destekleri nedeniyle teşekkür etti. 

ATSO Başkanı ve Zeytinpark A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Çetin, 
Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip 
Kemal Bahadır, Milli Eğitim Müdürü Osman 
Nuri Gülay, Kepez ve Muratpaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürleri’nin de bulunduğu ziyaret-
te, projeyi not alarak dinleyen Vali Türker, Ali 
Çandır ve Zeytinpark Yönetimine alanı Antal-
ya’ya kazandırmaları nedeniyle teşekkür etti. 

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Vali Muammer Türker, Vakıf Zeytinliği’nin 

Antalya’nın en merkezi yerlerinden biri oldu-
ğunu ancak alandan yeterince yararlanılama-
dığını belirterek, Antalya Ticaret Borsası’nın 
öncülüğünde kurum ve kuruluşların bölgeyi 
kente kazandırma arzusunda olduğunu kay-
detti. 2 bin 630 dekarlık alanın sadece zeytin 
yetiştirilen bir yer değil aynı zamanda Antal-
ya’nın sosyal, kültürel, sportif hayatına katkı 
sunacak bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken 
Türker, “Hazırlanan projelerle burada bir ya-
şam alanı oluşturmak hedefleniyor. Hedef kit-
le öncelikle çocuklar ve gençler” dedi. Çocuk 
ve gençlere yönelik kültürel, sportif faaliyetle-
rin yanı sıra eğitim çalışmalarının da yürütüle-
ceği Zeytinpark Projesi’nin bir an önce hayata 
geçirilmesini dileyen Türker, başta Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Ta-
rım Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumların 
projeye her türlü katkıyı vereceğini söyledi. 
Türker, “Zeytinpark’ın yaşam alanı haline dö-
nüştürme arzusu öne çıkıyor. Zeytinpark’ın 
hem Antalyalılar için hem çocuklarımız için 
hem de misafirlerimiz için cazibe merkezi ola-
cağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

VALİ TÜRKER’DEN 
ZEYTİNPARK 
PROJESİ’NE 

DESTEK

Antalya kent merkezinin 
en büyük yeşil 

alanı Zeytinpark’ta 
incelemelerde bulunan 

Antalya Valisi Muammer 
Türker, alanın cazibe 

merkezi olacağını 
söyledi.
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ANTALYA BUĞDAYINI ARIYOR PROJESİ’NDE 
DENEME EKİMLERİNE DEVAM

Antalya Ticaret 
Borsası’nın yürüttüğü 

Antalya Buğdayını 
Arıyor Projesi, tarlasına 

buğday eken çiftçiye 
yol gösteriyor. Geçen 
yıl yaylada ve sahilde 

deneme ekimine 
başlanan proje 

çerçevesinde bu yıl 
da yine sahil ve yayla 

bölgesine selekte edilen 
buğday çeşitlerinin 

deneme ekimi yapılacak. 
Bölgeye en uygun 
buğday çeşidinin 

belirlenmesi için sonuçlar 
tekrar değerlendirilecek. 

Antalya Ticaret Borsası 1.Meslek ko-
mitemiz tarafından yürütülen “An-
talya Buğdayını Arıyor” projesinin 
paydaşları ile değerlendirme top-

lantısı yapıldı. Antalya Ticaret Borsası Baş-
kan Yardımcısı Halil Bülbül’ün başkanlı-
ğında yapılan toplantıya, Meslek Komitesi 
üyelerinin yanı sıra BATEM’den yetkililer, 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar-
la Bitkileri Bölümü, Antalya İl Gıda, Tarım 
Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü,  Top-
rak Mahsulleri Ofisi Antalya Ajans Amir-
liği’nden temsilciler ile firma temsilcileri 
katıldı. Korkuteli ve Aksu’ya geçen yıl ya-
pılan deneme ekimlerinin verim ve kalite 
bakımından değerlendirildiği rapor sunan 
BATEM yetkilileri, hangi çeşitlerin hangi 
nedenlerle proje dışı kaldığı konusunda 
bilgiler verdi. Raporda, ekimi yapılan buğ-
day çeşitlerinin boy, verim, kalite, kardeş-

leme, gluten indeksi değerlendirildi. 

Toplantıda, geçen yıl ekimi yapılan 22 buğ-
day çeşidi sayısının bilimsel veriler ışığında 
azaltılarak tekrar ekiminin yapılması karar-
laştırıldı. Buğdayda bölgeye uygun tohum 
çeşidinin belirlenmesinin önemine dikkat 
çeken katılımcılar, doğru toprağa ekilecek 
doğru tohumun kalite ve verimi artıracağını 
belirtti. Komite üyeleri hastalık ve zararlıla-
ra karşı dayanıklı, verim ve kalitesi yüksek 
olan buğday çeşitlerini belirleyerek, çalış-
maların 2017 yılı ağustos ayına kadar de-
vam etmesi taleplerini yineledi. 

Antalya Buğdayını Arıyor Projesi 
çerçevesinde Aksu’da 20 de-

karlık alanda 12 çeşit buğday çeşi-
di hasadı yapılmış, Korkuteli’de ise 
12 dekarlık alanda 10 çeşit buğday 
çeşidinin deneme ekimi gerçekleş-
mişti. Projede birinci yıl önemli bir 
yol kat edildiğini belirten ATB Meclis 
başkanı Hüseyin Cahit Kayan, BA-
TEM ile birlikte yürütülen projesi 
çerçevesinde bu yıl selekte edilen 
buğday çeşitleri ile ikinci kez dene-
me ekimlerinin yapılacağını bildirdi. 
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Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi, 
Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve 
Pekmezciler Meslek Komitesi üyesi 
Ergin Civan, Haziran ayının yağışlı ve 

soğuk geçmesi nedeniyle adaçayı, kekik gibi 
tıbbi aromatik bitkilerde yüzde 3 civarında 
olan uçucu yağ oranının yüzde 2.2 oranına 
kadar düştüğüne dikkat çekti. Civan, “Hazi-
ran ayının yağışlı ve soğuk geçmesi, ardından 
bitkinin normal büyüme sürecini tamamla-
yamadan ürünün erken hasat edilmesi üste-
sinden gelemeyeceğimiz bir sorun oluşturdu. 
Bitkilerde uçucu yağ kaybı yaşandı” dedi.

AROMA VE RENK KAYBI DA YAŞANIYOR

Bitkilerin hasat döneminin 
değişen mevsimsel koşullara 
göre tekrar belirlenmesi ge-
rektiğine dikkat çeken Civan, 
“Kekik, adaçayı, anason, re-
zene, keçiboynuzu gibi bir 
çok üründe kalite problemi 
oluştu. Mevsimsel değişikliklerden dolayı, 
renk, aroma, uçucu yağ oranında kalite kaybı 
var. Bazı ürünlerde belki farklı tohumlar kul-
lanmak lazım. Bitkiyi iyi kontrol etmek lazım. 
Aşırı yağıştan dolayı çok ciddi oranda küf olu-
şuyor, bunun zirai mücadelesinin doğru tek-

niklerle yapılması lazım. Belki hasat zamanının 
değişmesi lazım. Bunun ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlara görevler düşüyor” diye konuştu.

EKONOMİK KAYBI DA ÇOK FAZLA

Akdeniz Üniversitesi Tür-
lü Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kenan Tur-
gut, 2009 yılında Antalya 
Ticaret Borsası’nın yaptığı 
bir çalışmada, erken hasadın 
tıbbi aromatik bitkilerde yüz-
de 40 oranında verim ve kalite kaybına neden 
olduğunu ortaya çıkardığını belirterek, bunun 
üzerine mevsimsel etkilerin de eklenmesiyle 
sorunun daha da büyüdüğüne dikkat çekti. 
Bitkinin güneşlenmesinin uçucu yağı oranını 
artırdığına dikkat çeken Turgut,  “Yağış döne-
mi bitkiler için çok önemli. Zamansız yağışın 
olması bitkiyi çok olumsuz etkiler” dedi.

Aromatik bitkilerde uçucu yağ oranının yüz-
de 3’lerden yüzde 2’lere düşmesinin ciddi bir 
ekonomik kayıp olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Kenan Turgut, “Özellikle bu bitkiler ihra-
cata gidiyorsa zaten standartlara uymak zo-
runda, standartların altında kalan bir bitkiyi 
ihraç edemezsiniz” dedi.

YAĞ KAYBI
AROMATİK BİTKİDE 

Mevsimsel değişiklikler 
nedeniyle adaçayı, 

kekik gibi tıbbi aromatik 
bitkilerde yüzde 3 

civarında olan uçucu 
yağ oranının yüzde 2.2 

oranına kadar düştüğüne 
dikkat çekildi.

Ergin
CİVAN

Kenan
TURGUT
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KAPAK26

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

6. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, doğudan batıya kuzeyden güneye 68 ilden 
yüzlerce yöresel ve geleneksel ürüne ev sahipliği yaptı. 158 standın açıldığı 388 

katılımcının ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduğu YÖREX’e katılım da yoğun 
oldu. 132 bin 198 kişinin ziyaret ettiği YÖREX, yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye 

kazandırılmasına umut oldu.  

26 KAPAK



Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle 
7-11 Ekim tarihlerinde Antalya EXPO Center’da 
gerçekleşen 6. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, do-

ğudan batıya kuzeyden güneye 68 ilden yüzlerce yöresel 
ve geleneksel ürüne ev sahipliği yaptı. 158 standın açıldığı 
388 katılımcının ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduğu YÖ-
REX’e katılım da yoğun oldu. 132 bin 198 kişinin ziyaret 
ettiği YÖREX, yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye kazan-
dırılmasına umut oldu.  

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, Yöresel Ürünler Projesi’nin bir etabı olan YÖREX’i 
başarıyla tamamladıklarını bildirdi. Bu yıl YÖREX’e gelen 
yöresel ürünlerin sunumunun daha da geliştiğine dikkat 
çeken Çandır, “Bu da bize 6 yılda ne kadar önemli bir 
yol aldığımızı gösteriyor. Geçen yıllarda yöresel ürünün 
sunumuyla ilgili sıkıntı yaşayan üreticimiz, bu yıl ürün-
lerin ambalajlanması, satışı ve pazarlanmasında çok iyi 
noktaya geldiklerini gösterdi. Üreticilerimiz sunumlarıyla 
ziyaretçilerden tam not aldı. Yöresel Ürünler Projemizin 
etabı YÖREX’i bitirdik ancak kıyıda köşede kalmış ürün-
lerimizin ambalajından pazarlanmasına kadar derinlikli 
çalışmamız devam edecek” diye konuştu. 

BÜYÜK MARKETLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

YÖREX’te üreticiyle büyük market ve otellerin satın al-
macılarının ikili görüşmeler yaptığını da belirten ATB 
Başkanı Ali Çandır, ikili görüşmeler sayesinde çok sayıda 
iş bağlantısının sağlandığına dikkat çekti. Yöresel ürün-
lerin YÖREX ile önemli bir yol kat ettiğini söyleyen Ali 
Çandır, “Ürünlerimizi yurtdışındaki alıcılarla buluştur-
mak en büyük hayalimiz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da desteğiyle özellikle coğrafi işaretli 
ürünlerimizin yurtdışında tanıtımını sağlamayı arzu edi-
yoruz” dedi. 
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Ziyaretçilerin, EXPO Center kavşağındaki üst geçit çalışma-
ları nedeniyle alana ulaşmakta zorlandığına dikkat çeken 
Ali Çandır, 10 Ekim’de yaşanan Ankara’daki hain saldırı 
nedeniyle de insanların fuara gelme konusunda enerjisinin 
düştüğünü belirtti. Çandır, “Tüm bunlara rağmen YÖREX’e 
katılım yoğun oldu” dedi. YÖREX’te batısıyla doğusuyla 
kuzeyiyle güneyiyle 12 bin yıllık Anadolu zenginliklerini bir 
araya geldiğini kaydeden Çandır, “YÖREX’te ‘bir’ olduk” 
dedi. Çandır, terör saldırısı nedeniyle fuarda kültürel etkin-
liklerin kaldırıldığını, müzik yayınının da kesildiğini belirtti.

DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR

Antalyalıların, Türkiye’nin bu fuarı sevdiğini vurgulayan 
Ali Çandır, “YÖREX’e gelerek hem yöresel ürünlerle bu-
luşan hem yöresel ürünlerin cesaretlenmesini sağlayan, 
Anadolu’nun el emeği göz nuru ürünlerine sahip çıkan 
ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Fuarı çocuklarıyla 
birlikte gezen anne babalar ile çocukları fuarla buluşturan 
okul yönetimlerine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
Ali Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kalkınma 
Bakanlığı, Antalya Valisi Muammer Türker, Türk Patent 
Enstitüsü, Belediye Başkanları, tüm oda ve borsa baş-
kanlarına YÖREX’e verdikleri destek nedeniyle teşekkür 
ederken, “YÖREX’in başarıya ulaşmasında basınımızın 
büyük emeği var. YÖREX’e destek veren yerel ve ulusal 
basınımıza ayrıca teşekkür ediyorum”  dedi.
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6. Yöresel Ürünler Fuarı’nın tanıtım toplantısı, Antalya Ticaret 
Borsası’nda (ATB) yapıldı. Toplantıya, Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ersan 
ve Cüneyt Doğan ile YÖREX’in basın sponsoru DHA Akdeniz Bölge 
Temsilcisi Salih Uçar katıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, 7 yıldır Türkiye’de 12 bin yıllık medeniyet-
lerin el emeği göz nuru ürünlerinin gün ışığına çıkması için emek 
harcadıklarını belirtti. 2009 yılında başladıkları çalışmanın ilerleye-
rek devam ettiğini kaydeden Çandır, “Bunun bir etabı olan Yöresel 
Ürünler Fuarı’nın bu yıl 6’ncısını gerçekleştireceğiz. 

YÖREX’İN FAYDALARI

YÖREX sayesinde Anadolu topraklarının emaneti yöresel ürünleri 
insanların tanımasını, koklamasını, tatmasının sağlandığını belirten 
Çandır, “Yerel kalkınmanın anahtarı yöresel ürünler toplantıları ile 
çeşitli bölgelerde bin 500 insana temas ettik. Fuarın başlaması ile 
5 yılda 350 bin ziyaretçi geldi. Birçok girişimciye iş imkanı doğdu. 
Coğrafi işaret noktasında önemli farkındalık yarattık. 2009 yılında 
110 olan coğrafi işaretli ürün sayısı bugün 183’e ulaştı. 200’den fazla 
coğrafi işaret almak için müracaatı kabul edilen ürün var.Bunun dı-
şında Türkiye nin kanaat önderleri oda ve borsaların ciddi çabayla 
yöresel ürünlerine coğrafi işaret almak için çaba gösterdi. Hüküme-
timiz de coğrafi işaretler stratejik belgesi hazırlayarak bu konunun 
önemini ele aldı. TOBB bu konuda bir birim oluşturdu. TOBB Ulusla-
rarası Coğrafi İşaret Ağı na üye oldu” diye konuştu.

ZİYARETÇİ HEDEFİ BÜYÜDÜ

Fuarın sahiplenildiğini ifade eden Çandır, “Küreselleşmenin getir-

diği etkiyle bizi baskısı altına alan, bize ait olmayan ürünler yerine 
kendimize ait bu ülkenin emeğini, birikimini, insanın alın terini nasıl 
ekonomiye nasıl kazandırırız diye çaba sarfettik. Şu an karar verici 
noktasındaki insanlar ve halkımızın bu fuarı sahiplenmesi bize haklı 
bir gurur yaşatıyor. Başka TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ol-
mak üzere, çorbada tuzu olan herkese şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu. YÖREX in 7 Ekim’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılacağını bildiren 
Çandır, “Bu yıl fuarda 68 il var. Ama 81’e ulaşmak için çalışıyoruz. 
101 oda ve borsa, 11 kalkınma ajansı, 52 kurum, 224 firma katılacak. 
Toplamda 388 katılımcı halkımızla buluşacak, 158 stant açılacak. 
Geçen yıl 100 bin hedef koymuştuk, 114 180 kişi geldi. Bu yıl hede-
fimiz ise 150 bin. Bu yılın sonunda toplamda 500 bin kişiye ulaşmış 
olacağız” dedi.

FUARA GİDİŞ VE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Fuar kapsamında her ilin halk oyunu ve geleneksel el sanatlarının 
da sergileneceğini ifade eden Çandır, “Fuar hayal ettiğimiz yere 
doğru gidiyor. Fuarda ilginç olan bir başka şeyde 5 yıllık birikimin 
sonucunda YÖREX standı açtık. 100 den fazla coğrafi işaret almış 
ürünü, 70 tane coğrafi işaret ürünü için müracaatı kabul edilmiş 
ürünü sergileyeceğiz. Hedefimiz olan yöresel marketin bir demosu-
nu da burada yaşatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Fuara girişin ücretsiz olduğunun altını çizen Çandır, 9 noktadan 
kalkan servislerin ziyaretçileri ücretsiz olarak fuara getireceğini 
kaydetti.

EN FAZLA ZİYARETÇİSİ OLAN FUAR

ATSO Başkanı Davut Çetin ise, fuarların Antalya’nın sosyal ha-

Türkiye`nin en renkli fuarı YÖREX kapılarını açıyor 

29KAPAK



yatına ve ekonomisine ciddi katkılar sağladığını ancak 
YÖREX in ok farklı bir fuar olduğunu kaydetti etti. An-
talya’da 8-9 tane yapılan farklı organizasyonun ziyaretçi 
sayısının 450 bini bulduğunu aktaran Çetin, sadece YÖ-
REX’in ziyaretçi sayısının 115 bin olduğunu belirtti. Diğer 
9 organizasyonun toplam ziyaretçi sayısının dörtte birini 
YÖREX’in tek başına getirdiğini vurgulayan Çetin, “Bu 
fuara Antalya dışından yaklaşık 10 bin kişi katılacaktır. 
Otel, restoranlara ciddi katkı koyacaktır. Bu fuarın iler-
leyen yıllarda ziyaretçi sayısı 400 bine ulaşacaktır” dedi.

100 MİLYAR LİRALIK TİCARET HACMİ

Ali Çandır, daha gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türki-
ye’de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500’den fazla yöresel 
ürün bulunduğunu, bunların korunması için coğrafi işa-
retler enstitüsü kurulmasını talep etiklerini dile getiren 
Ali Çandır, “Çünkü bu geniş bir alan. Dünyada 100 milyar 
doların üzerinde coğrafi işaretli ürün pazarı var. Sadece 
Avrupa’da 60 milyar Euro’luk ticaret hacmi söz konusu. 
Türkiye’de de 100 milyar liralık bir ticaret hacmi var. Biz 
bunları harekete geçirebildiğimizde kırsaldan göç eden 
insanları kırsalda tutabildiğimizde, oradaki genç nüfusa 
iş-aş temin edebildiğimizde önemli mesafe almış olaca-
ğız” diye konuştu.

TRABZON TEREYAĞI’NDAN SOĞUTUYORLAR

Ali Çandır, bir soru üzerine yöresel fuar adı altında ya-
pılan organizasyonları değerlendirdi. Türkiye’de fuar 
düzenleyebilmenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
onayına bağlı olduğunu hatırlatan Çandır, sadece para 
kazanma amacıyla çeşitli adlar altında düzenlenen or-
ganizasyonlara dikkat edilmesini istedi. Çandır, konuyla 
ilgili, “Ne olduğu belli olmayan ürünlerin satıldığı, ka-
muoyu tabiriyle 1 milyoncu gibi yöresel ürünler pazarı 
sergisi değil, orada Çin’den gelen 1 liralık ürün satması 
çok doğru değil. Bunların denetlenmesi, izne tabi tutul-
ması önemli. 5-8 liraya Trabzon tereyağı alıp, eve gitti-
ğinde Trabzon tereyağı kalitesizmiş deyip kullanmayan 
insanlar var. Bu yöresel ürünlerin hakkını gasp eden, 
isim hırsızlığıyla haksız kazanç elde eden organizasyo-
nu da görüyoruz. Ya da kimyasalla karartılmış bir takım 
ürünlerin doğal diye satıldığını duyuyoruz. Ya da falanca 
yerin hakiki zeytinyağı diye ucuza satılan, içinde başka 
şeyler olduğu tespit edilen ürünler var. Özellikle Antalya 
özelinde yerel yöneticilere seslenmek istiyoruz. Bu tip 
organizasyonlar fuar izniyle yapılıyorsa desteklesinler.” 
şeklinde konuştu. Çandır, yerel yönetimlerden fuar ol-
mayan, sadece para kazanma amacıyla düzenlenen or-
ganizasyonlara destek olmamalarını istedi. 

YÖREX’E 
MUHTEŞEM AÇILIŞ

6. Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışını, TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu yaptı. Açılışa Antalya Valisi Muammer Türker, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya 
Milletvekili Hüseyin Samani, CHP Antalya milletvekilleri Çetin 
Osman Budak ve Devrim Kök, MHP Antalya milletvekilleri Meh-
met Günal, Ahmet Selim Yurdakul ve Tarkan Akıllı, Antalya Ti-
caret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TPE Başkan 
Yardımcısı, Türkiye`nin birçok ilinden oda ve borsa başkanı ve 
protokol üyeleri katıldı.

Aydın`ın yöresel efelerin halk dansı gösterisiyle başlayan açı-
lış töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖ-
REX`in her yıl daha da büyüyüp geliştiğini görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. Dünya çapında bir iş başarıldığı 
ve YÖREX`in aslında bir vizyon işi, Türkiye projesi olduğunu 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu`nun kimliğini, uyumunu, 
tüm renklerini görebilirsiniz. Türkiye`nin dört bir tarafı birlik 
beraberlik kardeşlik içinde burada yan yana. Hem ekonomik 
hem sosyal bir başarı hikayesi de sunuyor. 6 sene önce 40 il 
vardı, şimdi 68 ile ulaştı, inşallah hedefimiz 81 ile ulaşmak” 
dedi. 

ELİMİZDE 100 TANE LALEMİZ VAR 

YÖREX`e zenginleşmenin yolu, şehirlerin tanıtımı ve marka-
laşması adına önem verdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ama 
maalesef müteşebbis insanlarımızı destekleyecek mekanizma-
lar eksik. Adamın bir tane peyniri var, o isimle dünyanın her 
yerine satıyor, ama bizim her il ilçede bir zenginlik var. Lalenin 
anavatanı Türkiye iken dünyada laleyi marka yapan ülke Hol-
landa oldu ve 1 milyar Avro`luk ihracatı var. En az 100 tane lale 
elimizde var. Ve 100 milyar Avro`nun üzerinde oturuyoruz. Bu-
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nun için de önce markalaşmamız lazım. Bunun için 
Türk Patent Enstitüsü`ne teşekkür ediyorum, 

ancak sistemin biraz hızlı çalışması lazım” 
dedi. 

AVRUPA`DA TESCİLİN ÖNEMİ 

Bütün oda ve borsaların kendi yöre-
sel ürünlerine sahip çıktığını söyle-
yen TOBB Başkanı, “Tescil etmek 
istiyor ancak şimdi de müracaat 
sürecinde biraz sorun yaşanıyor. 
Eskiden bir tane başvuru yok-

ken şu an oda ve 
borsalarımız ta-

rafından 200 
tane ürün 

için başvu-
ru yapıldı. 
Bunun bir 
sonraki ba-
cağı Avru-
pa. Bugüne 
kadar kap-
tırmadığımız 
bir baklava 
var. İnşallah 
incirde Av-
rupa tescili 
oluyor. Ama 

bizim daha fasla 
ürünümüzü tescil 

ettiriyor olmamız 
gerekir ve işte o 

zaman gerçek para-
yı kazanabiliriz” diye 

konuştu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ATB Baş-

kanı Ali Çandır’a böyle bir 
fuara öncülük ettiği için te-
şekkür etti. 

BU ÜLKENİN HEPSİ BİZİZ 

Antalya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Çandır, ülkemizin zor 
günlerden geçtiğini, büyük 
üzüntüler yaşandığını be-
lirterek, “Bu ülkenin doğu-
sundan batısına, kuzeyinden 
güneyine hepsi biziz. Çünkü 
bugün beğendiğimiz, kul-

landığımız, tükettiğimiz, üstünde gezdiğimiz, duvara astığımız halı 
ve kilimin dokuma teknikleri ve desenleri Frigyalı ve Hititli. Kullan-
dığımız paranın, içtiğimiz şarabın ve ayağımıza giydiğimiz sandalet 
Likyalı. Sürdüğümüz parfüm Radyopolisli. Ağız tadıyla tükettiğimiz 
zeytinyağı Pamfilyalı. Beğenerek taktığımız kuyum ve ziynet Lidya-
lı. Sabır ve dua için kullandığımız tespih Urartulu, Lidyalı, Sümerli. 
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Evlerimizdeki, binalarımızdaki taş işlemeciliği Kapadokyalı. Dile 
getirmediğim yüzlerce, binlerce ürün, alışkanlık, gelenek, kültür 
ve damak tadı, tarihimizin ve geçmişimizin bize armağanıdır” dedi. 

RENGARENK BİR TÜRKİYE 

YÖREX ile rengarenk bir Türkiye olmanın mutluluğunun bir kez 
daha yaşanacağını kaydeden Ali Çandır, “YÖREX`in bir kez daha 
Anadolu`nun bütün renklerini, 12 bin yıllık maya ile yoğrulmuş 
medeniyetimizin damak tadını, giyim kuşamını, taşını, mermerini, 
el işlemesini, halısını, kilimini, güler yüzünü, hoşgörüsünü, misa-
firperverliğini, yaratıcılığını göreceksiniz ve seveceksiniz. Bu proje 
her ne kadar sempatik de görünse ekonomik değeri yüksek olan 
bir proje. Artan üretim kapasitesi sayesinde yöresel istihdam da 
artmaktadır. İnsanlarımız iş ve aş bulduğu yöresinde üretime katıl-
makta ve göç etme ihtiyacı azalmaktadır. Yani yöresel ürünler, kır-
sal kalkınmaya da önemli bir destek sağlama özelliğine de sahip. 
İşte bu nedenlerle yöresel ürünleri, hakkını- hukukunu koruyarak, 
halkımıza daha yoğun tanıtmanın, tanıştırmanın, pozitif ayırımcı-
lıkla eriştirmenin yollarını aramalıyız” dedi. Dünyada yöresel ürün-
ler pazarının 100 milyar Avro olduğuna da dikkat çeken Ali Çandır, 
Türkiye`deki bütün organize perakendeci kuruluşlara, raflarının 
hiç olmazsa en az yüzde 1`ni tescilli yöresel ürünlerimize ayırma-
ları yönünde çağrıda bulundu. 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ÖNEMİ ARTIYOR 

Törende Vali Muammer Türker, coğrafi işaretli ürünlerin öneminin 
gittikçe arttığına işaret ederek, “Faaliyet alanı itibariyle kadınlar, 
gençler, hatta engelliler, iş bulmakta zorlanan istihdama katılarak 
ekonominin bir parçası oluyor. Hem de kendi geçimlerini sağlıyor-
lar” dedi. Vali Türker, Antalya gibi turizm kentlerinde yöresel ürün-
lerin kullanımının önemine de değindi. 

ANTALYA DÜNYA SÜPER LİGİNDE 

6 sene önce bu önemli yolculuğa çıkan ATB ve ATSO`ya teşekkür 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bu yolculu-
ğun bugün fevkalade güzel bir noktaya geldiğini kaydetti. Antal-
ya`nın artık dünya süper liginde top oynamaya başladığını belir-
ten Türel, G20 zirvesi, Expo 2016 organizasyonlarının da bunun en 
önemli örnekleri olduğundan bahsetti. 

ORTAK KÜLTÜR MİRASI 

Antalya`nın bir kez daha Edirne`nin, Kars`ın, Van`ın peyniri, An-
tep`in baklavası, Kayseri`nin pastırması, Türkiye`nin tüm üreti-
mini 12 milyon turiste tanıtan ve aynı zamanda ihracatını sağlayan 
bir il olduğunu söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bugün sadece 
yöresel ürünler değil, Edirne`den Hakkari`ye atalarımızın ortak 
kültür mirası sergileniyor. YÖREX Türkiye`nin ayrılmaz bir bütün 
olduğunu gösteriyor. Eğer biz kardeşliğimizi YÖREX`teki gibi inşa 
etseydik bugün yaşanan terör sorunu da olmazdı” dedi. Protokol 
üyeleri daha sonra tek tek stantları gezerek, ürünleri inceledi. 

32 KAPAK



FOTOĞRAF: Hamit SEÇİL

Tarım Bakanı Arzu: 
YÖREX’İ DESTEKLİYORUZ

Antalya Ticaret Bor-
sası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanı 
Kutbettin Arzu’yu Yöresel 
Ürünler Fuarı YÖREX’e 
davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın desteğiyle bu 
yıl 6’ncısı düzenlenecek 
Yöresel Ürünler Fuarı’nın, 
Anadolu’nun tüm değer-
lerini Antalya’da buluştu-
racağını belirten ATB Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, kırsal kalkınma ve 
yerinde istihdamın garanti-
si olarak gördükleri yöresel 
ürünlere sahip çıktıklarını 
kaydetti. YÖREX’te Ay-
dın’ın incirinden Ordu’nun 

fındığına kadar çok sayıda 
tarımsal ürünün de yer ala-
cağını belirten Çandır, “Bu 
ürünlerimize marka değeri 
kazandırmak için çalışıyo-
ruz” dedi. ATB Başkanı Ali 
Çandır, Bakan Kutbettin 
Arzu’ya YÖREX kataloğu 
hediye etti.

KATMA DEĞERİ                                    
YÜKSELTMEMİZ LAZIM

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Kutbettin Arzu, en 
önemli sıkıntının ürünlerin 
katma değerini yükseltmek 
olduğunu belirterek, “Yö-
resel Ürünler Fuarı’nı bu 
kapsamda destekliyoruz” 
dedi. Bakan Arzu, böyle bir 
organizasyona ev sahipliği 
yaptığı için Antalya Ticaret 
Borsası’na teşekkür etti.
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Antalya Fotoğraf Kulübü (ANFOK) üyesi profesyonel ve amatör fo-
toğrafçılar, 7-11 Ekim  2015 tarihlerinde EXPO Center’da düzenle-

nen 6. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te fotoğraf çekimi yaptı. Antalya 
Ticaret Borsası’nın öncülüğünde, TOBB’un desteğiyle düzenlenen YÖ-
REX’te yurdun dört bir yanından gelen binlerce ürünü objektife yan-
sıtan ANFOK üyelerinin çektiği fotoğraflar arasında seçilen 70 fotoğ-

raftan 23’ünün önümüzdeki yıl düzenlenecek YÖREX’te sergilenmesi 
kararı alındı. ANFOK Kurucu Başkanı Aykut Sarıyıldız, YÖREX’in çok 
renkli bir fuar olduğunu belirterek, illerden gelen yöresel ürünleri 
ölümsüzleştirmenin kendileri için büyük zevk olduğunu söyledi. YÖ-
REX’in farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirten Sarıyıldız, Antalya 
Ticaret Borsası’na böyle bir etkinliğe öncülük ettiği için teşekkür etti.

FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE YÖREX

FOTOĞRAF: ALPER GÜL

FOTOĞRAF: AYKUT SARIYILDIZ
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FOTOĞRAF: DİREN ALP

FOTOĞRAF: ÜMİT YAŞAR AKKAYA
FOTOĞRAF: ÜMİT YAŞAR AKKAYA
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B
ir kez daha gün doğma-
dan Antalya’ya gitmek 
üzere İzmir’den yola çı-
kıyoruz. Bu kez 6 yıldan 

bu yana düzenlenen Yöresel 
Ürünler Fuarı(YÖREX)’ndayız.
Antalya Ticaret Borsası’nın ön-
cülüğünde, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin desteği ile 
düzenlenen fuar, bir lezzet ve 
kültür şöleni niteliğinde. Ülke-
nin binlerce yıllık tarım,gıda ve mutfak kültü-
rünü yansıtıyor.

Fuarın düzenlenmesinde Ali Çandır’ın başkanlığındaki 
Antalya Ticaret Borsası yönetimi ve çalışanlarının büyük 
emeği var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi açılışı yapan Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
fuarın başarısı için her türlü desteği sağlıyor.
Yöresel Ürünler Fuarı’nda 68 ilden katılımcı var. Ali Çan-
dır’ın anlatımıyla, Türkiye’de 12 bin yıllık medeniyetlerin 
el emeği göz nuru ürünlerinin gün ışığına çıkması sağ-
lanıyor. Fuar sayesinde Anadolu topraklarının emaneti 
yöresel ürünleri insanların tanımasını, koklamasını, tat-
masını sağladıklarını belirten Ali Çandır şu bilgileri verdi: 
“Yerel kalkınmanın anahtarı yöresel ürünler toplantıları 
ile çeşitli bölgelerde bin 500 insana ulaştık. Fuarın başla-
ması ile 5 yılda 350 bin ziyaretçi geldi. Birçok girişimciye 
yeni iş imkanı doğdu. Coğrafi işaret konusunda farkın-
dalık yarattık. 2009 yılında 110 olan coğrafi işaretli ürün 
sayısı bugün 183’e ulaştı. Coğrafi işaret almak için mü-
racaatı kabul edilen 200 ürün var. Bunun dışında Türki-
ye’nin kanaat önderleri konumundaki oda ve borsaların 
çalışmasıyla yöresel ürünlerine coğrafi işaret almak için 
çaba gösterdi.”

“Küreselleşmenin getirdiği etkiyle bizi baskısı altına alan, 
bize ait olmayan ürünler yerine kendimize ait bu ülkenin 
emeğini, birikimini, insanın alın terini ekonomiye nasıl 
kazandırırız” diye çaba gösterdiklerini anlatan Ali Çandır, 
fuarda 68 il olduğunu hatırlattıktan sonra ekledi: “Biz 81 
ile ulaşmak için çalışıyoruz. 101 oda ve borsa, 11 kalkınma 
ajansı, 52 kurum, 224 firma katılımcı olarak yer aldı. Top-
lamda 388 katılımcı halkımızla buluşacak, 158 stant açıldı. 
Geçen yıl 100 bin ziyaretçi hedefi koyduk, 114 bin 180 kişi 
geldi. Bu yıl hedefimiz 150 bin kişinin ziyaret etmesi.”

Fuarı gezerken geçen yıl İtalya’nın Torino kentinde katıl-
dığımız Slow Food Terra Madre toplantısıyla eş zaman-
lı yapılan “Nuh’un Ambarı” ve gıda fuarını anımsadım. 

Nuh’un Ambarı’nda dünyanın dört bir yanından getirilen 
geleneksel, yerel tarım ve gıda ürünleri sergileniyordu. Pa-
zarda, manavda, market reyonlarında görmediğimiz, göre-
mediğimiz ürünlerdi.

Gıda Fuarı’nda ise İtalya’nın yöresel, geleneksel ürünle-
ri,başta zeytinyağı ve şarap olmak üzere bölgesel düzey-
de sergilenen,satışa sunulan binlerce ürün vardı. Sadece 
6 yılda önemli bir yol alan Antalya’daki Yöresel Ürünler 
Fuarı gelecekte sadece Türkiye’nin değil, uluslararası dü-
zeyde geleneksel ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı bir plat-
form olabilir.

Bunları düşünürken bir yandan da son yıllarda yöresel, do-
ğal ürünlere olan talebin artmasıyla ortaya çıkan fırsatçılar 
konusunda tüketicilerin duyarlı olması gerektiğini hatırlat-
mak gerekiyor. Bir çok ilde,ilçede kimi zaman iyi niyetli ye-
rel yöneticilerin de desteği ile yöresel ürünlerle ilgili veya il 
adına tanıtım organizasyonları yapılıyor. Sözünü ettiğimiz 
bu organizasyonlarda illerin adı değişse de katılımcılar hep 
aynı oluyor. Adına organizasyon düzenlenen ilde üretimi 
olmayan ürünler o ile aitmiş gibi satışa sunuluyor.Örneğin 
Hatay mutfağı veya ürünleri tanıtılırken Trabzon tereyağı 
veya Kocaeli pişmaniyesi satılabiliyor.
İnsanların hemşerilik duygusu sömürülürken, “yerel ve 
doğal ürün” adı altında tüketiciler aldatılıyor. Çoğu zaman 
merdivenaltı, sahte, tağşişli ürünlerin satıldığı bu tür orga-
nizasyonlar o ürünlerin gerçek üreticilerine,illere ve kültüre 
de zarar veriyor.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu konudan şi-
kayetçi: “Türkiye’de fuar düzenlemek için Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin onayını almak gerekiyor. Fakat, sa-
dece para kazanmak amacıyla çeşitli adlar altında düzenle-
nen organizasyonlar var. Bunlara dikkat etmek gerekir.Ne 
olduğu belli olmayan ürünlerin satıldığı bu organizasyon-
larda 1 liraya Çin malları satılıyor.Bunların denetlenmesi, 
izne tabi tutulması gerekir. Tüketici böyle bir yerden 8-10 
liraya aldığı Trabzon tereyağını tükettiğinde, “çok kalite-
sizmiş” diyerek bir daha Trabzon tereyağı almıyor .Yöre-
sel ürünlerin hakkını gasp eden, isim hırsızlığıyla haksız 
kazanç elde eden organizasyonları da görüyoruz. Ya da 
kimyasalla karartılmış ürünlerin doğal diye satıldığını du-
yuyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin, denetim yapan gıda 
teşkilatının bu konularda çok hassas davranması gerekir.”

Özetle, Antalya’daki Yöresel Ürünler Fuarı, Türkiye’nin 
tarımsal potansiyelini değerlendirmek, zengin mutfak 
kültürünü geleceğe taşımak için önemli bir organizasyon.

Ali Ekber YILDIRIM
Dünya Gazetesi 
Tarım Yazarı

Yöresel ürünlerin tüketiciyle buluştuğu fuar…

37KONUK YAZAR



Batı Akdeniz Ekonomisini 
Geliştirme Vakfı, 

Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, 
tarımsal üretimden, 

kimyevi maddelerden 
ağaç mamullerine bir 
çok kalemde ihracat 

gerçekleştiren Burdur, 
Isparta ve Antalya’yı 

kapsayan Batı Akdeniz’in 
ihracat rakamlarını 

değerlendirdi. 

2005 yılında Batı Ak-
deniz Bölgesi’ndeki 
ihracat seviyesinin 
523 milyon dolardan, 

2014 yılında yüzde 160’lık 
bir artışla 1,3 milyar dola-
ra yükseldiğini belirten Ali 
Çandır, küresel krizin etkili olduğu 2008–
2013 döneminde birçok ekonominin ithalat 
kısıtlamalarına gitmesine karşın söz konu-
su rakamın yakalandığına dikkat çekti. 

AMBARGO VE DURGUNLUK YANSIDI

Antalya, Batı Akdeniz ve  Türkiye’de ih-

racatının küresel krizin yaşandığı 2008 yı-
lında sekteye uğradığını, bunun 2009 yılı 
ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını 
belirten Çandır, “Bununla birlikte 2014 
yılında da bir önceki yıla göre düşük de 
olsa bir azalmanın olduğu görülmektedir. 
Bunun temel nedenleri arasında özellikle 
kıta Avrupası’nda yaşanan durgunluk ve 
Rusya’ya uygulanan ambargolar gösteri-
lebilir” dedi. 

Batı Akdeniz Bölgesinde ihracatın yaşadığı 
en yüksek seviyenin 2013 yılında görüldü-
ğünü kaydeden Çandır, bu dönemde 1,4 

RUSYA KRİZİ VE AVRUPA’DAKİ DURGUNLUK 

İHRACATA YANSIDI

Ali
ÇANDIR
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milyar dolarlık ihracat rakamlarının gerçekleştiğini belirt-
ti. Batı Akdeniz’in 10 yıllık dönemde ülke ihracatına yap-
mış olduğu toplam katkının 11,1 milyar dolar olduğunu 
bildiren Ali Çandır, 2013 yılının ilk 8 ayında 912 milyon 
dolar olan ihracatın 2015 yılının aynı döneminde yaklaşık 
yüzde 5 daraldığına dikkat çekti. Çandır, “Bunda sanayi 
sektörü ihracatındaki düşüş etkili oldu” dedi. 

ANTALYA MEYVE VE SEBZEYLE LOKOMOTİF

Antalya’nın Batı Akdeniz ekonomisinin lokomotifi oldu-
ğunu kaydeden Çandır, Antalya’nın fazla ihracatın yaş 
meyve ve sebze sektöründe gerçekleştirdiğini belirtti. 
Çandır,  “Son yıllarda Antalya’da yapılan ihracatın yüzde 
40’ının yaş meyve ve sebze sektörü tarafından karşılan-
maktadır. Antalya’da en fazla ihracatın yapıldığı diğer sek-
törler; maden ve metaller, kimyevi maddeler ve mamulle-
ri sektörleridir. Antalya’da ihracat şampiyonu yaş meyve 
ve sebze sektörüdür” diye konuştu. Isparta ve Burdur’da 
en fazla ihracatın maden ve metaller ile çimento cam se-
ramik ve toprak ürünleri sektörlerinden gerçekleştirdiğini 
kaydeden Çandır, Batı Akdeniz’de ihracatın ithalatın üze-
rinde olduğunu belirten Çandır, “Bunun nedenlerinden 
birisi bölge ihracatının ithalata bağımlının nispeten düşük 
olması. Ülke genelinde ise durum tam tersi” dedi. 

Bölge toplamında 2015 yılı Ocak-Haziran arasında ih-
racat artışı yüzde 17,5 iken, Türkiye genelinde yüzde 3’e 
yakın bir düzeyde ihracat daralması yaşandığını belirten 
Ali Çandır, “Bu da bölgenin ülke ekonomisinde yapmış 
olduğu katkıyı ortaya koyması bakımından önemlidir. 
Bölge’nin Ocak-Ağustos arasındaki ihracatı ise yüzde 6 
düzeyinde azalmıştır.  2015 yılının ilk 8 ayında 2014 yılına 
kıyasla hem Batı Akdeniz Bölgesi illerinde hem de Türki-
ye genelinde ihracat azalmıştır” dedi. 

Genel anlamda ihracatın ithalata bağımlı olduğunu belir-
ten Çandır, ithalat azalınca ihracatın da azaldığını kaydet-
ti. Çandır, “İhracatımızın düşme nedenlerinden bir diğeri 
de Avrupa’nın durgunluk içinde olması ve bize karşı var 
olan talep düzeylerinin düşmesidir. Bir diğer neden ola-
rak ise Rusya krizi belirtilebilir. Kurlardaki konjonktürel 
dalgalanmaların da etkisi büyük. Yani Türk lirasının dolar 
ve Avro karşısında sene başından bu yana sırasıyla yüzde 
27 ve yüzde 16 değer kaybetmesine karşın ihracatın art-
ması beklenir. Ancak durum tam tersi şekilde gerçekleşti. 
Bunun temel nedenleri arasında yani kurlar artarken ih-
racatın artmamasının nedeni olarak, bölgemizin ihracat 
yaptığı ülkelerdeki ekonomik durumun kötüye gitmesi ve 
ihraç ettiğimiz malların, ithalatçı ekonomiler tarafından 
talep esnekliğinin yüksek olması gösterilebilir” değerlen-
dirmesinde bulundu.

BATI AKDENİZ’İN İHRACATI 10 AYDA YÜZDE 10,6 GERİLEDİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) rakamlarına göre, böl-
ge ihracatının 10 ayda yüzde 10,6 oranında gerileyerek 185 
milyon 816 dolara düştü. BAİB verilerine göre, 1 Ocak - 31 
Ekim tarihleri arasında yaş sebze meyve sektörü 380 milyon 
774 bin 533 dolar, maden sektörü 291 milyon 953 bin 898 do-
lar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 118 milyon 843 
bin 142 dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünleri 103 milyon 
97 bin 762 dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 39 
milyon 702 bin 112 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Batı Akde-
niz, 228 milyon 454 bin 891dolarlık ihracatını Rusya pazarına 
gerçekleştirirken, listenin ikinci sırasında 158 milyon 740 bin 
905 dolar ihracatla Çin yer aldı. Üçüncü sıradaki Almanya’ya 
73 milyon 598 bin 752 dolar, dördüncü sıradaki İran’a 43 mil-
yon 918 bin 827 dolar, beşinci sıradaki Birleşik Devletler’e ise 
41 milyon 41 bin 233 dolar ihracat gerçekleşti.
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Antalya Ticaret Borsası Ekim ayı Meclisi, 
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan 
başkanlığında toplandı. Yönetimin 
1 aylık çalışmasıyla ilgili bilgi verilen 

Meclis’te, Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomi ve gün-
deme ilişkin değerlendirmede bulundu.

ACIDA DA SEVİNÇTE DE BİRİZ

“Acılarla sevinçlerle beraber bir ayı daha ge-
ride bırakıyoruz” diyerek sözlerine başlayan 
Çandır, terör saldırılarında hayatını kaybeden 
sivil, asker, polis tüm canlarımızın acısını yü-
reğimizde hissettiğimizi kaydetti. Türk bilim 
insanı Aziz Sancar’ın Nobel’i kazanması ve 
milli takımın başarısını kutlayan Çandır, “Biz 
acıda ve sevinçte kenetlenen bir toplum ola-
rak tüm dünyaya örnek olurken, son zaman-
larda yaşadıklarımızla bu özelliğimizin kay-
bolmaya başladığı haberleri dünya basınında 
yer alıyor. Taziye çadırlarımızla acın acımdır, 
başsağlığı dileklerimizle canın canımdır, ime-
ce ile senin zorun benim zorumdur diyen, 
günlerce süren düğünlerimizle mutluluğun 
mutluluğumdur diyen; acıları paylaşarak 
azaltan, sevinçleri paylaşarak arttıran bir kül-
türe sahibiz. Vasat siyasetin kullandığı ayrış-
tıran, ötekileştiren, kavgacı dil-üslubun, bizi 
biz yapan bu değerlerimizden uzaklaşmamı-
za neden olmaktadır” ifadelerini kullandı. 

SİYASETTEN BEKLETİLER 

1 Kasım’da yapılacak seçimlerden sonra siya-

set kurumundan beklentilerini anlatan Çan-
dır, şunları dile getirdi:

“Birinci beklentimiz ülkemiz siyasetinin va-
satlıktan kurtulması, sorunları doğru tespit 
eden, birleştiren, kullandığı dille topluma ör-
nek olan aklıselim davranan ve çözüm üre-
ten bir yapıya kavuşmasıdır. Yani siyasetin 
sınıf atlamasıdır. Siyasetten ikinci beklenti-
miz ise hafta sonunda yapacağımız seçimden 
sonra ortaya çıkacak millet iradesini, bu kez 
dikkate almaları ve oyalanmaksızın ülkeyi 
sürdürülebilir bir yönetime kavuşturmaları-
dır. Beklentimiz sadece siyaset kurumundan 
ibaret değildir. Ülkesini seven herkesin asli 
vatandaşlık görevini yerine getirmesi ve 1 Ka-
sım’da oyunu mutlaka kullanmasıdır. Çünkü, 
tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz.” 

BÜYÜMEDEN YARARLANAMADIK

Son 10 yılda dünya ekonomisinde yaşanan 
sıra dışı büyümeden yeterince yararlanama-
dığımıza dikkat çeken Ali Çandır, şunları kay-
detti:

“Şimdilerde bütün kurumlar ve uzmanlar, 
dünya ekonomisinin önümüzdeki 10 yılda, 
hiçbir şekilde geçmiş 10 yıldaki gibi büyü-
yemeyeceğini belirtmektedirler. Dolayısıyla 
heba edilmiş 10 yılın ötesinde, gelecek 10 yıl 
bizim için çok daha zorlu geçecektir. Geçtiği-
miz hafta açıklanan Moody’s ve Fitch rapor-
larında Türkiye ekonomisi; dışa bağımlılık ve 
dış şoklar bakımından en kırılgan ekonomi 

2014 yılı Eylül ayına 
göre bu yıl eylül ayında 
karşılıksız ve protesto 

olan çek-senet sayısının 
Türkiye’de yüzde 3 

azalırken, tutarda yüzde 
9 arttığına dikkat çeken 
Ali Çandır, “Yani küçük 
tutarlılardan çok büyük 

tutarlı çek ve senet 
ödemelerinde önemli 

sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Antalya’mızda durum 

daha da vahimdir. 
Sayıda yüzde -6 azalış 

yaşanırken, tutarda 
yüzde 25’lik bir artış 

yaşanmıştır.

ATB 
EKİM AYI 
MECLİSİ 

TOPLANDI 
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olarak raporlanmıştır. Üstelik bu türden uyarılar, son 3 yıldır 
giderek artan yoğunlukta yapıla gelmektedir. Türkiye; son 3 
yıldır Çin’den sonra borçlanmasını en hızlı artıran ülke du-
rumundadır. Merkez Bankası rezervlerimiz hızla erimekte ve 
100 milyar USD’nin altına inmiş bulunmaktadır. Bankacılık 
sisteminin hızla artan borçlanma oranlarına karşılık, ödeme 
riski de yükselmektedir. Bu ekonomik manzaranın kaçınılmaz 
sonucu olarak dünyanın en yüksek 3. faizini ödemekteyiz.” 

KAYBEDECEK ZAMANIMIZ KALMADI

OECD’nin son 15 yıllık verilerle yaptığı analizin sonuçlarını 
yayınladığını belirten Çandır, “Bu analize göre, 2050 yılına 
kadar kişi başına milli gelirini OECD seviyesine erişeme-
yecek ülkelerin başında Türkiye de bulunmaktadır. Bugün 
OECD’de ortalama kişi başına milli gelir 25 bin USD civarın-
dadır. Bu gerçekleşmeler ve analizler, ülkemiz ekonomisinin 
birikmiş devasa sorunlarının olduğunu göstermektedir. Kay-
bedilecek zamanımız da kalmamıştır. Ticaretin, üretimin ve 
ekonominin ihtiyaç duyduğundan daha sıkı bir para politikası 
yürütülmektedir. Bu politikanın ilk sonucu piyasada yaşanan 
likit sıkıntısı ve ödeme zorluklarıdır. Vadeler ilave olarak uza-
tılmakta ve bu uzatmalar zincirleme bir etki yaratmaktadır. 
İnsanlar tahsilatlarında ve ödemelerinde zorluklar yaşamak-
tadırlar” diye konuştu.

KULLANDIĞIMIZ KREDİLER

2014 yılı Eylül ayına göre bu yıl eylül ayında karşılıksız ve pro-
testo olan çek-senet sayısının Türkiye’de yüzde 3 azalırken, 
tutarda yüzde 9 arttığına dikkat çeken Ali Çandır, “Yani kü-
çük tutarlılardan çok büyük tutarlı çek ve senet ödemelerinde 
önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Antalya’mızda durum daha 
da vahimdir. Sayıda yüzde -6 azalış yaşanırken, tutarda yüz-
de 25’lik bir artış yaşanmıştır. Toplam kredilerin takibe düşme 
oranları da son 10 yılda, yüzde 100 artışla yüzde 2’den yüzde 
4’e yükselmiştir. Kullanılan kredi toplamının mevduata oranı 
ise yine son 10 yılda, yüzde 90’dan yüzde 183’e yükselmiştir. 

Yani artık kullandığımız krediler, sahip olduğumuz mevdua-
tın 2 katına yakın düzeyine çıkmış durumdadır. Antalya’mızın 
ezelden beri temel özeliklerinden biri, tasarrufçu kimliğidir. 
Diğeri de ithalatından daha fazla ihracat yapmasıdır. Her iki 
özelliğimiz de son dönemde yok olmuştur. Ancak merkezi yö-
netime ödediğimiz vergiden daha az kamu yatırımı alma özelli-
ğimiz ise yıllardır aynen devam etmektedir” diye konuştu.

 G20 İVME KAZANDIRIR

15-16 Kasım tarihlerinde G20 Liderler Zirvesi’ne ev sa-
hipliği yapacak Antalya’nın dünyanın ilgi odağı haline 
geleceğini belirten Çandır, “G20 ve B20‘nin en iyi şekilde 
yapılması ülkemiz ve kentimiz imajına katkı sağlayacak-
tır. Umuyoruz ki bu toplantılarda alınacak kararlar dünya 
barışına, istikrar ve güven ortamına katkı sağlar ve küresel 
ekonomiye ivme kazandır” dedi.

 SORUMLULUĞUMUZ ARTTI

Türkiye’den ilk kez bir kentin katıldığı, uluslararası ‘Çiçek 
Açan Şehirler’ yarışmasında Antalya’nın “Beş Çiçekli Altın 
Şehir” ödülünü kazandığını belirten Çandır, “Projenin hazır-
lanmasında aktif rolü olan süs bitkileri ihracatçılar birliğine, 
EXPO 2016 Ajansı’na, finansmanı sağlayan Valiliğimize, pro-
jeyi sahiplenen ve uygulayan Büyükşehir Belediyemize istek 
ve kararlılığıyla kentimizin kazandığı bu ödülde emek veren 
ve projeye destek olan tüm paydaşlara borsamız adına teşek-
kür ederiz. Bu ödül doğaya ve yeşile karşı kent olarak sorum-
luluğumuzu daha da arttırdı. Kaleiçi’nde başlayan çalışmanın 
tüm kentte sürdürebilir şekilde yayılması ve kentimizin her 
tarafında çiçekler açması kazanılan bu başarıyı daha anlamlı 
bir hale getirecektir” dedi. 

EN ÖNEMLİ DEĞER ZAMAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de katkıları ile 
14-17 Ekim tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu’nu hatırlatan 
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Çandır, “Bu sempozyumu konusu itibari ile önemsiyoruz 
çünkü, Ticaret Mahkemelerinde bir dava ortalama 311 gün, 
İş Mahkemelerinde 381 gün, Fikri ve Sinai Haklarda ise 425 
günde sonuçlanmaktadır. Bizlerin en önemli değeri zaman-
dır. Bu nedenle, özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümünün 
pratik, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılması değerlidir. Oda 
ve borsaların da etkin olacağı bir mekanizma ile ticari uyuş-
mazlıklarda geçen anlaşma sürelerinin arabuluculuk faaliyet-
leriyle kısaltılarak hızlı ve doğru kararlar almasını hem iş dün-
yası adına hem de yargının iş yükünün hafifletilmesi adına 
önemsiyoruz” diye konuştu. 

HİSARCIKLIOĞLU’NA TEŞEKKÜR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Avrupa Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Ekonomi Formu’na 
ve olağan genel kurulunda eşlik ettiğini belirten Çandır, “Ge-
nel kurulda, ülkemizi ve birliğimizi temsilen daimi başkan 
vekilliğine seçilmesinden dolayı Sayın Başkanımızı kutluyor, 
başarılarının katlanarak devam etmesini diliyoruz. Ülkemize 
bakışın farklılaştığı bu dönemde Avrupa`da etkili bir lobi faa-
liyeti yürüten TOBB`un ve Başkanımızın yarattığı itibar bizleri 
gururlandırdı” dedi.

ATB Meclis üyelerine komite çalışmaları hakkında da bilgi ve-
ren Çandır, şunları kaydetti: “Komitelerimiz her zaman oldu-
ğu gibi yoğun çalışmalarına devam ediyor. 1.Meslek Komitesi 
ile geçtiğimiz yıl başladığımız, “Antalya Buğdayını Arıyor” 
çalışmaları kapsamında değerlendirme ve çalışma toplantısı 
gerçekleştirilmiş ve projenin önümüzdeki iki yıl daha yapıl-
ması kararlaştırılmıştır. Yine 7. Meslek komitemiz son yıllarda 
ticari değeri yükselen, talebi ve pazar payı artan adaçayı üre-
timinde kapama bahçe yapılmasını özendirmek ve bergamot 
üretimini teşvik etmek amacıyla toplantılar yapmışlardır. Ko-
mite üyelerimize çalışmaları ve bizlere rehberlikleri için teşek-
kür ederim.”

 DÜNYADA DÜŞERKEN ÜLKEMİZDE ARTTI

Dünyada gıda fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine iner-
ken ülkemizde gıda fiyatlarında bir artış olduğuna dikkat çeken 
ATB Başkanı Ali Çandır, “Bu sorun ancak daha iyi şartlarda ve 
daha fazla üretim yapılarak çözülecek bir sorundur. Küresel 

ölçekte ve ülkemizde insanlarımızın açlıkla karşı karşıya kal-
masını ve açlık sınırının altında yaşamasını istemiyorsak, tüm 
gücümüzle üretmeye ve kaynaklarımızı da üretime yönelik Ar-
Ge ‘de kullanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. 

HAYVAN BORSASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Ali Çandır, Antalya’ya yapılması planlanan Canlı Hayvan 
Borsası’yla ilgili de Meclis üyelerini bilgilendirdi. Hayvan Bor-
sası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Çandır, “Bu 
kapsamda ANET Genel Müdürü Sayın Mehmet URCU ile 
görüştük ve geçmişte yapmış olduğumuz teklifimizi yineledik. 
Kendilerinin de teknik olarak çalışma yapmalarının ardından 
umut ediyorum ki Antalya‘nın ihtiyacı olan canlı hayvan bor-
samızı bir an önce ilimize kazandırır ve hizmete açarız” dedi. 

YÖREX TEŞEKKÜRÜ

6. YÖREX‘i 68 ilden 101 oda ve borsa, 52 kurum, 11 kalkınma 
ajansı ve 224 firma olmak üzere toplam 388 katılımcıyla ger-
çekleştirdiklerini belirten Çandır, “Fuarımız Türkiye’nin tüm 
renklerini 132.198 ziyaretçi ile buluşturdu. YÖREX projemize 
ilk günden itibaren sahip çıkan ve her yıl fuarımıza gelerek 
güç veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu‘na, YÖREX‘in temel taşı olan değerli oda 
ve borsa başkanlarımıza, katkı veren ve katılım gösteren tüm 
kalkınma ajanslarımıza, Türk Patent Enstitümüze, bölgedeki 
üniversitelerimize, belediyelerimize, meslek kuruluşlarımıza, 
sivil toplum örgütlerimize, Antalya Ticaret ve Sanayi Oda-
mız ile tüm paydaşlarımıza, YÖREX‘in sesi olan değerli basın 
mensubu arkadaşlarımıza, YÖREX‘e ilgi gösteren vatandaşla-
rımıza, destekleriniz ve teşvikleriniz için meclisimize, komite-
lerimize ve özveriyle çalışan personelimize en içten teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.

ATATÜRK BU TOPRAKLARIN EN ÖNEMLİ KAZANIMI

Çandır, meclis konuşmasında 12 bin yıllık bu toprakların en 
önemli kazanımları Atatürk, demokrasi ve kültürel zenginlik-
lerimizin ilelebet sürmesi dilerken, “92. yılında Cumhuriyet 
bayramımızı kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Çandır’ın konuşmasının ardından Meclis üyelerine YÖREX 
ve karekodlu çekle ilgili görseller sunuldu.
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Kanada merkezli  bir sivil toplum 
örgütü olan Çiçek Açan Şehir-
ler (Communities in Bloom) 
kuruluşunun başlattığı, ulusal 

ve uluslararası kategoride düzenle-
diği yarışmada Türkiye, ilk kez ödül 
kazandı.  Kamloops Kenti’ndeki ödül 
törenine Antalya Valisi Muammer 
Türker, ‘Çiçek Açan Şehirler” projesi-
ni yürüten Antalya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Menderes Türel, EXPO 
2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri 
Haşmet Suiçmez ile Süs Bitkileri ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Osman Bağdatlıoğlu katıldı.

Çiçek Açan Şehirler Başkanı Bob 

Lewis, uluslararası kategorisinde 
ve nüfusu 2 milyonun üzerinde Ka-
nada’dan iki, Çek Cumhuriyeti ve 
Güney Kore’den birer şehir ve An-
talya’nın finale kaldığını söyledi. Tö-
rende ilk sözü  alan Antalya Valisi 

Muammer Türker, “Böyle bir ödü-
le sahip olmak çok önemli” derken 
turizmin başkentinin birçok mede-
niyete ev sahipliği yaptığını söyledi. 
Antalya Valisi Türker, “Bu proje ile 
birlikte geçmişten ilham alıyor ve ge-
leceğimizi inşa ediyoruz. Türkiye’den 
ilk kez bir şehir bu yarışmaya katıldı, 
valilik, belediye ve EXPO ile paydaş-
ların yanı sıra Antalya Kaleiçi esna-
fı ve orada yaşayanlar bu projenin 
parçasıydı, herkesi tebrik ediyorum” 
dedi. Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, “Bu ödül 
belediyelerin  oskarı niteliğinde. Ha-
yırlı olsun” dedi.

ANTALYA
ÇİÇEK AÇAN ŞEHİR 

Çiçek Açan Şehirler gele-
neksel olarak ulusal ve 

uluslararası kategoride ya-
pılıyor. Nüfus oranına göre 
kategorilendirilen yarışma-
ya bu yıl 30 ülkeden şehirler 
katıldı. Antalya’nın katıldığı 
en üst kategoride 5 kent fi-
nale yükseldi. Kanada mer-
kezli 1995 yılında kurulan ve 
bir sivil toplum örgütü olan 
Çiçek Açan Şehirler (Com-
munities in Bloom) kendini 
çevreyi korumaya adamış ve 
toplumsal katılımla çevresel 
güzelleşmeyi sağlamayı ve 
zorlu bir süreç gerektiren 
ulusal program oluşturmayı 
ilke eden bir sivil toplum ku-
ruluşu özelliğini ile tanınıyor.

5 KENT 
FİNALE YÜKSELDİ

Antalya, Türkiye’den ilk kez bir kentin katıldığı, uluslararası Çiçek Açan Şehirler 
yarışmasında “Beş çiçekli Altın şehir” ödülünü kazandı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, tarım ve turizmde adından söz ettiren Antalya’nın 

önemli bir yarışmada ödüle layık görülmesinin gurur verici 
olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Antal-
ya’nın, Türkiye’den ilk kez bir kentin katıldığı, uluslararası 
Çiçek Açan Şehirler Yarışmasında “Beş Çiçekli Altın Şehir” 
ödülünü kazanması bizleri mutlu etti. Bir çok konuda önde 
olan Antalya’nın böyle bir konuyla gündeme gelmesi ve 
dünyada adının anılması insanı gerçekten heyecanlandı-

rıyor. Başarıyı kente kazandıran ekibin 
tamamının başarısını kutluyoruz. Elde 
edilen bu başarı çıtayı daha da yukarı ta-
şıma sorumluluğu bizlere yüklüyor. Bugün 
Kaleiçi’nde yaşatılan güzelliğin tüm Antal-
ya’ya yayılması da bu birinciliği daha an-
lamlı hale getirecektir.”

Ali
ÇANDIR

ÖDÜL ÇITAYI YÜKSELTME SORUMLULUĞU YÜKLÜYOR
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Antalya Ticaret Borsası 
Hububat ve Mamulleri 
Meslek Komitesi, aylık 
toplantısında mısır üre-

tim ve rekoltesini değerlendirdi. 
Hububat ve Mamulleri Meslek 
Komitesi üyesi İbrahim Köse-
oğlu, hava şartları nedeniyle mı-
sırın sahil kesiminde rekoltede 
bekleneni vermediğini bildirdi. 
Mısırın tozlaşma döneminde 
havaların beklenenden serin 
gittiğine dikkat çeken Köseoğlu, 
“Serin havalardan kaynaklı mı-
sırdı bu yıl verim kaybı yaşadık” dedi. Geçen yıl dönümde 
1600 kilograma çıkan mısır hasadının bu yıl 1200 kilograma 
kadar düştüğüne dikkat çeken İbrahim Köseoğlu, “ Önü-
müzdeki yıl mısır ekim alanı daralır. Mısır tarlaları pamuğa 
döner” dedi. 

Pamuğun bu yıl para ettiğini, fiyatın tatmin edici olması, des-
teklemeler ve pamuk hasadında makine kullanımının pamu-
ğa yönelimi artırdığını söyleyen Köseoğlu, “Pamuğa verilen 
destek üreticiyi mutlu ediyor. Buğday ve mısırda destekleme-
ler gözden geçirilmeli. Mısır bu yıl memnun etmedi” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2015’te mısır 
üretiminin artış göstereceğini açıklamasına 
rağmen, Antalya’da sahil kesiminde mısır rekoltesi 
üreticiyi mutlu etmedi. 

SAHİLDE 
MISIR 
BEKLENENİ VERMEDİ

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ocak – Ey-
lül 2015 dönemini kapsayan 9 aylık verilerine göre, 
karşılıksız çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 15 arttı.  Ocak 

- Eylül 2015 döneminde pa-
rasal tutarı 19,7 milyar TL’yi 
bulan 557 bin adet çek için 
karşılıksız işlemi yapıldı. Bu-
nun 2.9 milyar TL’lik kısmı 
daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan 
çeklerin tutarındaki artış ise 
yüzde 41’i buldu. 2015’in ilk 
9 ayında bankalara ibraz edi-
len çeklerin sayısı 17 milyon 
adede ulaşırken, bu çeklerin 
parasal tutarı 487 milyar TL 
oldu. Bu dönemde ibraz edi-
len çek sayısı geçen yıla göre 
yüzde 12 artarken, çek adedi 
yüzde 2 azaldı.

Eylül ayında karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin bankalara 
ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak yüzde 3,4 ve tutar 
olarak yüzde 3,8 oldu. Ocak – Eylül 2015’i kapsayan 9 aylık 
dönemde ise karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara 
ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında geçen yılın aynı dö-
nemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 3,3 ve tutar bazında 
0,9 puanlık artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. 

ANTALYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Eylül ayında, adet bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 
5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, ve Bursa oldu. 
Tutar olarak en fazla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bu-
lunduğu illerde ise İstanbul yine ilk sırada yer alırken, bu ili 
sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Kocaeli izledi. 

19.7 MİLYAR TL’LİK ÇEK 
KARŞILIKSIZ ÇIKTI 

Antalya Ticaret Borsası 3. 
Meslek Komitesi Üyele-

ri, karşılıksız çekte yaşanan 
sıkıntının piyasayı olumsuz 
etkilediğini belirterek, çekle 
ilgili hapis cezasının kaldırıl-
masının suistimali berabe-
rinde getirdiğine işaret etti. 
Çekin senet gibi kullanıldı-
ğını belirten komite üyele-
ri, çekin asla senet yerine 
kullanılamayacağına dikkat 
çekti. Piyasadaki sıcak para 
durgunluğunun da çeklerin 
patlamasına neden olduğu-
nu belirten komite üyeleri, 
karekodlu çeke geçilmesiyle 
sıkıntıyı aşmayı umut ettikle-
rini belirtti. 
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Zeytin bu yıl üreticiyi üzerken, üretimde yaşanan 
yüzde 60’lık düşüş, tüketicinin cebine yüzde 90 

olarak yansıdı. Zeytin üretimdeki daralmanın 
zeytin ve zeytinyağı ihracatına da olumsuz 

yansıyacağı belirtiliyor. 

YOK YILI
ZEYTİNDE 

FOTOĞRAF: Hamit SEÇİL
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Antalya Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyesi, zey-
tin üreticisi Rasim Bülbül, bu yıl Adana ve Hatay 
bölgesi hariç Akdeniz, Ege, ve Marmara’da zeytin 
rekoltesinde ciddi oranda düşüş  yaşandığını kay-

detti. Ege ve Akdeniz’de yüzde 60, Mar-
mara’da yüzde 50 oranında rekolte düşüşü 
olduğunu bildiren Bülbül, “Aslında bu yıl 
zeytinin bol yılıydı. Ama Haziran ayında 
zeytin ağacının tam çiçeklenme dönemin-
de 3 günlük sıcak oldu, bu sıcak zeytini bi-
tirdi. Üretici zararda. Geçen yıl bahçesinde 34 ton zeytin 
toplayan üretici, bu yıl aynı dönüm bahçeden 2 ton zeyti-
ni zor topladı” dedi. 

ZEYTİNYAĞ FİYATINA YANSIDI

Zeytindeki rekolte düşüşünün fiyatlara yan-
sıdığını kaydeden Bülbül, geçen yıl 3 TL 
civarında olan zeytinin kilogram fiyatının 
bu yıl 8-10 lira’ya kadar çıktığını kaydetti. 
Rekoltedeki düşüşün zeytinyağ fiyatlarına 
da yansıdığına dikkat çeken Rasim Bülbül, 
“Geçen yıl 11 Lira olan zeytinyağın kilog-
ramı bu yıl 20 TL civarında. Zeytinyağında 
yüzde 90’a varan fiyat artışı sözkonusu” 
dedi. 

Zeytin ve zeytinyağında ithala-
tın sözkonusu olmadı-
ğını belirten Rasim Bül-
bül, zeytinyağ ihracatı 
yüksek olan Türkiye’nin 
bu yılki ihracatının da 
etkileneceğini söyledi. 
Türkiye’nin zeytinya-
ğında rakibinin İspanya 
ve Yunanistan oldu-
ğunu belirten Bülbül, “Yunanistan’da en kaliteli zeytin 1 
Avro, bizde 2-3 Avro civarında, bizim fiyatlar Avrupa’nın 
çok üzerinde seyrediyor. Bu fiyatlarla zeytin ve zeytinya-
ğında ihracat durma noktasına gelir” dedi.

Rasim
BÜLBÜL

Antalya Ticaret Borsası Üyesi Büyükak-
ça Zeytincilik sahibi Zafer Tan, zeytinin 

bu yıl iklim şartlarından dolayı verimsiz 
olduğunu söyledi. Zeytinin çiçeklenme dö-
neminde havanın serin ve yağışlı geçmesi 
gerektiğini kaydeden Tan, bu dönem Afri-
ka’dan gelen toz bulutu ve sıcak nedeniyle 

zeytinin döllenmeyi sağlayamadığını bildirdi. Geçen yılki 
rekoltenin yarı yarıya azaldığını bildiren Tan, “Bu yıl Akde-
niz, Ege, Marmara’da zeytin yok. Talebi karşılayamıyoruz” 
dedi. Türkiye’nin zeytin pazarında rakibi İspanya’da dev-
letin üreticiyi desteklediğini belirten Tan, bizde üreticinin 
belli bir kilogramdan sonra destekten yararlanabildiğini 
söyledi. Tan, “Devlet çiftçiyi desteklerse sektör büyür” dedi. 

Zafer
TAN

İKLİM ŞARTLARI ZEYTİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
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Türkiye’nin en önemli 
tarım ürünlerinden 
olan kışın vazgeçil-
mez vitamin kayna-

ğı olan portakalda bu yıl 
rekolte kaybı yaşanmadı. 
60 Kuruş ile-1 TL 20 kuruş arasında satışa 
sunulan Finike portakalında ise kar marjı 
her geçen yıl daha da azalıyor. 

REELDE FİYATLAR DÜŞTÜ 

Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birli-

ği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bülbül, 
Borsanomi’ye yaptığı değerlendirmede, 
Finike portakalında bu yıl fiyatların çok 
değişken olduğunu, kalitesine göre 60 
Kuruş-1 TL 20 Kuruş arasında değiştiğini 
söyledi. Son 10 yıl baz alındığında porta-
kalın fiyatının TL bazında aynı olduğunu, 
dolar bazında azaldığını belirten Bülbül, 
“Tarımsal üretimde girdi maliyetleri her 
geçen gün artıyor. Girdi maliyetleri artar-
ken üreticinin eline geçen fiyatın aynı ol-
duğunu görüyoruz. Son 10 yıllık dönem-

Türkiye’nin hatta 
dünyanın en kaliteli 

portakalını üreten 
Antalya’da hasat 

başladı. Rekoltede 
sıkıntı yaşanmazken, 

girdi maliyetleri 
yükselen çiftçinin kar 

marjı azaldı. 

PORTAKALIN
TADI KAÇTI

Celal
BÜLBÜL
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de, reel olarak narenciye fiyatında ciddi düşüş yaşanıyor” 
diye konuştu.  

COĞRAFİ İŞARET SAHTEKARLIĞI

Bu yıl Finike’de portakalda 120-150 bin ton civarında rekolte 
beklentisi olduğunu bildiren Celal Bülbül, “Finike portakalın 
merkezi. Burada kolay kolay üretimden vazgeçilmez” dedi. 
Finike  portakalının coğrafi işaretli olmasına rağmen hak 
kaybı yaşadığını anlatan Celal Bülbül,  “Buradaki çiftçilerle 
coğrafi işaret ve etiketleme üzerine çalışmalar yaptık ama 
sahtekarlıkların gönüne geçemedik. Hem Finike’de hem Fi-
nike dışında izinsiz etiket kullanan firma ve kişiler var. Bunun 
takibini yapma şansımız maalesef yok. Bu sahtekarlığı satın 
alacak olan kişi, market ya da firmalar önleyebilir” dedi. 

KABUKLU BİT OCAKLARDAN MI?

Finike çevresindeki maden ve taş ocaklarının narenciye üreti-
mi için sorun oluşturduğuna dair şikayetler aldıklarını kayde-
den Celal Bülbül, “Finike’de ocaklara yakın çiftçilerden ciddi 
şikayetler alıyoruz. Bölgedeki portakal ağaçlarında kabuklu 
bitle ilgili şikayetler var. Taş, mermerde sulu kesim yapılırsa 
toz sorunu ortadan kalkar, kabuklu bit sorunu da yaşanmaz. 
Maalesef tozun kalkıp ovaya uçtuğunu gözümüzle görüyo-
ruz. Bu konunun bilimsel bir mercek altına alınıp incelen-
mesi, hazırlanacak rapor doğrultusunda da tarımsal üretime 
bir zararı varsa önlemler alınması, mücadele edilmesi gerek-
mektedir” dedi. 

FİYAT ELEŞTİRİSİ HAKSIZ

Dalında 1 liraya toplanan portakalın pazarda markette 3-4 

Türkiye`de Türlere Göre Turunçgil Üretimi (2014) 

Ürünler
Alan Üretim

Hektar Payı (%) Ton Payı (%)
Portakal 54.653 42 1.779.675 47
Mandarin 41.745 32 1.046.899 28
Limon 27.665 21 725.230 19
Greyfurt 6.387 5 229.555 6
Toplam 130.450 100 3.781.359 100
Kaynak: TÜİK

Antalya`da Türlere Göre Turunçgil Üretimi (2014) 

Ürünler
Alan Üretim

Hektar Payı (%) Ton Payı (%)
Portakal 12.891 53 500.663 82
Mandarin 9.323 38 34.518 6
Limon 1.797 7 73.369 12
Greyfurt 212 1 5.638 1
Toplam 24.223 100 614.188 100
Kaynak: TÜİK

 Türkiye/Antalya
Ürünler Alan Payı (%) Üretim Payı (%)
Portakal 24 28
Mandarin 22 3
Limon 6 10
Greyfurt 3 2
Toplam 19 16

TL’ye satılmasının eleştirildiğini ancak ticari döngü göz önüne 
alındığında bunun normal olduğunu söyleyen Celal Bülbül, 
şunları kaydetti:

“Dalında 1 Lira’ya olan portakalın yarısı bizim çıkma diye 
tabir ettiğimiz pazara sunulmayan bölüme ayrılıyor. Porta-
kalın toplanması, paketlenmesi, nakliyesi, riski, eklendiğinde 
portakalın pazara, markete ulaşıncaya kadar maliyeti artmak-
tadır. Bunun üzerine aracı ve komisyoncunun, satıcının kar 
marjını koyduğumuzda o fiyatlardan satılması çok normal. Bu 
konuda haksız eleştirilere muhatap oluyoruz” diye konuştu.

Antalya Türkiye ‘de üretilen portakalın yüzde 28 ‘ini, manda-
rinin yüzde 3’ünü, limonun yüzde 10 ‘unu, greyfurt’un yüz-
de 2’sini karşılamaktadır. Ülkemiz turunçgil üretim alanının 
yüzde 19’una sahipken, toplam turunçgil üretim alanın 
yüzde 16‘sını karşılamaktadır.
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Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Erdoğan, 
dünya genelinde binlerce çiftçinin daha sağlıklı koşul-
larda kaliteli pamuk üretmesi amacıyla, bazı uluslararası 

tekstil firmalarının katılımıyla birkaç yıl önce “İyi Pamuk Giri-
şimi (Better Cotton Initiative-BCI)” oluşturulduğunu hatırlattı. 
Better Cotton’un sürdürülebilir pamuk üretimi için dünyaca ta-
nınan bir standart olduğunu ifade eden Erdoğan, halen dünya 
genelinde yılda 2 milyon tonun üzerinde lif halindeki pamuğun 
“iyi tarım” yöntemiyle üretildiğini dile getirdi.

Türkiye’de “iyi tarım” uygulamasının 2013 yılından bu yana 
sürdüğünü ve geçen yıl yaklaşık 60 bin ton kütlü pamuğun bu 
uygulamalarla üretildiğini kaydetti. “İyi pamuk” uygulaması-
nın pamuğa değer kazandırdığını anlatan Erdoğan, İzmir ve 
Adana’da giderek artan pamukta “iyi tarım” uygulamasının 
Antalya’da da yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

 MANAVGAT PİLOT ÜRETİM MERKEZİ 

Erdoğan söz konusu uygulamada Antalya’da Manavgat böl-
gesinin pilot üretim merkezi olarak belirlendiğini bildirdi. Ma-
navgat’taki uygulamanın ardından pamukta “iyi tarım” uygu-
lamasının tüm bölgeye yayılmasını hedeflediklerini kaydeden 
Erdoğan, şöyle konuştu: “İyi tarım ürünleri ile üretilen pamu-
ğa ‘Better Cotton’ damgasını vurduracağız. Yani BCI’nin belir-
lediği standartlara göre pamuk üreteceğiz. Bu damga pamu-
ğun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine 
göre üretilmesini hedefliyor. Yani ürün koruma uygulamala-

rının olumsuz etkilerini en aza indirerek, suyu etkin kullana-
rak, toprak sağlığına önem vererek, çevreyi koruyarak, lif ka-
litesine önem vererek, insana yakışır iş uygulamalarına önem 
vererek pamuk üretmek. Dünyanın neresine giderseniz gidin 
Better Cotton damgalı pamuklar bu standartlar ile üretiliyor. 
Bu yıl yaklaşık 650 ton pamuğu bu şekilde alacağız. Bunlara 
Better Cotton damgasını basarak satacağız. Bu kalite farklı ile 
pamuğumuz daha çok değer kazanacak.”

Better Cotton’un pamuğa değer katacağını vurgulayan Er-
doğan, ayrıca bölgede tek balya sistemine geçtiklerini ve her 
ürüne kimlik kartı oluşturduklarını söyledi. Erdoğan, “Kimlik 
kartı ile pamuğun içindeki değerlerin bilinmesini amaçladık. 
Bu uygulama iplik fabrikalarına büyük kolaylık sağlayacak. 
Çünkü ne aldıklarını bilecekler” diye konuştu. Kaynak: AA

Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde, “iyi tarım” 

uygulamalarıyla pamuk 
üretimine başlandı. 

İyi tarım” uygulaması 
ile pamuk üretiminde 
uluslararası kalite ve 
sağlık standartlarının 

yakalanması 
amaçlanıyor. 

TARIM 
PAMUK iYi

BETTER COTTON INİTİAVİTE NEDİR?

Pamuk sektörünün geleceğini garanti altına almak için 2005 
yılında Better Cotton Initiative (BCI) adlı İsveç kökenli ticari 

amaç gütmeyen bir konsey kuruldu. Konsey, pamuk tedarik zin-
ciri ve ilgili paydaşlarla işbirliği yaparak küresel pamuk üretimini 
çevre, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kılmayı ve uzun 
vadede bu üretim kalitesinin tüm dünyaya yayılmasını sağlamayı 
ilke edindi. Levi’s, H&M, Adidas, Nike gibi uluslararası tekstil mar-
kaların konseye sponsorluk vermek istemeleri bu süreci daha da 
hızlandırıp konseyin tanınırlığını artırdı.
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BAGEV, ATB Başkanı Ali Çandır, Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri-
ne ilişkin değerlendirmede bulundu. 

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ülke gene-
linde tüketici fiyatlarının Ekim ayında yüzde 
1,55 artarak beklentinin üzerinde yükseldiğini 
belirten Çandır, “Aylık bazda yurt içi üretici fi-
yat endeksinde bir düşüş gerçekleşti ve düşüş 
oranı yüzde 0,20 oldu. Enflasyon yıllık bazda 
değerlendirildiğinde Ekim ayında TÜFE’de 
yüzde 7,58, ÜFE’de yüzde 5,74 artışolduğu 
görüldü. Uzmanların tüketiciler açısından ay-
lık bazda yüzde 1,25 civarında, yıllık bazda ise 
yüzde 8,25 civarında bekledikleri fiyat artışları, 

aylık bazda beklenenin üzerinde yer alırken, 
yıllık bazda yüzde 8 sınırına yaklaştı ancak 
beklenenin altında kaldı. Merkez Bankası’nın 
2015 ve 2016 yıl sonu hedeflerini revize etmiş 
olması da fiyat artışı beklentilerinin günden 
güne kötüye gittiğinin bir göstergesi olarak de-
ğerlendirilmeli” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÜZERİNE ÇIKTIK

TÜİK verilerine göre, Antalya, Burdur ve Ispar-
ta’nın yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde Ekim 
ayında tüketici fiyatlarında yüzde 1,79 artış gö-
rüldüğünü belirten Çandır, tüketici fiyatların-
da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,21 
artış gerçekleştiğini kaydetti. Çandır, “Ekim ayı 

ENFLASYONLA MÜCADELENİN ANAHTARI 

ÜRETİM

Batı Akdeniz 
Ekonomisini Geliştirme 

Vakfı, Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, 
yoğun geçen bir seçim 

trafiğinin ardından artık 
ekonomik reformların 

birinci gündem maddesi 
olması gerektiğini 

vurgularken, seçimlerle 
kaybedilen zamanın 

biran evvel telafi 
edilmesi, enflasyon, 

işsizlik gibi sorunlarla 
mücadele edilmesi 

gerektiğini kaydetti. 
Çandır, enflasyonla 
kalıcı mücadelenin 

tarımda gerçekleşecek 
yapısal reformlarla 
sağlanabileceğine 

dikkat çekti.
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gerçekleşmesi göz önüne alındığında Batı Akdeniz’in Türkiye 
ortalamalarının üzerinde bir enflasyona sahip olduğu söylene-
bilir” dedi.

KIŞ HAZIRLIKLARI FİYATLARI ARTIRDI

Türkiye genelinde Ekim ayındaki fiyat artışlarını ürün bazında 
incelediğimizde ise, yüzde 38,26 artışla “erkek kazağı”, harca-
ma grubu bazında yüzde 11,43 artışla “giyim ayakkabı” grubu-
nun ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Çandır, ürün grupların-
da ise ulaştırma ve ev eşyası fiyatlarının arttığını belirtti. Çandır, 
“Tüketicinin kış hazırlığı için yaptığı alışveriş bu ürünlerde fiyat 
artışına neden olmuştur. Ekim’de fiyatları en fazla düşen ürün-

ler ise yurtiçi turlar ve limon oldu” dedi.

GIDADAKİ KATILIK ENFLASYON HEDEFLERİNİ ŞAŞIRTIYOR

Tüketici harcamalarının dörtte birini oluşturan gıda ve alkolsüz 
içecek grubunda Ekim ayında yaşanan fiyat artışına da dikkat 
çeken Ali Çandır, “Başta domates, kuru soğan, üzüm olmak 
üzere bu ürün grubunun fiyatlarındaki yüksek seyir, halen 
enflasyonun anlamlı düzeyde gevşemesi önündeki en büyük 
engel olarak görülmekte. Merkez Bankası yetkililerinin son enf-
lasyon değerlendirmesinde değindikleri gibi, gıda ve tarım fi-
yatlarındaki katılık, gelecek fiyat beklentilerine olumsuz yönde 
yansımakta ve bu da yılsonu hedeflerinin gözden geçirilmesine 
neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM ARTIŞI ŞART

Seçim atmosferi ve terör olaylarının piyasaları tedirgin etkisine 
dikkat çeken Çandır, “Ekonominin üzerindeki gri renk, girişim-
cileri yatırım yapamaz ya da üretimlerini artıramaz hale getirdi. 
Bu da üretimin gerilemesine neden olurken, fiyatları da körük-
ledi” dedi.

Örtü altı üretim sezonunun başladığına dikkat çeken Çandır, 
bunun tarım ürünlerinin arzına olumlu etki edeceğine dikkat 
çekti. Çandır, “Batı Akdeniz’in örtü altı üretiminde öncü olma-
sı, bölgemizin gelecekte oluşacak manşet enflasyona katkısını 
ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu nedenle tarımda, 
gıdada yaşanan fiyat katılığının önüne geçilmesi ve buradan 
hareketle de hedeflenen enflasyon düzeylerinin elde edilmesi 
tarımdaki sorunların ortadan kaldırılmasına ve üretiminin artı-
rılmasına bağlıdır” dedi.

TARIMDA YAPISAL REFORM

Türkiye’de gıda ve tarım fiyatları hızla yükselirken, dünyada 
son 4-5 yılın en düşük seviyesinin yaşandığını belirten BAGEV 
Başkanı Ali Çandır, “Bir yandan talep düşüklüğü, bir yandan da 
güçlü stok, güçlü dolar, zayıf petrol fiyatlarının etkisiyle dünya-
daki tarım fiyatları sürekli düşüş yaşanmaktadır. Ülkemizde ise 
tarım ve gıda ürünleri sektörlerinde, başta enerji olmak üzere 
üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksek olması, fiyatların asılı 
kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle tarım sektöründe yapısal 
reformların en kısa zamanda uygulanması gerekmektedir. Enf-
lasyonla kalıcı mücadele ancak ve ancak tarımda gerçekleştiri-
lecek yapısal reform kanallarıyla mümkün olabilecektir. Bunun 
yanında, sanayi ve hizmet sektörlerine sağlanacak destekler 
de üretim artışıyla sonuçlanacaktır. Bu ise enflasyonun belinin 
kırılmasını sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Genel 
seçimin ardından piyasalardaki iyimserlik havasının iyi kullanıl-
ması gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, “Artık söz değil iş za-
manı, üretici de tüketici de destek ve güven istiyor. Bu nedenle 
başta enflasyon olmak üzere tüm göstergelerde iyileştirmeler 
bekliyoruz” dedi. 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yöresel Ürün-
ler Fuarı’na katılan oda, borsa başkanları, üyeler 
ve personelle gala yemeğinde bir araya geldi. An-
talya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX’e 

destek veren Başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
olmak üzere tüm oda ve borsaların yönetimlerine te-
şekkür ederken, “Verdiğiniz güçle iyi bir organizasyona 
ev  sahipliği yaptık” dedi. Oda ve borsa başkanları daha 
sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ’nun başkanlığın-
da gerçekleşen ve ülke ekonomisinden ticaretine, sosyal 
konulardan hizmet sunumuna kadar çok sayıda konunu 
gündeme geldiği istişare toplantısına katıldı.

ANTALYA’DA 
TOPLANDI

ODA BORSA BAŞKANLARI  
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Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası, Antalya 

Ticaret Borsası, 
Manavgat Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Kumluca Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanları ve Meclis 

Üyeleri, Ankara’da 
düzenlenen “Teröre 

Hayır, Kardeşliğe Evet 
Yürüyüşü”ne birlikte 
katılarak teröre karşı 
örnek bir dayanışma 

sergiledi.

TOBB’un da aralarında olduğu 250 
sivil toplum kuruluşunun destek 
verdiği “Teröre Hayır, Kardeşliğe 
Evet Buluşması” Ankara’da çok ge-

niş bir katılımla gerçekleştirildi. Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut 
Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin 
Cahit Kayan, ATSO Meclis Başkanı İzzet 
Bayar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Ahmet Boztaş, Kumluca Ticaret 
Borsası Başkanı Fatih Durdaş’ın da ara-
larında bulunduğu oda ve borsa başkan-
ları ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri 

Ankara Sıhhiye Meydanı’ndan başlayıp 
Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde sona 
eren yürüyüşe birlikte katıldı.

Buluşmadaki tek ortak payda Türk bayra-
ğı oldu. Antalya iş dünyasının temsilcileri 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz-
binlerle birlikte “Teröre Hayır, Kardeşliğe 
Evet” dedi.

Başkanlar yaptıkları ortak açıklamada, 
“Bölge oda ve borsalarımızla birlikte An-
kara Sıhhiye’de tek ses tek yürek olduk, 
ülkemizin diğer bölgelerinden gelen in-
sanlarla kol kola yürüdük. Birliğimizi be-

ORTAK TEPKi 
TERÖRE KARŞI 
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raberliğimizi bozmak isteyenlere karşı ‘Teröre Hayır Kar-
deşliğe Evet’ dedik” ifadesini kullandılar.

BU VATAN, BU ÜLKE, BU BAYRAK HEPİMİZİN

Etkinliğin sonunda Birinci Meclis’in balkonundan ortak 
açıklamayı okuyan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti:

“Öncelikle bugün bu anlamlı organizasyonu gerçekleşti-
ren meslek kuruluşlarımıza, sendikalarımıza, sivil toplum 
örgütlerimize ve bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin dört 
bir tarafından Ankara’ya gelen tüm vatandaşlarımıza te-
şekkür ediyoruz. Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, 
milletimizin, devletimizin birliğine ve bütünlüğüne sahip 
çıktılar.Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş sergiledi-
ler, milletimizin kardeşliğini gösterdiler.Bugün burada 
olan bizler, farklı dünya görüşlerine, farklı düşüncelere 
sahibiz.Ama ortak noktalarımız var.

Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu ülkenin 
sevdalısıyız.Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, 
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız.Bizi 
bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman etmeye 
çalışanlara karşı sessiz kalamayız.Bir tarafta terör belasını 
hep birlikte yaşarken, toplumda her geçen gün kutuplaş-
ma artarken, akıl ve vicdan tutulması karşısında sessiz 
kalamayız.İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden, top-
lumun tüm kesimlerinden mahşeri bir kalabalık bugün 
burada.Birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay 
yıldızlı bayrağımızı alıp buraya geldik.Milletimizin kar-
deşliğini korumak için buraya geldik.

Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa çıkarmak için 
buraya geldik.Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini söndür-
mek için buraya geldik.Huzura kastedenlere karşı tek yü-
rek olduğumuzu göstermek için buraya geldik.Toplumsal 
barışa güç vermek ve kırılan umutları yeniden yeşertmek 
için buraya geldik. Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımı-
za, umut dolu geleceğimize odaklandık.Terörü lanetle-
dik, kardeşliğimize sahip çıktık. “Teröre hayır, kardeşli-
ğe evet” dedik.Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.Yürüyüşümüzün burada 
sonuçlanması son derece önemli bir mesajı içermektedir. 
Bu milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan ku-
rucu Meclis’teyiz. 

Aziz milletimiz, Gün, demokrasimize, birliğimize ve bir-
birimize sahip çıkma günüdür.Hep birlikte bugün sağdu-
yumuzu ortaya koyduk.Hep birlikte bugün vicdanımızın 
sesine kulak verdik. Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilin-
ciyle bir araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı birlikte-
liğimizi sürdüreceğiz.Kalbini öfkeyle dolduranların değil, 

yüreği kardeşlik ve barışla çarpan insanların sesi olacağız. 
Teröre tepki göstermek adına vatandaşlarımızı rencide 
edecek, kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem ve 
söylemlerden kaçınmalıyız. Bu millet terörün karşısın-
da.Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.Birlik, beraberlik 
içinde geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor.Hepimiz bu 
memleketin evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz.Bu vatan, 
bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye’yiz. Ve 
bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayır Kardeşliğe Evet.”
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Özel Hukuk ve Ceza Hukuku ile 
İdari Uyuşmazlıklar Çerçevesin-
de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yöntemleri Sempozyumu, TOBB, 

Adalet Bakanlığı, Danıştay ve Yargıtay 
işbirliğinde, Antalya’da yapıldı. Sempoz-
yumda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, toplumların ortaya çıktığı 
ilk günden bu yana öyle ya da böyle bir 
hukukun varlığından söz edilebileceğini 
söyledi. Gelişmiş ülkelerin bugünkü sevi-
yelere ulaşmalarında, hukuk devleti kav-
ramına sahip çıkmalarının payının büyük 
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Türk 
toplumunun geçmişinde benzer tecrübe-

lere sahip olduğunu vurguladı. 

TAHKİM VE ARABULUCULUK, İŞ DÜNYASININ TERCİH 
ETTİĞİ YÖNTEMLER

Hisarcıklıoğlu, iş adamları için vaktin nakit ol-
duğunu, bu nedenle, özellikle ticari ihtilafların 
çözümünün hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 
yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ticari uyuşmazlıkların adil bir çözüme ulaş-
madığı bir ortamda, iş dünyasının ya atacağı 
adımları güvensiz atmak zorunda kaldığını ya 
da bu adımları atmayarak mevcut durumunu 
koruduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun 
bir sonucu olarak, ticaret ve ekonomik bü-
yümenin olumsuz etkilendiğini, bu yüzden 

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, hukuk 

devleti olmamızda 
sıkıntı yaşanıyorsa 
ekonomi alanında 

ne yapılırsa yapılsın 
sıkıntılı bir tablonun 
oluşacağını söyledi.

EKONOMİ DE SIKINTIYA GİRER
HUKUK SIKINTILIYSA 
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iş dünyasının, ticari uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerini benimsediğini ifade etti. 

Hayata geçtiği andan itibaren tahkim ve arabuluculuk, iş 
dünyasının sıklıkla tercih ettiği yöntemler olduğuna değinen 
TOBB Başkanı şunları kaydetti: “Günümüzdeki Oda sistemi-
nin tarihi kökeni olan Ahilik ve Lonca sisteminde, tahkim ve 
arabuluculuğun var olduğunu görüyoruz. Ticari uyuşmazlık-
lar, Ahi Ocağında ve Lonca’da çözülürmüş. Tarihimizde, kül-
türümüzde var olan bu yöntemleri, bizler unutmuşuz. Ama 
batı ülkeleri sahip çıkıp, geliştirmiş. Esasında şimdi aslımıza 
dönmeye çalışıyoruz. 

Bu çerçevede, TOBB olarak; Ticaret ve Sanayi Odalarımızda 
arabuluculuk merkezleri oluşturmaya başladık. İstanbul Tah-
kim Merkezi’ni kurduk. Bugün aramızda bulunan duayen bir 
hukukçumuz Prof. Ziya Akıncı, merkezin başkanlığına seçil-
di. Ülkemizde alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin kullanımı 
arttıkça, İstanbul bu coğrafyada uyuşmazlık çözüm merkezi 
haline gelecek.

 Hisarcıklıoğlu, Ticaret Mahkemelerinde bir davanın orta-
lama 311 gün, İş Mahkemelerinde 381 gün, Fikri ve Sinai 
Haklarda ise 425 gün sürdüğünü, bu süreçte de herkesin 
zarar gördüğünü ifade etti. Bu nedenle, alternatif uyuş-
mazlık çözüm yöntemlerinin, diğer ülke uygulamaları da 
incelenerek çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının, uz-
laşma kültürünü yaygınlaştıracağı gibi, yargının iş yükünü 
de hafifleteceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu konuda 
yapılan çalışmaları anlattı. 

ANAYASA ANLAŞILABİLİR OLMALI

 Refah, zenginlik ve demokrasi için hukukun önemli bir ihtiyaç 
olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz ekonomi 
alanında ne yaparsak yapalım, eğer bir hukuk devleti olma-
mızla ilgili sıkıntı yaşanıyorsa; bu başarıların hiçbiri kalıcı olma-
yacaktır. Eğer kurallar açık ve şeffaf değilse, davalar çok uzun 

sürüyorsa, bilirkişilik müessesesi ile ilgili ciddi sıkıntılar oluştuy-
sa; kararlar tutarlı değilse, alt mahkeme ile üst mahkeme bir-
birinden tamamen farklı sonuçlara varabiliyorsa; bu iş dünyası 
açısından ve tabii ki ekonomi açısından son derece sıkıntılı bir 
tablo oluşturur” dedi.

Evrensel hukuk normlarını baz alan bir sistem arzu ettikleri-
ni ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Anayasamızın 
kolay, anlaşılır, sade bir anayasa olmasını arzu ediyoruz. Ya-
salarımızın kısa, öz ve anlaşılır olmasını arzu ediyoruz. Bunun 
yanında, yargı sisteminin hem bağımsız hem tarafsız işlemesi 
gerektiğini söylüyoruz. Bunlarda ne kadar başarılı olursak de-
mokrasimiz ve ekonomimiz o kadar güçlenecek. Daha güçlü 
bir ülke, daha zengin bir millet olacağız”.

ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ BELİRLENECEK 

Adalet Bakanı Kenan İpek, adalet hizmetlerinde zaman yöne-
timi konusunda devrim niteliğinde adımlar atılacağını belir-
terek, “Belirli tür dava ve işlerde, ortalama görülme sürelerini 
belirleyeceğiz. Böylece, artık vatandaşlarımız açtığı davanın 
yaklaşık olarak ne zaman biteceği konusunda bir kanaat sahi-
bi olacak” dedi. Adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etme-
sinin herkes için büyük önem arz ettiğini söyleyen İpek, top-
lumda baş göstermesi kaçınılmaz olan uyuşmazlıklarda yargı 
mercilerinin bir “nihai çözüm” makamı olduğunu vurguladı. 

İMDAT ÇIĞLIĞI 

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ağır işleyen yargı sistemi ne-
deniyle toplumda önemli bir duyarlılık oluştuğunun farkında 
olduklarını belirterek, “Yargı mensuplarının özverili çalışma-
larına rağmen makul yargılama süresi konusunda hedeflenen 
seviyeye ulaşamadığımızı üzülerek ifade ediyorum” dedi. 
Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, “Yargı, kabul 
etsek de etmesek de SOS vermektedir, imdat çığlığı atmakta-
dır. Yargıya güven ve inanılırlık noktasında inanılmaz sıkıntı-
larımız vardır” değerlendirmesinde bulundu. 
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Lüksemburg temaslarında EURO-
CHAMBRES Başkan Yardımcısı ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
eşlik eden Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır, TOBB’un Avrupa’da 
etkili bir lobi faaliyeti yürüttüğünü belir-
terek, “Ülkemize bakışın farklılaştığı bu 
dönemde, TOBB’un Lüksemburg’da estir-
diği rüzgar bizleri gururlandırdı” diye ko-
nuştu. TOBB’un kurumsal gücü ve Başkan 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kişisel çabalarıyla 
EUROCHAMBRES’ta daimi başkan vekil-
liğinin alındığını belirten belirten Çandır, 
“Bu büyük bir başarı” dedi. Kosova’nın 
EUROCHAMBRES’a üyeliğinin kabulün-
de de TOBB’un etkinliğinin gözlendiğine 
dikkat çeken Ali Çandır, “Ülkemizi Avru-
pa’da en iyi şekilde temsil eden  TOBB’a 
ve Sayın Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na 

teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
(EUROCHAMBRES) Ekonomi Forumu,  
Lüksemburg Ticaret Odası’nın ev sahip-
liğinde gerçekleşti. EUROCHAMBRES 
Başkan Yardımcısı ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu beraberindeki TOBB Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Berga-
ma Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Es-
kişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 
ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Erbil ile EUROCHAMBRES Ekonomi Fo-
rumu’na katıldı.

Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gra-
megna ve Türkiye’nin Lüksemburg Büyü-
kelçisi Salim Levent Şahinkaya’nın katıl-

Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali 

Çandır, TOBB’un 
EUROCHAMBRES’ta 

daimi başkan 
vekilliğine alınmasının 

“gurur verici” olduğunu 
belirterek,  “TOBB’un 

Lüksemburg’da 
estirdiği rüzgar bizleri 

gururlandırdı” dedi.

TOBB’UN ESTİRDİĞİ RÜZGAR BİZİ GURURLANDIRDI
ATB BAŞKANI ÇANDIR: 
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dığı EUROCHAMBRES Ekonomi Forumu’nda konuşan 
Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye tarafından hazırlanan önce-
likler hakkında bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu, Avrupa iş 
dünyasını, korumacılıkla mücadele için işbirliği yapmaya 
davet etti.  İlki 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 
EUROCHAMBRES Ekonomi Forumu’nda ayrıca, Yenilik-
çi Oda Faaliyetleri, Odaların İş Yapma modellerinin göz-
den geçirilmesi ve Yeni Oda Yönetim Becerisi konuları da 
ele alındı.

DAİMİ BAŞKAN VEKİLİLİĞİ

Öte yandan, TOBB, EUROCHAMBRES Olağan Genel 
Kurulu’nda oybirliği ile ‘daimi başkan vekilliği’ne seçildi. 
EUROCHAMBRES üyeleri, daha önce Almanya, Fransa, 
İtalya, İspanya ve Polonya’nın sahip olduğu başkan yar-
dımcılığı koltuğunun 2016 yılından itibaren Türkiye’ye de 
verilmesini oybirliğiyle kabul etti. Kosova’nın EUROC-
HAMBRES’a üyeliği de toplantıda kabul edildi.

TOBB’UN CİDDİ LOBİ FAALİYETİ VAR

Lüksemburg temaslarında EUROCHAMBRES Başkan 
Yardımcısı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
eşlik eden Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 
TOBB’un Avrupa’da etkili bir lobi faaliyeti yürüttüğünü 
belirterek, “Ülkemize bakışın farklılaştığı bu dönem-
de, TOBB’un Lüksemburg’da estirdiği rüzgar bizleri 
gururlandırdı” diye konuştu. TOBB’un kurumsal gücü 
ve Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kişisel çabalarıyla 
EUROCHAMBRES’ta daimi başkan vekilliğinin alındı-
ğını belirten belirten Çandır, “Bu büyük bir başarı” dedi. 
Kosova’nın EUROCHAMBRES’a üyeliğinin kabulünde 
de TOBB’un etkinliğinin gözlendiğine dikkat çeken Ali 
Çandır, “Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eden  
TOBB’a ve Sayın Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür 
ediyorum” dedi.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’na, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsa-

sı Başkanı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile konsey 
üyeleri katıldı. Toplantıda, Konsey Başkanlığına Mersin 
Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir, Başkan 
Yardımcılığına ise Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit 
Özkök seçildi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Baş-
kanlığına seçilen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer 
Abdullah Özdemir ve Başkan Yardımcılığına seçilen Ak-
saray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’e görevinde 
başarılar diledi. Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak 
Konsey çalışmalarına  destek olduklarını kaydetti.  

TiCARET BORSALARI 
KONSEYi TOPLANDI
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın da katıldığı 
Konsey Toplantısında, Konsey Başkanlığına 
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah 
Özdemir seçildi. 
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6. MESLEK KOMİTESİ (Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Komite üyelerince iç piyasa koşulları değerlendirile-
rek, ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu.

Komite üyeleri ülkemizde yaşanan olayların kendile-
rini etkilediklerini, turizmde yaşanan sorunlar ne-
deniyle ilk 10 aylık dönemde cirolarında % 40 ‘lık 

düşüş yaşadıklarını belirtmişlerdir. Üyeler ayrıca ham 
madde fiyatlarının son dönemlerde aşırı arttığı yönünde 
görüş alış verişinde bulunarak kıyaslamalar yapmışlardır. 
Komite üyeleri, üretim safhasının son dönemi olan ha-
sat zamanına yakın tarihte yağışlar görülmesi nedeniyle 
sarımsak bitkisinin kalitesinde düşüş gözlemlendiğini, 
ürünlerde ayıklama yapılması nedeniyle sarımsak fiyat-
larının toptan ve perakende satışında artış görüldüğünü 

Komite Üyeleri 27.Meslek Komitesi Toplantısı’nda oy birliği 
ile görüşülmesine karar verilen aşağıdaki hususların kabu-
lüne karar vermişlerdir.

1-Deneme ekimlerinin sahil ve yayla kuşağı olarak devam et-
mesini, yayla kuşağında yapılacak denemelerin Korkuteli İlçesi 
Kemerağzı Köyü’nde bulunan Hakkı TAV ‘a ait arazide devam 
etmesini, yayla kuşağında bir diğer deneme kurulacak alanın 
ise Elmalı İlçesinde olmasını, sahil kuşağında kurulacak olan 
deneme parsellerinin ise BATEM ‘in Aksu İlçesi’nde yer alan ara-
zilerinde olmasını,

2-Deneme ekimleri öncesi kurumlardan ve firmalardan tohum 
talebinde bulunulması, tedarik tarihi olarak 02.11.2015 tarihinin 
son gün olarak belirlenmesi,

3-Deneme ekimlerinde tohum veren firma temsilcileri ve mes-
lek komitesi üyelerinin hazır bulunması

4-Deneme sonrasında tohum, gübre ve ilaçlama dönemlerinin 
BATEM adına Ziraat Mühendisi Ali KOÇ ve ATB Ar-Ge Sorumlusu 
Çetin Baver SALMAN tarafından takip edilmesi, belirtilen dö-
nemlerde firma temsilcilerinin de hazır bulunması,

5-27.Toplantıda belirlenecek tarihler sonrasında çalışmada yer 

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

2. MESLEK KOMİTESİ 
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

belirtmişlerdir. Üyeler ayrıca tarımda çalışan işçilerin sosyal 
güvenlik konusunda sorunlarının bulunduğunu, daimi ve geçi-
ci statüde bulunan işçilere yönelik tarımsal sigorta sisteminin 
daha kolay ve işlevsel bir hale dönüştürülmesi hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunmuşlardır.

alan tüm paydaşların yer alacağı saha ziyaretleri takvimi belir-
lenmesi kararlaştırılmıştır.

Komite üyeleri deneme ekimleri yapılan buğdaylardan hastalık 
ve zararlılara dayanıklılık, verim ve kalite yönünden değerlen-
dirdikleri buğdayların yeniden denenmesini talep ederek, konu-
nun yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir. Üyeler 
hava şartları göz önünde bulunarak tahmini ekim tarihlerini BA-
TEM’de arazisinde yapılacak ekim için kasım ayının ilk haftası, 
Elmalı ve Korkuteli ilçesinde yapılacak olan ekimler için kasım 
ayının ikinci haftası olmasına oy birliği ile karar vermişlerdir. 
Komite üyeleri pamuk ve mısır hakkında değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır. 2014-2015 yılında mısır ekim alanın pamuktan 
fazla olduğuna dikkat çekerek, nedeninin geçtiğimiz yıllarda 
pamuk fiyatlarının düşük olmasından kaynakladığını belirtmiş-
lerdir. Ancak bu hasat dönemi sonrası pamuk alım fiyatlarının 
mısır alım fiyatlarına göre daha iyi olması nedeniyle üreticilerin 
yeniden pamuğa yöneleceklerini önümüzdeki yıl pamuk ekim 
alanının artacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.

62 KOMİTELER



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

4. MESLEK KOMİTESİ 
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 

Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

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

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

Komite üyeleri kamuoyunda “Hal Yasası” olarak bilinen ve 1 
Ocak 2012’de yürürlüğe gireren 5957 Sayılı Sebze ve Meyve-
ler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer  Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hakkında değerlendir-
melerde bulunarak ilgili kanun ile kayıt dışılığın azaltılması konu-
sunda istenilen düzeyde mesafe kat edilmediğini düşündüklerini 
belirtmişlerdir. Kanun sonrası gelişmeleri izleyen üyeler 2013, 2014 
ve içerisinde bulunduğumuz 2015 yılında ilgili kanun sonrası halen 
kayıt dışılığın 2012 yılı öncesine yakın oranda devam ettiğini, elle-
rinde aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen net rakamlar olmadığını 
belirtmektedirler. Sonuç olarak komite üyeleri kendilerinde kanu-
nun yıllardır kanayan yaraya çare olmadığı kanaati oluştuğunu dile 
getirmektedirler. 

Komite üyelerince İç piyasa koşulları değerlendirilerek, ekonomik 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Komite üyeleri piyasa da yaşanan bozulmanın üzerine 
tahsilat sorunlarının eklenmesiyle ilave sıkıntılarla kar-
şı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. Üyelerimiz son 

dönemdeki olumsuz verilere ek olarak ödemelerde yaşanan 
sorunlar ve çeklerin karşılıksız çıkmaması için riskin daha 
da azaltılması ve ödeme alışkanlığının arttırılmasına yönelik 
olarak hukuki düzenlemelerin getirilmesi hakkında değerlen-
dirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca ticari hayatımızda önemli 
bir paya sahip olan vadeli alım-satımlarda önemli bir finans-
man kaynağı olan çek sistemini daha güvenli hale getirilecek 
hukuki düzenlemelerin yapılması, karşılıksız çek sunanlara 
karşı caydırıcı yasal prosedürlerin uygulanması hakkında gö-
rüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Komite üyeleri kurban bayramı sonrası ve yaz sezonu-
nun bitmesi nedeniyle turist sayındaki azalmaya bağlı 
olarak talep düşmesi görüldüğünü, bu nedenle pera-

kende ve toptan satış fiyatlarında düşüşler yaşandığını belirt-
mişlerdir. Üyeler hayvan kesimi sonrası oluşan bağırsak, deri 
ve sakatat gibi yan ürünlerin piyasada hak ettiği fiyatı bula-
maması nedeniyle durumun et fiyatlarına yansıdığını, geçmiş 
yıllarda belirtilen yan ürünlerin kesim ve lojistik maliyetlerini 
önemli ölçüde azalttığı hakkında değerlendirmelerde ve kar-
şılıklı görüş alış verişinde bulunmuşlardır. Bağırsak ve deri 
ithalat, ihracat ve üretim miktarlarının Ar-Ge birimi tarafın-
dan araştırılarak önümüzdeki meslek komitesi toplantısında 
detaylandırılmasına karar verilmiştir.

Komite üyelerince kalite sistemlerinin günümüz ticare-
tindeki yeri ve uluslararası geçerliliğini değerlendirmiş-
lerdir. Üyeler faiz oranlarının aşırı yükselmesi, sanayici, 

tüccar ve esnafı zor duruma düşürdüğü hakkında karşılıklı gö-
rüş alış verişinde bulunmuşlardır. Dünya’da yaşanan ekonomik 
sorunlar ve ülkemizde yaşanan olayların sosyal ve ekonomik 
yönü hakkında değerlendirmelerde bulunan üyeler yaşanan-
lar ülke ekonomisini daha kırılgan bir hale dönüştürdüğünü ve 
ticari risk primini arttırdığı hakkında değerlendirmelerde bu-
lunmuşlardır. Komite üyeleri 27. Meslek komitesi toplantısına 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) yetkilile-
rinin de katılacağı bir şekilde yapılmasına karar vermişlerdir.
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