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başkandan

kere daha ifade etmiştir. Antalya Borsa,
YÖREX standında Antalya’ya özgü serpme börek ve piyaz tanıtımı yaparak, Antalya’nın yöresel ürünlerine sahip çıktı.
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014’ü tarımda, ekonomide zorlu
bir yıl olarak geride bıraktık. Hedef tutmayan enflasyon, dövizdeki
beklenmedik iniş çıkışlar, iş kazaları,
komşularımızda yaşanan iç karışıklığın
ticarete olumsuz etkisi, 2014’ün son çeyreğinde özellikle Rusya’daki ekonomik
krizin tarım ve turizm sektörüne olan
etkisi iş dünyasının önünü görememesine neden olmuştur. Büyük özveri ile
çalışmalarını yürüten iş dünyası, 2015’in
ekonomide yapısal reformların kararlılıkla uygulandığı yıl olmasını bekliyor.
2015’in üretime odaklandığımız, ekonomik büyüme ve hakça paylaşmaya
yönelik adımların kararlılıkla atıldığı bir
yıl olmasını arzuluyorum.
Antalya Ticaret Borsası 2014 yılında tarımın, kentin ve ekonominin
sorunlarına kafa yormuştur. Vakıflar
Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığı Vakıf
Zeytinliği’ni Avrupa’nın en büyük botanik parkı yapıp, kente nefes aldıracak
bir alan haline getirme hedefini koyan
Borsa, Zeytinpark’ta proje çalışmalarını
tamamladı. Yıllardır yapımı beklenen
Canlı Hayvan Borsası’nın proje çalışmalarında sona gelindi. Kömürcüler’deki
alana Canlı Hayvan Borsası’nın yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak
hareket ediyoruz.

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başka

nı

rında ulusal alanda kamuoyu yaratıldı.
Antalya Ticaret Borsası yerel yönetimlerle ortak akılla çalışmayı kendine misyon edinmiştir. Üyelerimizin katılımıyla
Borsamızda gerçekleştirdiğimiz Kent
Buluşmaları’nda yerel yöneticilerimizi
konuk ettik.

Antalya Ticaret Borsası yürüttüğü
projelerle üreticinin de güvencesi olmaya devam etmektedir. Antalya’ya
has buğday çeşidinin belirlenmesi için
başlatılan Antalya Buğdayını Arıyor Projesi kapsamında Aksu’da 20 dekarlık,
Korkuteli’de 12 dekarlık alana 22 çeşit
buğday ekimi gerçekleştirildi. Borsamız,
ihracat hacmi her geçen gün artan çiçek
sektörünün daha da gelişmesi ve kentle
buluşması için düzenlenen Çiçek Festivali’nin de düzenleyicileri arasındadır.
2014’te 10’uncusu gerçekleşen Çiçek
Festivali’nde Antalyalıları çiçekle buluşturduk. Borsasımız, üyelerinin destekAntalya ve ülke tarımının güncel kolerden yararlanması için çalışmalarını
nularını “Tarım Sohbetleri”nde günde2014 yılında da sürdürdü.
me getiren Borsamız, ekonomist yazar
Kenan Mortan ve Dünya Gazetesi Tarım
Antalya Ticaret Borsası’nın öncüYazarı Ali Ekber Yıldırım’ı konuk ederek, lüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar
bölge ekonomisi ve tarımının güçlü ve Birliği’nin desteğiyle ilki 2010 yılında düzayıf yanlarını üyeleriyle değerlendir- zenlenen Yöresel Ürünler Fuarı her gedi. Borsamız çatısı altında düzenlenen çen yıl hedef büyüterek yoluna devam
Sektörel Analiz Toplantılarımızda ise ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğtaş ocaklarından domateste tuta sıkın- lu, 62 ilden, 325 standın yer aldığı, 114
tısına kadar pek çok konuyu gündeme bin 180 ziyaretçinin gezdiği YÖREX’in
getirdik. Konunun bütün taraflarının bir uluslararası olma yolunda olduğunu
araya geldiği Sektörel Analiz Toplantıla- belirterek, Fuarımıza olan desteğini bir

Kutsal Ramazan ayında Antalya
Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi yardımında bulunurken,
üyelerin ve halkın katılımıyla ilçelerimizde iftar yemeği düzenlemiştir. Borsamız,
ayrıca Soma’da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren madencilerimizin
ailesine ulaştırılmak üzere TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına da
destek oldu. Borsamızda yapılan iş geliştirme ve çalışma grubumuzda gençlerle
yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Borsamızda gerçekleşen Kariyer Günleri’nde
ise ATB Gençlik Grubu üyeleri alanında
başarılı olan isimlerle bir araya geliyor.
Borsamız sadece yurt içinde değil,
yurt dışında da ticari imkanları araştıran
çalışmalara imza atıyor. Antalya Ticaret
Borsası üyeleriyle Bosna Hersek ve Hırvatistan’a çalışma ziyaretinde bulunarak, bölgenin ticari potansiyeliyle ilgili
görüş alışverişinde bulunmuştur.
Antalya Ticaret Borsası üyelerine
yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Tarımsal Uygulamalı Mesleki
Eğitim Merkezi’nde iş güvenliğinden,
ilaçlamaya kadar bir çok konuda eğitim
programları düzenleyen Antalya Borsa,
tarladan sofraya temiz ve kaliteli ürün
ulaştırılması için çaba sarf ediyor. Antalya Ticaret Borsası eğitim ve sanata
olan desteğini de her fırsatta gösteriyor.
TOBB’dan gelen 30 bin TL’lik eğitim yardımını Antalya’da ihtiyaç sahibi öğrencilere buluşturan Borsamızın Türk Sanat
Müziği Korosu 10. yaşını engellilerle birlikte verdiği konserle kutladı.
Antalya Ticaret Borsası 2008 yılında
aldığı akreditasyon sistem belgesini yenileyerek, 5 yıldızlı hizmet kalitesini tescilledi. Antalya Ticaret Borsası hizmette
kalite anlayışıyla 2015 yılının daha verimli ve bereketli geçmesini hedefliyor.
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Antalya Ticaret Borsası
haberin zirvesinde

Interpress’in yaptığı araştırmada ATB en çok konuşulan ticaret borsaları sıralamasında birinci oldu. ATB 2800’ün üzerinde
haberle gündeme gelirken, aynı araştırmada ATB Başkanı Çandır, en çok haber olan başkan sıralamasında zirveye oturdu.

2

014 yılında en çok konuşulan ticaret borsaları sıralamasında Antalya birinci olurken,
Adana ve Gaziantep ikinci ve üçüncü sırada
yer aldı.
Serbest piyasa ekonomisi sisteminin
önemli bir unsuru durumuna gelen ticaret borsaları, Borsa’ya dahil maddelerin alım-satımı ile Borsa’da oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle
meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine
sahip kurumlardır. Medya Takip Ajansı Interpress,
ülkemizdeki il ve ilçelerde açılmış 100’ü aşkın ticaret borsasının yazılı basındaki haber sayılarına
göre sıralamasını hazırladı. 2014 yılında ulusal,
bölgesel ve yerel iki binden fazla gazete ile dergide en çok Antalya Ticaret Borsası’nın haberinin
yayınlandığı belirlendi. Toplam 2.800’den fazla
haberle gündeme gelen Antalya Ticaret Borsası’nı, 1.606 haber ile ikinci sırada Adana Ticaret
Borsası’nın takip ettiği saptandı. Üçüncü sırada
1.319 haberle Gaziantep Ticaret Borsası, dördüncü sırada Trabzon Ticaret Borsası ve beşinci sırada da 1.061 haberle Konya Ticaret Borsası’nın yer
aldığı görüldü. İlk on sıra içinde sırasıyla Aydın
Ticaret Borsası, Edirne Ticaret Borsası, Bursa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Sakarya
Ticaret Borsası’nın bulunduğu da tespit edildi.

EN ÇOK ÇANDIR KONUŞULDU
Interpress’in yaptığı
aynı araştırmada, ilk
sırada yer alan Antalya
Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır 1.920 haberle
en çok haber olan başkan sıralamasında da
birinciliği alırken, Adana
Ticaret Borsası Başkanı
Muammer Çalışkan
1.235 haber ile ikinci olduğu belirlendi. İlk beş
sıra içinde Gaziantep
Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu,
Bursa Ticaret Borsası
Başkanı Özer Matlı ve

Trabzon Ticaret Borsası
Başkanı Şükrü Güngör
Köleoğlu’nun yer aldığı
da görüldü.
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Antalya Ticaret Borsası
5 yıldızlı hizmetini tescilledi

Antalya Ticaret Borsası’nın 2008 yılında aldığı akreditasyon sistem belgesi, yapılan denetim sonucunda yenilendi.

T

ürkiye
Odalar
ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB),
2001 yılında İngiltere
Odalar Birliği ile birlikte
yürütmeye başladığı ve
Türk Standartları Enstitüsü ile devam ettirdiği
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine 6 yıl önce
dahil olan Antalya Ticaret Borsası, akreditasyon belgesini yenilemek
için denetimden geçti.
Türk Loydu Vakfı Denetmeni Şehnaz Nalbant, denetim öncesinde ATB Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan,
ATB Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Bülbül ve

A

ği’ne sunulacak.

Süleyman Ersan, ATB
Genel Sekreteri Tolgahan Alavant ve Akreditasyon Sorumlusu Öznur Dikici ile bir araya
geldi. ATB’nin çalışmaları, hizmet sunumu, insan kaynakları ve akreditasyon sistemiyle ilgili

yeterliliklerini değerlendiren Nalbant, denetimde ATB’nin akreditasyon
sistemine uygun hizmet
verdiği yönünde olumlu
görüş bildirdi. Akreditasyon belge yenilemesi
kararı, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterli-

ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, üyelerin memnuniyetini en
üstte tutan anlayışla çalıştıklarını belirterek, bu
çerçevede akreditasyon
sistemini önemsediklerini vurguladı. Çandır,
hizmet kalitesini artırma
hedefinde olduklarını
kaydederken, “Akreditasyon sistemi ile üyelerimize 5 yıldızlı hizmet
veriyoruz. Akreditasyon
sistemini sahiplenen ve
gereklerini yerine getiren Antalya Ticaret Borsası personeli ve yönetim kuruluna teşekkür
ediyorum” dedi.

ATB Gençliğin konuğu BATEM Müdürü Ünlü oldu

ntalya Ticaret Borsası Gençlik Grubu’nun
düzenlediği Kariyer Günleri’nin konuğu
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü oldu. ATB Toplantı Salonu’nda düzenlenen ATB Gençlik Kariyer
Günleri etkinliğine, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül de
katıldı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine başarı hikayesini anlatan Ünlü, üniversite hayatında
alınan eğitimin öğrencilerin kişisel gelişimine
sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Verimli

ve kaliteli bir iş hayatı için neler yapılabileceğini
öğrencilerle paylaşan Ünlü, iş hayatıyla ilgili deneyimlerini de anlattı. Ünlü, BATEM’deki çalışmalar
hakkında öğrencilere bilgi verirken, öğrencilerin
enstitü ile ilgili sorularını yanıtladı. ATB Başkanı Ali
Çandır, Abdullah Ünlü’ye kariyer günlerine katılımı
nedeniyle teşekkür ederken, iş hayatına ilişkin paylaşımlarının öğrenciler için önemine dikkat çekti.
Etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı
çektiren BATEM Müdürü Abdullah Ünlü’ye günün
anısına seramik kaftan hediye edildi.

BORSA
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NOMI
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Uzunköprü’den Antalya’ya dostluk köprüsü

U

zunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan beraberindeki
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya
Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve Yönetim Kurulu
Üyesi Halil Bülbül’ün bulunduğu ziyarette Egemen
Aslan, Yöresel Ürünler Fuarı’nı düzenleyen Antalya Ticaret Borsası yönetimi ve meclisine teşekkür
ederken, Fuarda Uzunköprü olarak yöresel değerlerini tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti. ATB
Başkanı Ali Çandır, Aslan’ın ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, Yöresel Ürünler Fu-

arı’na destekleri nedeniyle teşekkür etti. Aslan,
Çandır’a ziyareti anısına Edirne’nin simgesi Uzunköprü fotoğrafı hediye ederken, Çandır da Aslan’a
Antalya’nın simgelerinden Altın Portakal heykelciği
hediye etti.

Çorum Borsa’dan Antalya Borsa’ya ziyaret

Ç

orum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş beraberindeki yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve ATB Yönetim Kurulu
Üyesi Halil Bülbül’ün de hazır bulunduğu ziyarette,
Ali Bektaş Çorum Ticaret Borsası’nın çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Antalya Ticaret Borsası’nın
düzenlediği 5. Yöresel Ürünler Fuarı’na katıldıklarını ve yerel değerlerini tanıttıklarını belirten
Bektaş, Çandır ve yönetimine fuarı düzenledikleri
için teşekkür etti. Ali Çandır da Çorum’un kültürel
ve tarihi değerleri olan bir şehir olduğunu belirterek Yöresel Ürünler Fuarı’nda yer almalarından

A

mutluluk duyduğunu ifade etti. Ali Çandır Çorum
Borsa Başkanı Ali Bektaş’a ziyareti anısına seramik
kaftan hediye ederken, Ali Bektaş da Ali Çandır’a
çömlek hediye etti.

Stajyer avukatlardan ATB’ye ziyaret

ntalya Barosu Stajyer Avukatlar Temsilcisi
Adnan Başkan, başkanlığındaki stajyer
avukatlar Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’ı ziyaret etti. Antalya’da her yıl yaklaşık
300 avukatın mesleğe girdiğini kaydeden Adnan
Başkan, stajyer avukatların yaşadığını sıkıntıları
anlattı. Antalya Barosu stajyer avukatlar grubu
olarak bir dizi etkinlik yapma hedefinde olduklarını kaydeden Başkan, Ali Çandır’dan destek istedi.
ATB Başkanı Ali Çandır, adaletin kutsal bir değer
olduğunu ve bunun avukatlar aracılığıyla sağlandığını belirterek, mesleğe yeni adım atan avukat-

ların ilkeli davranmalarını beklediklerini kaydetti.
Çandır, ziyaretleri nedeniyle stajyer avukatlara
teşekkür etti.
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ATB Korosu’ndan 10. yılda
anlamlı konser

A

ntalya Ticaret Borsası Türk Sanat Müziği Korosu, 10. yılını engellilerle birlikte kutladı. Şef Hayati Göver yönetimindeki ATB Türk Sanat Müziği Korosu, 10. Yıl Kutlama Konseri’ni Türkiye Engelliler
Vakfı ile birlikte düzenledi. AKM Perge Salonu’nda düzenlenen 10. Yıl Konseri’ne ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, Türkiye Engelliler Vakfı Akdeniz Bölgesi Şube Başkanı Emel Turhan’ın yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı. TÜREV Kepez Kent Konseyi Korosu ile
birlikte sahne alan Antalya Ticaret Borsası Türk Sanat
Müziği Korosu, hicaz, nihavend, uşşak makamlarında
şarkılar seslendirdi. TÜREV Kepez Kent Konseyi Korosu’nun seslendirdiği Ege türküleri eşliğinde zeybek
oynayan engelliler yoğun alkış aldı. Koro üyeleri Türk
Bayrağı açarak şarkılarını seslendirdiler. Konser sırasında fonda EXPO 2016 Antalya tanıtım görselinin yer
alması dikkat çekti.
BORSA KÜLTÜR MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, Antalya Ticaret Borsası’nın sanata olan dostluğunu 10 yıl önce Türk
Sanat Müziği Korosu’nun kurulmasına öncülük ederek
gösterdiğini belirterek, “Türk Sanat müziği bizim için
kültür mirasıdır ve Borsamız bu mirasa sahip çıkmıştır” dedi. 10. yaşını kutlayan ATB Korosu’nun bu özel
konserini Türkiye Engelliler Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğini belirten Alavant, “ATB Türk Sanat Müziği Korosu’nun değerli şefi Hayati Göver başta olmak üzere
koromuza emek veren herkese teşekkür ediyor, koro
üyelerine özverili çalışmaları nedeniyle şükranlarımı
sunuyorum. ATB Sanat Sanatı Müziği Koromuza desteğini esirgemeyen Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyelerimize
de teşekkürlerimi sunuyor, ATB Türk Sanat Müziği Korosu’nu konserlerinde yalnız bırakmayan siz değerli
dinleyicilere saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.

K

onserin sonunda Türkiye Engelliler
Vakfı Akdeniz Bölgesi Şube Başkanı
Emel Turhan, Antalya Ticaret Borsası Genel
Sekreteri Tolgahan Alavant ve Şef Hayati
Göver’e teşekkür plaketi sundu. ATB Genel
Sekreteri Tolgahan Alavant da Türkiye Engelliler Vakfı Akdeniz Bölgesi Şube Başkanı
Emel Turhan’a günün anısına kaftan hediye ederken, Şef Hayati Göver’e teşekkür
plaketi verdi.
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ATB Meclis Üyeleri TOBB seminerinde

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) oda ve borsalardaki 10 bine yakın meclis
üyesi için bilgilendirme seminerleri yaptı. Meclis üyeleri, TOBB
ve oda-borsaların iş dünyası için
verdiği hizmetler alanında üçer
günlük programlara katıldı. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
günümüz dünyasında bilginin en
önemli servet olduğuna dikkat
çekerek, 10 bine yakın meclis üyesinin bilgilendirilmesi projesinin,
Odalar Birliği tarihinde bir ‘ilk’ olduğunu vurguladı.
TOBB ve TOBB ETÜ’de üç günlük yoğun programa Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyeleri de

katıldı. Seminere, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın yanı sıra Meclis üyeleri Halil
Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin
Simav, İbrahim Köseoğlu, Tuncay
Özden, İbrahim Yılmaz, Ata Sönmez, Cüneyt Doğan, Ragıp Gök,
Veli Karasu, Ergin Civan, Adnan
İngeç, ATB Genel Sekreteri Tol-

Borsa Lisesi’nden Çandır’a ziyaret

A

ntalya Ticaret Borsası Mesleki Teknik ve
Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüğü’ne atanan
Kuntay Yetkin, Müdür Yardımcısı Şenol
Yaşar ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’a nezaket ziyaretinde bulundu. Okulun
eğitim çalışmalarıyla ilgili Çandır’a bilgi veren Yetkin,
Borsa’nın her zaman desteğini gören Antalya Ticaret
Borsası Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni
eğitimde iyi bir noktaya getirme hedefinde olduklarını anlattı. Çandır da Yetkin’e ziyareti nedeniyle
teşekkür ederken, görevinin hayırlı olmasını diledi.

gahan Alavant ve ATB Danışmanı
Ahmet Erol Köksalan da katıldı.
Programda, kişisel gelişim seminerinin yanı sıra Türk dış politikası, etkili yönetim ve iletişim
becerileri, protokol kuralları, e
ticaret ve sosyal medya yönetimi,
finans yönetimi, işletme ve yönetim fonksiyonları gibi konularda
eğitim verildi.
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Kılıçdaroğlu Antalya’da STK’larla biraraya geldi

C

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Partisinin bölge toplantısına katılmak
üzere Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu, STK
temsilcileriyle biraraya geldi. ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, İnşaat Mühen-

disleri Odası, DİSK, Antalya Barosu’nun da
yer aldığı sivil toplum örgütleri başkanları
ve temsilcilerinin katıldığı toplantı basına
kapalı gerçekleşti. Toplantıda, Antalya’nın
tarım, turizm ve ticari çalışmalarıyla ilgili
bilgi alışverişinde bulundu.

ATB Kasım Meclisi toplandı

A

ntalya Ticaret Borsası Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan başkanlığında yapıldı.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetimin bir aylık çalışması
hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
30 BİN LİRALIK EĞİTİM YARDIMI

TOBB tarafından her yıl yapılan eğitim
yardımının bu yıl da yapıldığını belirten Ali
Çandır, “TOBB’dan gelen 30 bin TL eğitim
yardımının dağıtımını gerçekleştirdik. Eğitim
yardımını 13 okuldan 600 öğrenciye ulaştırdık” dedi.
İşlem hacmi yüzde 12 artan Antalya Ticaret Borsası’nda en fazla tohumluk buğday,
yaş üzüm ve sütün işlem gördüğünü bildiren Çandır, ATB’nin tescil gelirinin de geçen
yıla göre yüzde 20 arttığını kaydetti. Sektörel
konuların değerlendirildiği ATB Meclisi’nde
üyelere ekonomik beklenti anketi de yapıldı.
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il, 160
ilçeden gelen 365 Oda ve Borsa
Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı
açıklamada “Hayırlı olsun ziyaretiyle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla ekonomik meseleler
hakkında istişarelerde bulunduk.
Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını
bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a
Dede Korkut Hikayeleri’ni hediye
eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak her yıl muhakkak bir kültür
eserini ülkemize kazandırmaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda Dede
Korkut Hikayeleri’nin aslı Vatikan
Kütüphaneleri’nde. Bu iki eserin,
iki hikâyenin tıpkıbasımını gerçekleştirerek, günümüz Türkçesine
sadeleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk basımını sunma fırsatımız oldu” diye konuştu.
Cumhurbaşkanın tek tek bütün
başkanların ellerini sıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Saray’da gezebilme fırsatları olduğunu bildirerek, “Türkiye için onur verici gurur
verici. Türkiye’nin Cumhurbaşkanının yabancı ülkeler nezdinde ki
gösterebileceği güzel bir yer olmuş. Bundan da büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.
UYUM İÇİNDE

ÇALIŞTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa
başkanı ile istişare toplantısında,
TOBB üyelerine Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, refahın
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Oda ve Borsalardan
Cumhurbaşkanı’na ziyaret
ve demokrasinin standartlarının
artmasına verdikleri katkı için teşekkür etti. Başbakanlık yaptığı 12
yıllık sürede TOBB ile son derece
uyumlu, istişareye dayalı, koordineli bir işbirliği gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, atılacak her
adımda TOBB üyelerinin görüşlerini, tavsiyelerini dinlediğini söyledi. Erdoğan, “Allah’a hamdolsun
bu uyum, dayanışma Türkiye ekonomisinin 12 yıllık süreçte büyük
bir sıçrama yapmasına, özgüven
kazanmasına, şaha kalkmasına
zemin hazırladı. Özel sektör ile
kamunun uyumunun Türkiye’de
neleri başarabileceği, Türkiye’yi
hangi seviyelere ulaştıracağı bu
12 yıllık süreçte çok net görüldü.

İnşallah bu birliktelik, bu dayanışma, aramızdaki bu uyum ve koordinasyon, özellikle de aramızdaki
istişare kültürü Cumhurbaşkanlığımız süresince de aynen devam
edecek” dedi
BAŞKANLARLA HATIRA
FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar’la
hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanlar daha sonra Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin Canikli ve TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Müdür Dallı

ATB üyelerine kırsal kalkınma desteğini anlattı
Antalya İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Ahmet Dallı, fizibilitesini iyi yapmış kişilerin
kırsal kalkınma destek
programı için başvuruda
bulunmasını isterken,
“Gerçekten aklında,
fikrinde yatırım olan
ve zaten yatırım kararı
almış kişilerin müracaata bulunması esas
isteğimiz. Yoksa bu bir
fırsat anlayışı ile yatırım
yapmak doğru değil. Sonuçları çok doğru olmaz”
şeklinde konuştu.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Tarım Stratejisi
kapsamında uygulanan Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı 9. etap uygulaması hakkında
Antalya Ticaret Borsası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. ATB toplantı salonunda düzenlenen
toplantıya, Antalya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı, Kırsal
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü
İzzet Kaş, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Kayan’ın yanı
sıra çok sayıda ATB üyesi katıldı.

mında 102 projeni hayata geçirildiğini
kaydeden Ahmet Dallı 46 milyon Türk
Lirası hibe desteği verildiğini söyledi.
Geçen yıl proje tutarı için üst limitin
800 bin lira olduğunu belirten Dallı,
tebliğ ile bu yıl 3 milyon Liraya kadar
olan yatırımların kabul edileceğini bildirdi. Program kapsamında bugüne
kadar bireysel sulama için verilen desteklemelerle 30 bin dekar alanda sulama yapıldığını kaydeden Dallı, makine
ekipman alımlarının desteklenmesi
programı kapsamında ise 7 bin 500
çiftçiye makine ekipman dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Antalya’da bu güne kadar Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı, Ekonomik Yatırımlar kapsa-

PROJE TUTARININ YARISI HİBE
OLARAK VERİLECEK
Antalya’nın önceliklerinin belirlene-

rek yatırım konularının tespit edildiğine işaret eden Dallı şunları
kaydetti:
“Biz ilimizin önceliklerini belirledik.
Hepimizin bildiği üzere Antalya bitkisel
üretim değeri en yüksek il. O nedenle
bitkisel ürünlerin paketlenmesini, işlenmesini birinci sıraya aldık. İkinci olarak
örtü altının merkezi olması nedeniyle
alternatif enerjili seraları kapsama aldık. Diğer konu başlığımız modern sabit
yatırımlar. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine de artık destek verilecek. Antalya mantarcılıkta da önemli konumda ve mantarcılıkla ilgili yatırım yapmak isteyenler de bu yıl ilk
defa destekleme kapsamında. Kültür balıkçılığı ve kanatlı hayvan
yetiştiriciliği için de artık hibe desteği verilecek”.
Proje tutarları hakkında bilgi veren Dallı, “Bitkisel ürün, hayvansal ürün ve su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırımlar için 3 milyon TL’ye kadar proje bedeli olan projeler başvuruda bulunabilecek. Yalnız bitkisel üretimde yaş meyve
sebze için üst limit 3 milyon diğer bitkisel ürünler için 1 milyon TL.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için üst limit 1.5 milyon TL, kanatlı
hayvan yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı için ise
üst limitler 1 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımcılarımız proje tutarlarının yarısını hibe olarak alacaklar” diye konuştu.
Geçen yıl 17 projenin başvuruda bulunduğunu ve komisyon tarafından bu projelerin tamamını uygun görüldüğünü aktaran Dallı, “
Projelerde bir sıkıntı olmadığı sürece yatırımcılarımıza destek vermek istiyoruz. Bu senede projelerin uygun olması halinde tamamına hibe desteği vereceğiz” dedi.
GERÇEK YATIRIMCI BAŞVURSUN
Fizibilitesini iyi yapmış kişilerin müracaatta bulunmasının önemine işaret eden Ahmet Dallı, “Gerçekten aklında, fikrinde yatırım
olan ve zaten yatırım kararı almış kişilerin müracaata bulunması
esas isteğimiz. Yoksa bu bir fırsat anlayışı ile yatırım yapmak doğru
değil. Sonuçları çok doğru olmaz” şeklinde konuştu.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, Programın, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal altyapının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlarıyla uygulamaya koyulduğuna dikkat çekti. Kaş,
program yeni tesislerin yapımına, kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına olanak sağladığını kaydetti. Ahmet Dallı ve İzzet Kaş daha sonra ATB
üyelerinin yapılan desteklemelere ilişkin sorularını yanıtladı.
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Antalya’nın asırlık lezzeti 100. yılını kutladı

A
Antalya’da 1914 yılında
kurulan Yenigün Gıda
100’üncü kuruluş yıl
dönümünü gala ile
kutladı. Yenigün Gıda’nın
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Ruhi Alpagot,
Yenigün Gıda’nın 41
reçel, 100 lokum ve 15
farklı turşu çeşidinin
yanı sıra pekmez ve toz
içecek çeşitleriyle hizmet
verildiğini kaydetti.

ntalya’da 1914 yılında kurulan
Yenigün Gıda 100’üncü kuruluş
yıl dönümünü gala ile kutladı.
Antalya Valisi Muammer Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel, İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul
ile 400 davetli katıldı. Antalya Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, ATB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Halil Bülbül, ATB Meclis, komite
üyeleri ve ATB personeli de ATB Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Ruhi
Alpagot’u gecede yalnız bırakmadı. Antalya Valisi Muammer Türker torunlarıyla birlikte kürsüye çıkan Yenigün Gıda’nın ikinci kuşak temsilcisi Necmettin
Alpagot’a 100’üncü yıl plaketini verdi.
Necmettin Alpagot davete katılanlara
teşekkür etti.

Gıda’nın ilk perakende mağazasının da
1914 yılında Antalya Kalekapısı semtinde açıldığını belirtti. 12 bin metrekarelik
kapalı alandaki tesislerinde yıllık 6 milyon 800 bin kilogram üretim gerçekleştirdiklerini bildiren Alpagot, 41 reçel,
100 lokum ve 15 farklı turşu çeşidinin
yanı sıra pekmez ve toz içecek çeşitleriyle hizmet verildiğini kaydetti.

1914 YILINDA KALEİÇİ’NDE
KURULDU

TAKDİR PLAKETİ

Gıda sektöründe emin adımlarla
ilerlediklerini belirten Yenigün Gıda’nın
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ruhi
Alpagot, Yenigün Gıda’nın kuruluşunu
konuklarla paylaştı. 1914 yılında dedesi Mahmut Yağcılar tarafından Antalya
Kaleiçi’nde kurulan Yenigün Gıda’nın
tahin, helva ve akide şekeri imalatıyla
işe başladığını belirten Alpagot, daha
sonra lokum ve reçel üretimine başlandığını kaydetti. Alpagot, Yenigün

27 ÜLKEYE ANTALYA LEZZETİ
Şirketin dördüncü nesli olan Necmi
Alpagot da 100 yıllık şirketin ürünlerinin yüzde 30’unu Almanya, Fransa ve
İngiltere başta olmak üzere dünyanın
27 ülkesine ihraç ettiklerini açıkladı.
Şirkette 21’inci yılını dolduran çalışanlardan Cemaleddin Çuha ve Ferhan Bukut’a da plaketleri verildi.

Öte yandan, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 19. olağan toplantısında , ‘’1914 yılında küçük bir atölyede başlayan Lezzet yolculuğunun adı
Yenigün Reçelleri’’ sloganı ile 100. yaşını kutlayan Yenigün reçellerinin sahibi
Mahmut Alpagot ile ailesine ANSİAD’ın
100. yıl Taktir Plaketi verildi. Üç neslin
bir arada katıldığı törende dede Necmi
Alpagot, baba Mahmut Ruhi Alpagot ve
torunlar Necmi Alpagot, Özlem Alpagot
Aytar, Berkay Alpagot ve eşleri ANSİAD
üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.
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Et 2014’ü buhranlı geçirdi

ntalya
Ticaret
Borsası
Canlı Hayvan
ve Et Ticareti Meslek
Komitesi Başkanı Süleyman
Kaçaroğlu,
fiyat istikrarsızlığı nedeniyle 2014’ün ette
buhranlı
geçtiğini
söyledi. Dana etin kilogram fiyatının 16 Lira’dan 22 Lira’ya çıktığını, sonra 21 Lira’ya
düştüğüne
işaret
eden Kaçaroğlu, “Kasaplar eti satarken de
alırken de sıkıntı yaşadı. Biz 2014’te etten
para kazanamadık.
İnşallah 2015 iyi gelir,
önümüzdeki yıl ette
istikrarı yakalarız. Esnaf malı ne kadardan
alacağını, ne kadardan satacağını bilmeli” diye konuştu.

Et piyasasındaki dalgalanma özellikle kasapları olumsuz etkiledi.
“2014’te para kazanamadık” diyen kasaplar, 2015’in ette istikrar
dönemi olmasını umut ediyor.

2014’ün tüketiciler için de sıkıntılı geçtiğini
söyleyen Süleyman Kaçaroğlu, “İnsanların alım
gücü zayıfladı. 1 kilo et alan yarım kilo et almaya
başladı. Hatta 5 Liralık 10 Liralık et., kıyma isteyen vatandaşın sayısı çoğaldı. Türkiye’de et fiyatının Avrupa’dan ABD’den yüksek olduğuna dikkat çeken Kaçaroğlu, “Avrupa’dan pahalı üretiyor,
pahalı satıyoruz. En pahalı eti biz yiyoruz” dedi.

Süleyman
Kaçaroğlu

TUMEM’de eğitime devam

A

ntalya Ticaret Borsası, tarımsal üretimin
daha nitelikli hale gelmesi için tarım sektörü
çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarını
sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası Tarımsal Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezi’nde (TUMEM) üye
kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi.
15 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, Kepez Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde çalışan ziraat
mühendisleri tarafından verildi. Eğitimde, üreticilere
örtü altı sebze yetiştiriciliğinde entegre mücadele
prensipleri, sebze üretiminde zarar yapan fungal
etmenler ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele ve desteklemeler konusunda bilgi verildi.
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BU KENTE

SAHiP
ÇIKALIM

Şımarık mirasyediler gibi
Allah’ın verdiği nimeti
hoyratça kullandığımızı
ve ekolojik dengeyi bozmak için elimizden geleni
yaptığımızı kaydeden
ATB Başkanı Ali Çandır,
“Biz torunlarımıza nasıl
bir Antalya teslim edeceğiz bilemiyorum” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)
Başkanı Ali Çandır, Antalya Sanayici
ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD)
geleneksel kahvaltı programının konuğu oldu. ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu’nun oturum başkanlığı yaptığı
toplantıda Ali Çandır, ATB’nin yapısı
ve işleyişiyle ilgili bilgi verdi, ATB’nin
bünyesinde 7 meslek grubunun faaliyet gösterdiğini belirten Çandır, bunların sektörleriyle ilgili konuları her
ay gündemlerine aldıklarını, sorun
tespiti yaparak ve çözüm önerisinde bulunduklarını kaydetti. Çandır,
ATB’nin sivil toplum örgütü olarak

topluma rehberlik etmek istediğini
söyledi.
Tarımsal üretim ve toprakla ilgili
ANSİAD üyelerine değerlendirmede
bulunan Ali Çandır, tarımdan elde
edilen gelirin kentin kılcal damarlarına kadar girdiğini ve ekonomik
fayda sağladığını ifade etti. Toprağa
gereken değeri veremediğimizi kaydeden Ali Çandır, “Son yıllardaki çarpık kentleşme sonucu 267 bin 400
dönüm tarım alanını kaybettik. Yüzde
21 olan tarım alanlarının payı yüzde
18’e düştü. Eskiden tarımla geçinen
bahçevanların ortalama geliri, Antalya ortalamasının üzerindeydi. İmarın
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geldiği tarım alanlarında aileler,
‘Bunca yıl çektik, artık biz de şehirli gibi yaşayalım, rahat edelim’
diyerek bahçeleri daireye verip
zengin oldu. O zenginlerden eski
bir arkadaşla karşılaştım. Kahvede garsonluk yapıyor. Şaşırdım.
‘Daireleri yedik, bitirdik’ dedi. Bu
zenginlik geçici. Bu sosyal yapıyı
irdelemek gerekiyor” diye konuştu.
ŞIMARIK MİRASYEDİLER
GİBİYİZ
Şımarık mirasyediler gibi Allah’ın verdiği nimeti hoyratça
kullandığımızı ve ekolojik dengeyi bozmak için elimizden geleni
yaptığımızı dile getiren Çandır,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz torunlarımıza nasıl bir Antalya teslim edeceğiz bilemiyorum. Yüzlerce maden ocağı açtık, ‘Mermer ihraç ediyoruz’ diye
övünüyoruz. Mermer çıkarırken
doğayı mahvediyoruz. Yarın çocuklarımıza, torunlarımıza bu
yaptıklarımızı nasıl izah edeceğiz? Bu kentte yaşıyor ve bu
kentten besleniyorsak hepimizin
sorumluluğu var. Çevreye duyarlı
olmak zorundayız.”
Antalya’nın yıllık 41.9 milyarlık
gelirine karşı devletten yatırım
için 5.8 milyar lira alındığını bildiren Ali Çandır, “İstemesini bilmiyoruz. Bir lobimiz yok. Lobi kurup gücümüzü hissettirmeliyiz.
Bunu yapmak siyaset yapmak

da değil. Şüphesiz siyaset yapmak isteyenler siyaset minderine
çıkar yapar. Ama lobi kurup bu
kente sahip çıkmak siyaset değil”
dedi.
BU KENT ANAYASA YAPMALI
Toplantıya katılmak için Fener’den geldiğini ve 12 kasis atladığını söyleyen Ali Çandır, “Bu
kentin Anayasası yok. Kentteki
trafik sorunu, inşaat yoğunluğunun fazlalığı, çatılardaki günısı
çöplüğü hepimizin sorunu. Daha
birçok sorunu hepimiz söylüyoruz, ama sorunlar devam ediyor.
Hem dertlenip, hem çözüm üretemiyorsak bizde de bir sorun
var demektir. Bu kentin kuralları
olmalı, ortak akıl olmalı. Ne projemiz var, ne de ortak aklımız”
dedi.
KRİZ YÖREX’İ DOĞURDU
2008’deki
krizin
Yöresel
Ürünler Fuarı’nı ortaya çıkardığını dile getiren Çandır, “2008 krizi çıktığında, ‘Kriz varsa çare de
vardır’ dedik ve Yöresel Ürünler
Fuarı ortaya çıktı. Bu fuar bize
coğrafi işareti öğrenmemizi ve
önemini anlattı. Bu fuar Anadolu’daki eşsiz zenginliği gösterdi.
Yardımlaşmayı, sahiplenmeyi ve
mütevazı olmayı öğretti” diye
konuştu.
Ali Çandır, ANSİAD üyelerinin
sorularını da yanıtladı. Bir soru
üzerine ABD’de 5. Cadde’de Yö-
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resel Ürünler Mağazası açmayı
planladıklarını bildiren Çandır,
TOBB’un bu konuda destek verdiğini söyledi. Çandır, Rusya Federasyonu’na batılıların uyguladığı ambargo ve Antalya’dan
yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı konusunda görüşünü soran
bir işadamına da “İşin başında
Antalya’dan Rusya’ya yapılan
yaş meyve ve sebze ihracatında
yüzde 10-15 civarında artış olabileceğini tahmin etmiştik. Ancak
‘Ağlayanın malı, gülene yaramıyor.’ Boşluk dolduran ürünle
refah da geçici olur. Bir de biz
Rusya pazarının yerlisi olmaya
başladık. İhracatın ötesine giderek işadamlarımız oralarda işi organize etmeye başladı. 100 dolar
50 dolara düşünce, devalüasyonla gelen olumsuzluk bize de yansıyacak. Küresel ekonomide başka bir ülkedeki nezle, sizi grip, ya
da zatürree edebilir” dedi.
Tarım alanlarının yok edilmesine herkesin seyirci kalmasını
eleştiren Ali Çandır, “Bu kentte
nerenin tarım alanı olup olmadığına karar veren ve nasıl oluştuğunu bilmediğim bir Toprak Kurulu var. Tarım alanlarına lojman
yapılmasına izin veriyor. Futbol
turizmi için otellerin yakınındaki
alanlara antrenman sahası yapılmasını onaylıyor” dedi.
BU KENTE SAHİP ÇIKALIM
Bir zamanlar Antalya ekonomisine yön veren insanların
kentin gelişimini sağladıklarını
söyleyen Ali Çandır, “Antep’te bir
Konukoğlu ‘Haydi’ deyince arkasından gelenler var. Ama bizde
Konukoğlu gibi birileri yok. Bu
kentin elit ileri geleni yok. Çuvaldızı başkalarına batırırken, iğneyi de kendimize batıralım. Bu
kente sahip çıkalım” dedi.
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İhracatçı
Ruble krizine çözüm arıyor

R

ublenin dolar karşısında değer kaybetmesiyle yaşanan kriz, Antalyalı ihracatçı ve üreticiyi
kaygılandırıyor. Antalya Ticaret Borsası’nda
bir araya gelen, sektör temsilcileri Rublenin Dolar
karşısında değer kaybetmesinin sektörü nasıl etkileyeceğini görüşerek, çözüm önerilerini dile getirdi.
Antalya Ticaret Borsası Toplantı salonundaki toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Batı
Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı,
Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan, Kumluca Ticaret
Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Yaş Meyve
Sebze Komisyoncular Derneği Başkanı Selahaddin
Okur, ATSO Meclis Üyesi İlker Yılmaz ile yaş meyve
ve çiçek ihracatçıları katıldı. Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, sektörün Rusya krizinden derin
bir şekilde yara aldığını belirterek, bu işin içerisinde
olan üretici, komisyoncu, ihracatçılarla sorunların
belirlenerek çözümü için ortak hareket edilmesini
benimsediklerini kaydetti. Çandır, toplantıyı bu çerçevede düzenlediklerini söyledi.
BAİB Mustafa Satıcı, Rusya’daki olayın olağanüstü
bir durum olduğunu belirterek, “Buna basit bir de-

valüasyon demek
doğru
değil”
dedi. Rusya krizinden
ihracatçıların önemli ölçüde etkilendiğini kaydeden Satıcı,
“Soruna çözüm önerilerimizi tek ağızdan Ekonomi Bakanlığı’na sunmalıyız” dedi.

SEKTÖR NE İSTİYOR
Rusya kriziyle ilgili görüşlerini dile getiren
sektör temsilcileri, ihraç edilen ürünlere verilen
teşviklerin artırılması ya da devlet alacaklarında
mahsuplaşmaya gidilmesi modelini önerirken,
yüksek gümrük vergilerinde indirim yapılması,
Türk Lirası ile Ruble arasında kur belirlenerek ticaretin bu kurla yapılması, ihracatçıya akaryakıt ve
lojistik destek sağlanması, Rusya’da serbest bölge
oluşturularak sınırda teslimat yapılması yönünde
görüş bildirdi. Öneriler rapor haline getirilirken,
Ekonomi Bakanı Zeybekci’ye raporun sunulması,
biran önce önlem alınması görüşü benimsendi.

KAPAK

Antalya

buğdayda kalite ve verimi arıyor
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Antalya Ticaret Borsası
Hububat Çalışma Grubu,
‘Antalya Buğdayını Arıyor’
projesi kapsamında bölgeye
en uygun buğday çeşidini
belirlemek amacıyla deneme
ekimlerine başladı. ATB,
Aksu’da BATEM’e ait 20
dekarlık ve Korkuteli’de
12 dekarlık alanda 22 çeşit
buğday ekimi gerçekleştirdi.

BORSA
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ntalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri
Meslek Komitesi, Antalya yöresinde yetiştirilen
buğday çeşitleri içerisinde, yöreye en uygun
buğday çeşidinin belirlenmesi amacıyla Sektörel
Çalışma Toplantısı düzenlenmiş, toplantıda, BATEM arazilerinde deneme parsellerinin oluşturulması, denemelerde
buğday üretiminde farklı buğday çeşitlerinin kullanılmasına karar verilmişti. Buğday ekim dönemini bekleyen Antalya Ticaret Borsası, deneme ekimlerine başladı. ATB AR-GE
Sorumlusu Ziraat Mühendisi Çetin Baver Salman ile BATEM’den Ziraat Mühendisi Ali Koç, tarım işçileriyle birlikte
Aksu’daki 20 dekarlık BATEM arazisine ve Korkuteli’nin Kemerağzı Köyün’deki 12 dekarlık alana 22 çeşit buğday ekimini gerçekleştirdi. Haziran ayına kadar izlemesi yapılacak
buğday çeşitleri arasında bölgeye en uygun buğday çeşidi
belirlenecek, üreticilere önerilecek.
BUĞDAYDA KALİTE VE VERİM ARAYIŞI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yılda 256
bin ton buğday üreten Antalya’nın istediği ürün kalitesi ve
verimine ulaşamadığını bildirdi. Ali Çandır, üreticiden gelen talep üzerine bölgeye uygun, verimli, kaliteli, hastalık
ve zararlılılara dayanıklı buğday çeşidini elde etmek için
çalışma başlattıklarını söyledi. Çandır, “Antalya yöresinde
yetiştirilen buğday çeşitleri içerisinde, yöreye en uygun
buğday çeşidinin belirlenmesi amacıyla denemelerin yapılması fikri, ilgili sektör paydaşlarının da istek ve kararlılığı
neticesinde bugün hayata geçmiştir. Borsamızca yapılacak
olan çalışmaların ilk etabını kamu ve özel sektörden temin
ettiğimiz tohumların ekimi ile başlattık. Zaman içerisinde
tohumların gelişimi, verimi ve kaliteleri değerlendirilerek
üreticilerimizle paylaşılacaktır” diye konuştu.
PROJEYE DESTEK

Ali Çandır, projeye, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Antalya Ajans Amirliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya
Bölge Birliği ile özel sektörün destek verdiğini söyledi.
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DOĞRU TOHUM VERİM VE KALİTEYİ ARTIRIR

DENEME EKİMİ YAPILAN ÇEŞİTLER

A

ntalya Buğdayını Arıyor Projesi kapsamında Aksu’daki BATEM arazisine Sagittario, Karatopak, Adana 99, Pandas, Osmaniye, Adelaide, Esperia, Bona Dea, Tosunbey,
Bezostaja, Suba, Avoria, Sitendal çeşitlerinin
ekimi yapılırken, Korkuteli’deki ariziye ise Levante, Kızıltan, Çeşit 1252, Eminbey, Hundur,
Pennedur, Sönmez, Bayraktar çeşitlerinin
ekimi gerçekleştirildi.

A

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Taner Akar, üründe iyi kalite ve verimi yakalamak için tohum seçiminin önemine dikkat
çekerken, Türkiye’de tohum seçimi konusunda tam anlamıyla bilincin yerleşmediğini kaydetti. Bir tohum çeşidinin ayrı iklim ve toprak
yapısına rağmen bir çok alanda ekildiğini belirten Akar, bunun verim ve kalitede istenen
ürüne ulaşamamaya neden olduğunu söyledi.
Akar, çiftçinin doğru tohum seçimi konusunda
bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek bunun
için araştırmanın şart olduğunu söyledi.

TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİM MİKTARI
Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ekilen Alan(da)
Hasat Edilen Alan(da) Üretim (Ton)
91.000.000		90.533.980		19.000.000
93.000.000		92.682.400		21.000.000
92.500.000		91.660.400		21.500.000
84.900.000		84.807.298		20.100.000
80.977.000		79.512.368		17.234.000
80.900.000		75.825.305		17.782.000
81.000.000		80.268.977		20.600.000
81.034.000		80630712		19.674.000
80.960.000		80628485		21.800.000
75.296.394		75.216.913		20.100.000
77.945.157		
77.945.157		
22.186.681
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ANTALYA BUĞDAY ÜRETİM MİKTARI
Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ekilen Alan(da)
Hasat Edilen Alan(da) Üretim (Ton)
1.159.920		
1.159.920		
299.369
1.230.010		1.229.610		333.316
1.229.350		
1.229.350		
308.575
1.146.139		
1.146.139		
282.243
1.067.911		
1.067.911		
244.200
1.095.159		
1.095.159		
310.058
1.132.014		
1.132.014		
298.411
1.147.763		1.146.001		264.888
1.097.638		
1.097.638		
278.480
1.045.194		1.045.014		259.798
1.026.596		
1.026.596		
255.916
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ATB Meclisi’nin gündemi

Ruble

A

ntalya Ticaret Borsası Aralık ayı meclisi ATB Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan başkanlığında yapıldı. ATB
Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulunun 1 aylık çalışması hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
2015 yılı bütçesinin onaylandığı
ATB Meclisi’nde 2015 yılında kayıt
ve aidat ücretlerinde bir artış yapılmaması kararı alındı.
ÖNLEM ALINMAZSA
ÜRETİCİ ETKİLENİR

Meclis’te Rublenin Dolar karşısında değer kaybı gündeme
gelirken, Ali Çandır bu krizden
en çok Antalya’nın etkileneceğini
kaydetti. İhracatçıların Rusya’dan
alacaklarına dikkat çeken Çandır,
devletin enerji ödeyeceklerinden ihracatçının alacağının mahsup edilebileceğini ifade etti. Ali
Çandır, “Önlem alınmazsa ciddi
bir sıkıntıya doğru gideriz” dedi.
Mecliste Rusya’ya yaş meyve sebze ve çiçek ihracatı yapan Meclis
üyeleri yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Bunun uzun vadede üreticiyi etkileyeceğini belirten ATB
Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, yan
sektörlerin de bu krizden etkileneceği uyarısında bulundu. Cüneyt Doğan, devletin ihracatçıya
destek verebileceğini, Rusya’nın
gümrük vergisini azaltabileceği
ya da kaldırabileceğini, Rublenin
sabitlenebileceğini gündeme getirirken, “Bunlar şimdilik bizim
düşündüklerimiz, bir çok önlem

konusunda konuşulup krize karşı
ihracatçı korunabilir” dedi. Meclis Üyesi Recep Özkul, devletin
ihracatçıya lojistik destek verebileceği önerisinde bulunurken,
“Krize karşı ihracatçı korunmazsa, bundan üretim etkilenir” dedi.
256 BİN TON BUĞDAY
ÜRETTİK
Hububat Meslek Komitesi
Üyesi İbrahim Köseoğlu, Meclis
Üyelerine hububat üretimiyle ilgili sunum yaptı. Türkiye’de 2013
yılında 77 milyon 945 bin dönümde buğday ekimi yapıldığını ve 22
milyon 186 bin ton buğday hasadı yapıldığını kaydeden Köseoğlu, “Antalya’da 1 milyon 26 bin
dönüm alanda 256 bin ton buğday hasadı yapıldı” dedi. Türkiye’de geçen yıl 27 milyon 847 bin
dönüm alanda 7 milyon 931 bin
ton arpa alındığını, aynı dönemde Antalya’da 502 bin dönüm
yerde 486 bin ton arpa hasadı
yapıldığını kaydeden İbrahim Köseoğlu, “2013’te Türkiye’de 9 milyon 166 bin dönüm yerde mısır
ekimi yapıldı, 23 milyon 944 bin
ton mısır elde edildi. Antalya’da
115 bin 630 dönüm yerde mısır
ekim yapıldı 255 bin 75 ton mısır
elde edildi” dedi. Türkiye’de geçen yıl 4 milyon 884 bin dönüm
alanda pamuk ekilirken, 4 milyon 414 bin ton pamuk alındığını,
Antalya’da aynı dönemde 63 bin
323 ton pamuk elde edildiğini bildiren Köseoğlu, “Tam sağlıklı ol-

mamasına rağmen eldeki veriler
bunlar” dedi.
Meclis üyelerine Antalya’daki
hububat üretimi ve ticaretiyle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından ATB Meclis üyelerine ekonomik beklenti anketi yapıldı.
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ATB Kent Buluşmaları’nın konuğu Hakan Tütüncü:

Atatürk’ü örnek almalıyız
Tütüncü, “Maalesef Antalya’da 35-40 yıldan beri çarpık
kentleşmenin olduğu, bu
çarpık kentleşmede en büyük
payın vatandaşın değil devlet
idarelerine ait olduğunu
belirtmek isterim. Baktığınızda özensizliği, rüküşlüğü,
güneş enerji sistemleri, uydu
antenlerinin kötü hallerini
görürsünüz. Çok ciddi bir
estetik
anlayışı ile şehri ele almalıyız.
Bu noktada ortak akıl çok
önemli” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası’nın
düzenlediği Kent Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
oldu. ATB Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu
üyelerinin yanı sıra ATB üyelerinin
de katıldığı Kent Buluşmaları’nın açılışında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, tarım topraklarına yönelik hassasiyetini dile getirirken, Antalya’nın
son 10 yılda 267 bin 400 dekar tarım
arazini kaybettiğini hatırlattı. Çandır,
“Bunu neden hatırlatıyorum, çünkü
gelecek nesillere nefes alacak bir
kent bırakma zorunluluğumuz var.
Bu sorumluluktan biraz uzaklaşıyor

gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Türkiye genelinde de aynı durumdayız. Yarın bir gün çocuklarımıza
çimento çorbası, seramik kavurma
yediremeyeceğimize göre bu tarım
topraklarını olması gerektiği gibi
korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.
GÜNÜBİRLİK ZENGİNLİK
Kentlerin gelişimiyle ilgili yatırım
ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ancak bunda kolaycı anlayıştan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çandır,
“Daha çok planlayarak, daha çok alan
yaratarak eskimiş alanları yenileştirerek kentte alan yaratma şansımızı
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daha efektif kullanabiliriz” dedi.
Çandır, tarım topraklarıyla ilgili
hassasiyeti dile getirince tarım
topraklarının imara açılmasıyla
günü kurtaran çiftçi ailelerinin
eleştiride bulunduğunu söylerken, “Antalya’da tarım topraklarını imara açıp zenginliğini hala
devam ettiren kaç aile var diye
araştırdığımızda manzaranın iç
açıcı olmadığını gördük. Belki
bir nesil iyi yaşadı ancak ondan
sonraki nesil o zenginlikten payını alamadı. Tarımla bir arada
tutulan ailelerin çoğunluğu toprakları elinden gidince dağılmış,
birbirinden uzaklaşmış durumdalar. 3-4 ‘üncü nesil de büyüklerinin gözlerini kapatıp mirasa
konup rahat etmeyi hedefleyen
yapıya gitmeye başladı. Bu bizim toplumsal dokumuza da aykırı. Günübirlik zenginlik için geleceğimizi tehlikeye atmamamız
gerektiğinin altını çiziyorum”
değerlendirmesinde bulundu.
KENT ANAYASASI
Antalya’nın dünya kenti olabilmesi için yerel yönetimler,
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının altında imzası bulunan
bir kent anayasasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ali Çandır,
“Çünkü moda deyimle bir taraftan inşaat lobisi, totem ve tabela
lobisi, bir taraftan turizm, tarım
lobisi dediğimiz bu kentten sadece almaya odaklı, bu kenti
geleceğe taşımakla ilgili çok fazla tasarrufta bulunmayan yapı
görüntüsü veriyoruz. Onun için
kentin anayasaya ihtiyacı var”
diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı ve
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü ile iyi bir
kurumsal işbirliği yakaladıklarını kaydeden Ali Çandır, “Umu-
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yorum bundan sonra güzel projelerde de kurumsal işbirliğimiz
devam edecek” dedi. Kepez’in
Antalya’nın en çok göç alan yeri
olduğunu ve hızlı geliştiğini vurgulayan Ali Çandır, “Ama Kepez
yine eski alışkanlıkla gelişiyor.
Yapılan yeni yollarda, inşaatlarda yine otoparkı olmayan,
bahçesi olmayan teraslarda gün
ısıları, antenleri bulunan yapıları görüyoruz. Bir prensip kararı
olarak bunların hepsini düzene
koymalıyız” diye konuştu.
BATI ÇEVRE YOLUNU
DEVLET YAPABİLİRDİ
Batı çevre yolunun 1800 metrelik bölümü için 1600 dönüm
tarım arazisinin imara açılmasını eleştiren Ali Çandır, “Antalya 1971 yılından bu yana çevre
yolu açma kapasitesini ancak
gösterebildi. Batı çevre yolu Antalya’nın ihtiyacı olan, hepimizin
sevindiği bir olay ama 1600 dönüm tarım toprağını kaybediyor olmak, faturanın bu kadar
büyük olması gerçekten üzücü.
Bu yolun bedeli bu kadar ağır
olmamalıydı” diye konuştu. Batı
Akdeniz’in kamu yatırımlarından da yeterince pay alamadığını vurgulayan Ali Çandır, “Katma

değer üreten kentin kamu yatırımları vasıtasıyla bu tip işlemlerini yapması, yeşilini koruması
ve kente nefes almasını temenni
ediyoruz. Kent birlikte hareket
edebilse kamuyu bu konuda
ikna eder o yolu devlet eliyle yapımını sağlardı diye düşünüyorum” diye konuştu.
Çandır, Antalya’nın nadir yeşil
alanlarından Dokuma alanıyla
ilgili fikir alışverişinde bulunan
Hakan Tütüncü’ye duyarlılığı
nedeniyle teşekkür etti.
VERİMLİ TOPRAKLAR
KURBAN EDİLDİ
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Ali Çandır’ın tarım arazilerinin kaybolmasıyla ilgili hassasiyetine tümüyle katıldığını
söyledi. Tütüncü, “Maalesef Antalya’da 35-40 yıldan beri çarpık
kentleşmenin olduğu, bu çarpık
kentleşmede en büyük payın vatandaşın değil devlet idarelerine
ait olduğunu belirtmek isterim.
Baktığınızda özensizliği, rüküşlüğü, güneş enerji sistemleri,
uydu antenlerinin kötü hallerini
görürsünüz. Çok ciddi bir estetik
anlayış ile şehri ele almalıyız. Bu
noktada ortak akıl çok önemli.
Çok verimli tarım topraklarının
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şehirleşmeye yer yer ama sıklıkla kurban edildiğini görüyoruz.
Bunun gelecek aşçısından fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Ortak akla inandığını ifade
eden Tütüncü, “Çünkü siyasette, demokraside ortak aklın yol
göstericiliğine çok inanıyorum.
Şehrin problemlerini ortak akıl
zeminlerinde sağlıklı çerçevede
ele aldığımızda problemleri çözebilecek akılcı ortamları oluşturabiliriz. Antalya Ticaret Borsası sivil inisiyatifin en önemli
temsil noktalarından biri. Ortak
aklın oluşmasında ATB’nin ne
söylediği çok önemli. Herkes
Antalya Ticaret Borsası’nın bu
anlamda ortaya koyduğu görüş
ve düşünceleri dikkate almalı”
değerlendirmesinde bulundu.
Kent anayasasının da ortak aklın yol göstericiliğiyle oluşması
gerektiğini ifade eden Tütüncü,
“Kentte bir takım standartların
kabul edilmesini doğru ve yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.
ZEYTİNPARK VE DOKUMA
ANTALYA’NIN NAMUSU
ATB’nin yürüttüğü Zeytinpark projesini de Antalya için
çok önemli bir kazanç olarak
gösteren Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak bu projede Selçuklu peyzaj mimarisi
ve bitki kültürünü yansıtan ve
Osmanlılara has bir bahçe yap-

mak istediklerini söyledi. Hem
Dokuma hem de Zeytinpark’ın
Kepez’e hayat veren çok iyi iki
nokta olduğunu belirten Tütüncü, “Cazibe merkezi olmalı ama
nihayetinde her ikisi de Antalyalılar için çok önemli iki nokta
ve bu iki arazi benim için Antalya’nın namusudur. Antalyalı yöneticilerin de bu namusa sahip
çıkmaları ve sorumlu bir şekilde
davranmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.
100 YILLIK PLANLAMA
Hakan Tütüncü, Ankara’da
Atatürk döneminde yapılan
yolların hala trafiği kaldırdığına dikkat çekerek, Atatürk’ün
örnek alınması gerektiğini kaydetti. Tütüncü, “Cumhuriyetin
ilk yıllarında Atatürk’ün yaptığı
örnek bir şehircilik hamlesi var.
Atatürk’ü bu yanlarıyla yerel yönetimde çok iyi bir şekilde örnek
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almalı. Atatürk döneminde Ankara’da yapılan yollar 2014’ün
Ankara’sında bile trafik probleminin çözümü noktasında
önemli damarlar olduğunu görüyoruz. 100 yıllık projeksiyonla
bir şehrin planlanması yapılmış.
Eğer Antalya’yı marka şehir haline getirmek istiyorsak, bizim
böyle bir projeksiyon ortaya
koymamız lazım” diye konuştu.
Tütüncü, belediyenin çalışmaları hakkında ATB üyelerine
bilgi verirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Tütüncü, bir soru üzerine Dokuma
alanının dokusunun korunacağını, orada bir AVM ve otel yapılmayacağı sözünü verdi. Tütüncü
bölgenin iyi bir kongre merkezi
olabileceğini söyledi.
Programın sonunda, Tütüncü’ye günün anısına seramik
kaftan hediye edildi.
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T
Anavatanı Türkiye olan,
1800’lü yıllardan itibaren
Anadolu’nun dağlarındaki
kültürleri yabancı bilim
adamları tarafından toplanılarak Avrupa ve İsrail’e
götürülen ve yıllardır anaç,
çelik ve fideleri ithal edilen
karanfilin ilk yerli ıslah çalışması başarıyla sonuçlandı. 6
bine yakın çeşitte yerli ıslah
karanfil türleri çiçek açtı.
Artık Türk çiftçisi tarlasında
yerli karanfil yetiştirecek.

ürk TIR’larının, ihraç edilen çiçeklerin orjinini tespit için Bulgaristan kapısında sürekli durdurulmaya başlamasının ardından Süs
Bitkileri Mamulleri ve İhracatçıları Birliği’nin talebi doğrultusunda BATEM ve
TÜBİTAK’la başlatılan karanfilde ıslah
çalışması sonuçlandı. Yerli karanfiller
bu yıl ilk kez çiçek açtı.
BATEM ve Süs Bitkileri Mamulleri ve
İhracatçıları Birliği’nin işbirliğinde yaklaşık 6 yıl önce başlatılan ‘Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi (TOVAG 11101128)
TÜBİTAK’a sunuldu. TÜBİTAK’ın desteklediği proje üzerinde 8 bilim insanı
2 yılı aşkın süre çalışma yürüttü. BATEM’in Aksu’daki araştırma merkezinde yürütülen Anadolu’nun dağlarından
toplanan karanfil örnekleri üzerinde
yürütülen çalışmalar sonucunda, 6 bin
aday karanfil çeşidinin ıslahı başarıyla
tamamlandı. Aksu’daki deneme seralarında bu ay Türkiye’nin yerli ıslahı olan
ilk karanfil türleri çiçek açtı.
Proje Lideri BATEM Ziraat Mühen-

disi Ayşe Serpil Kaya,Türkiye’de yetiştirilen kesme çiçek türleri arasında
karanfilin 5 bin 137 dekar üretim alanı,
yüzde 90’lık ihracat oranıyla ilk sırada
yer aldığını belirterek, 10 binlerce kişiye istihdam olanağı sağladığına dikkat
çekti. Hedef pazar olan Avrupa Birliği
ülkelerinin en fazla ithal ettiği çiçeklerin başında gül, ikinci sırada ise karanfil
geldiğini belirten Kaya, “Son yıllarda
Avrupa Birliği ülkelerinde çeşitli nedenlerle karanfil üretiminin azalması
ve üretimin Afrika ve Güney Amerika
ülkelerine kayması, bu ülkelerin de pazara olan uzaklığı ülkemize karanfil ihracatında önemli avantajlar sağlamaktadır” dedi. Kesme çiçek sektöründe
karşılaşılan en önemli sorunlarının başında üretim materyalinde dışa bağımlılık geldiğini bildiren Ayşe Serpil Kaya,
“Ülkemiz karanfilin anavatanı içerisinde yer almasına rağmen, ne yazık ki
ıslah edilmiş ticari hiçbir karanfil çeşidimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle her
yıl üretim materyalleri olan çelik, fide
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ve anaç ithal edilmekte, bunlara
yüksek ıslahçı hakları ödenmektedir” bilgisini verdi.
PARAMIZ CEBİMİZDE KALACAK
Kesme çiçek üretim masrafları
içinde üretim materyali maliyetinin payının yaklaşık yüzde 30
olduğunu söyleyen Kaya, şunları
kaydetti:
“Yüksek üretim maliyeti nedeniyle üreticiler hem izinsiz çoğaltım yöntemlerine başvurarak
hukuki ve cezai sorunlarla karşılaşmakta ve hem de yıllardır üretimde kullandıkları aynı bitkilerden tekrar tekrar üretim materyali
temin ederek verim ve kalitenin
azalmasına dolayısıyla da önemli
ekonomik kayıplara uğramaktadırlar. Ayrıca yüksek üretim maliyetleri üreticilerin dünya piyasasında rekabet güçlerini de oldukça
azaltmaktadır. Sektörde yaşanan
bu olumsuzluklar bitkisel materyal
üretimine yönelik yeni tekniklerin
benimsenmesi ve çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Verimli, kaliteli, tüketici isteklerini karşılayabilecek ve piyasada
tercih edilebilecek yerli çeşitlerin
geliştirilmesi, gerek kesme çiçek
sektörü gerekse ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlayacaktır.”
Karanfilin anavatanın Anadolu
olduğunu ancak karanfil üretiminde dışa bağımlı olduğumuzu
kaydeden Kaya, projenin karanfil
üretiminde dışa bağımlılığı sonlandıracağını söyledi. Yeni çeşitlerin
elde edilmesine yönelik başlatılan
ıslah çalışmalarının ilk adımının
ticari, yerel ve doğal popülasyonların toplanarak gen havuzlarının
oluşturulması olduğunu kaydeden
Kaya, Bu amaçla 2005-2008 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü (BATEM) bün-

yesinde TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan TOVAG 104 O 364
nolu ‘Kesme Çiçek Çeşit Geliştirme
Projesi–Karanfil ve Gypsophila’da
Gen havuzlarının Oluşturulması (I.
Aşama)’ adlı proje yürütülmüştür.
Bu proje çerçevesinde 129 adet genotip toplanarak karanfil gen havuzu oluşturulmuş ve bu genotiplerin
morfolojik karakterizasyonları yapılmıştır. Yapılması planlanan bu
çalışmanın amacını ise; melezleme yoluyla istenen varyabilitenin
sağlanarak, klon seleksiyon ıslahı
yöntemiyle yerli karanfil çeşitlerinin geliştirilmesi, ve geliştirilen
çeşitlerin performanslarının belirlenerek kesme çiçek sektörüne
kazandırılması oluşturmaktadır”

diye konuştu.
BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK
Sektör olarak yıllık 600 milyon
dal karanfil ürettiklerini bunun
400 milyonunun ihraç edildiğini
bildiren Süs Bitkileri Mamulleri ve
İhracatçıları Birliği Başkanı Osman
Bağdatlıoğlu, bu üretimde kullanılan anaçların tamamının İtalya,
Hollanda, İsrail ve İspanya’dan ithal edildiğini belirtti. 2009 yılında
karanfil çeliklerine 9-11 Avro cent,
fideye 11-13 Avro
cent, anaç bitkiye
Osman
ise 1.0-1.2 Avro
ıslahçı hakkı öden- BAĞDATLIOĞLU
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diğini bildiren Bağdatlıoğlu, Antalya’da kesme çiçek
üretimi ve ihracatı yapan firmaların toplam üretim
masrafları içerisinde üretim materyali payının yüzde 30’la ikinci sırada yer aldığı, sprey karanfillerde
ise bu oranın yüzde 33.4 olduğunu kaydetti.
Yüksek ıslahçı hakkının hem üretici firmaların
hem de üreticilerin dünya piyasasındaki rekabet
gücünü azalttığına dikkat çeken Bağdatlıoğlu, “Yüksek üretim materyali maliyeti nedeniyle gerek üretici firmalar gerekse üreticiler izinsiz çoğaltım yöntemlerine başvurmakta, bu durum hukuki sorunları
beraberinde getirmektedir. Ayrıca üretimde kullanılan bitkilerden tekrar çoğaltım materyali temin
edilmesi, hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinin
bir yıl sonraya taşınmasının yanında, bu materyallerin, anaçlık bitkilerden elde edilen fideler kadar
kaliteli olmaması gibi nedenlerle, üretimde verim
ve kaliteyi düşürerek önemli ekonomik kayıplara
da neden olmaktadır” bilgisini verdi.
Bağdatlıoğlu, “5 yıl önce Türk TIR’ları, ihraç edilen çiçeklerin orjinini tespit için Bulgaristan kapısında sürekli durdurulmaya başlamıştı. Bu sorunla
birlikte BATEM ve TÜBİTAK’la başlattığımız kendi
kültürel ıslah çalışmamız sonuçlandı ve bu yıl ilk
çiçeklerimiz açtı. Eğer bunu yapmasaydık Türk çiçek sektörü büyük zorluklarla karşılaşacaktı. Artık
karanfil için geleceğe çok daha büyük umutlarla
bakıyoruz. Yabancılar bugüne kadar bizim endemik
türlerimizi kültüre alıp tekrar bize satıyordu. Artık
biz kendimiz üretiyor olacağız” diye konuştu. Bağdatlıoğlu, ıslah çalışmasının diğer çiçek türleri için
de yapılmasını istedi.
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PROJENİN HEDEFİNDE NE VAR?

*

Çiçek çapı, sap uzunluğu, renk desenini arttırmak, kaliks çatlamasını azaltmak, vazo ömrünü
uzatmayı hedefleyen ıslah amaçlarına yönelik melezlemelerin yapılarak, varyasyonun arttırılması
ve daha sonra klon seleksiyonu yoluyla pazar taleplerini karşılayabilecek ticari karanfil çeşit veya
çeşitlerinin geliştirilmesi,

*

Morfolojik karakterizasyon döneminde, istenilen özelliklere sahip hibritlerin elde edileceği
ebeveynlerin tespit edilmesi,

*
*
*

Üretim materyalinde dışa bağımlılığın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması,
Ticari çeşit geliştirilmesi amacıyla ıslah çalışmalarına ivme kazandırılması,

Ülkemizin ekolojik koşullarına daha iyi adapte
olabilecek yeni çeşitlerle verim ve kalitenin artırılması

ISLAHI GERÇEKLEŞTİREN EKİP

T

ürkiye’nin yerli karanfil ıslahını tamamlayan
ekip ziraat mühendisi Ayşe Serpil Kaya’nın
proje liderliğinde Dr.Özgül Karagüzel, Dr. Köksal
Aydınşakir, Ramazan Özalp, Şekip Erdal, Bayram
Kolak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Doç. Dr. Soner Kazaz ve
proje danışmanı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. İbrahim
Baktır’dan oluşuyor.
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Honamlı ıslah edildi

keçi sayısı arttı
G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen
Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı ile Antalya İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin katkılarıyla yürütülen
“Honamlı ve Kıl Keçilerinin Halk Elinde Islahı Projeleri”nin 4. yılını tamamlaması nedeniyle Antalya
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda tören düzenlendi. Törene, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan,
Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat
Erkal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı, hayvan ıslahının uzun soluklu bir iş olduğunu vurguladı. Çobanların kendi ıslahını yaptığını
fakat bilimsel bir destek alınması gerektiğini kaydeden Dallı, “Proje sayesinde keçi ve koyun veriminde
ve doğum oranlarında bir artış oldu. Sürüde yüzde
10’dan yüzde 4’e kadar ölüm oranında düşüş yaşandı. Bunlar işletmemize gelir ve verim olarak dönüyor” dedi. Dallı, projenin başarısında proje lideri
Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin,
Proje Teknik Elemanları ve İl Müdürlüğü çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirtti.
4 YILDA 2 MİLYON LİRA DESTEK
Proje lideri Doç. Dr. Özkan Elmaz, Burdur, Antalya

ve Muğla illerinde devam eden ıslah projede 4 yılı
geride bıraktıklarını ve projenin amaçlarını genetik
çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda
yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı olarak
sıraladı. Proje kapsamında 2011 yılından itibaren 4
yıllık süreçte ise üreticilere toplam 2 milyon 96 bin
230 lira destekleme ödemesi yapıldığını bildiren
Elmaz, son iki yılda proje sayesinde hem Antalya ve
hem de Türkiye’deki keçi sayısında artış olduğunu
kaydetti.
Konuşmaların ardından büyüme, döl verimi, yaşama gücü performansı bakımından dereceye giren Honamlı ve Kıl Keçisi üreticilerine ödül verildi.
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tarım
Enflasyonda kalıcı düşüşün ilacı

B

atı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı (BAGEV)
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan
Kasım ayı enflasyon verilerine
ilişkin değerlendirmede bulundu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre,
ülke genelinde tüketici fiyatları
Kasım ayında yüzde 0,18 artarak
beklentinin altında yükseldiğini belirten Çandır, “Aylık bazda
yurt içi üretici fiyat endeksinde
ise azalma gerçekleşti ve düşüş
oranı yüzde 0,97 oldu. Enflasyon
yıllık bazda değerlendirildiğinde
Kasım ayında TÜFE’de yüzde 9,15,
ÜFE’de yüzde 8,36 artış olduğu
görüldü. Uzmanların tüketiciler açısından aylık bazda yüzde
0.28-0,65 bandında, yıllık bazda
ise yüzde 9 civarında bekledikleri fiyat artışları, aylık bazda beklenenin altında yer alırken, yıllık
bazda yüzde 9 sınırını aştı” dedi.
ENFLASYON ÜLKE
ORTALAMASININ ALTINDA
TÜİK verilerine göre, Antalya,
Burdur ve Isparta’nın yer aldığı
Batı Akdeniz Bölgesi’nde Kasım

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, örtü
altı üretim sezonunun başlamasının sebze ve meyve arzını olumlu etkilediğini,
bunun da fiyatlara olumlu yansıyarak aylık enflasyonun düşük çıkmasına katkı
sağladığına dikkat çekti. Çandır, enflasyonla kalıcı mücadelenin tarımda gerçekleşecek yapısal dönüşüm projeleri kanalıyla yapılabileceğini ifade etti.

ayında tüketici fiyatlarında azalma görüldüğünü belirten Çandır,
Batı Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye
ortalamalarının altında bir enflasyona sahip olduğunu ve Antalya,
Burdur ve Isparta’nın aylık bazda
7. en ucuz alt bölgede yer aldığını
kaydetti.
GIDADAKİ ARTIŞ ENFLASYONUN GEVŞEMESİNE ENGEL
Türkiye genelinde Kasım ayındaki fiyat artışlarını ürün bazında incelediğimizde, yüzde 28,5
artışla “salatalığın”, harcama
grubu bazında incelediğimizde
ise yüzde 4,11 artışla “giyim ve
ayakkabı” grubunun ilk sıralarda
yer aldığını belirten Çandır, “Üreticiler Kasım ayında mevsimsel
etkileri tarım ve gıda fiyatlarına
yansıtmış, bu durum da yine bir
tarım ürününün zam şampiyonu
olmasına neden olmuştur. Ancak
örtü altı üretim sezonunun başlamış olması, beraberinde kış sebze
ve meyvelerinin arzını da olumlu
yönde etkilemiş, bu da fiyatların
aylık bazda beklenenin altında
gerçekleşmesine ve manşet enflasyonun nispeten düşük çıkma-

sına katkı sağlamıştır. Fiyatları en
fazla düşen ürünler arasında kivi,
ıspanak ve pırasa gibi ürünlerin
yer alması bu durumu desteklemiştir” değerlendirmesinde bulundu.
TARIMDA YAPISAL
DÖNÜŞÜM ŞART
Enflasyonu etkileyen tarımda
yapısal dönüşümün şart olduğunu söyleyen Ali Çandır, şunları
kaydetti: “Batı Akdeniz Bölgesi
açısından büyük önem arz eden
tarım ve gıda ürünleri sektörlerinde, başta enerji olmak üzere tüm
üretim maliyetlerinden oluşan
baskının en düşük seviyelere çekilmesini diliyoruz. Bu amaçla da
sektör için kaçınılmaz olan yapısal dönüşüm projelerinin en kısa
zamanda uygulanması gerektiğini yineliyoruz. Zira bizler, küresel
ölçekte petrol ve emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü ivmeyi gelecek
açısından her ne kadar olumlu bir
durum olarak değerlendirsek de,
enflasyonla kalıcı mücadelenin
tarımda gerçekleşecek yapısal
dönüşüm projeleri kanalıyla yapılabileceğine inanmaktayız.”
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Hisarcıklıoğlu:

Rusya’daki krizi fırsata çevirebiliriz

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Rusya’nın
Türkiye’den yaptığı
tarımsal ürün ithalatındaki gümrük vergisinin
düşürülerek, bu ülkedeki
krizin fırsata çevrilmesini
istedi.

A

ntalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 2014 Geleneksel
Ödül Töreni, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla ATSO Atatürk Konferans
Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin en
önemli ihracat pazarı ve turizm gelirlerinin önemli kısmını oluşturan
Rusya’da yaşanan devalüasyonla
birlikte Rus halkının gelirinin yüzde 50 düştüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, risk oluşturan bu durumun
Türkiye için fırsata çevrilebileceğini
söyledi. Bunun için Rusya’ya yapılan
tarımsal ihracattan alınan verginin
indirilmesini isteyen TOBB Başkanı,
“Tam da müthiş bir fırsat. Ekono-

mik ambargo üzerlerindeyken bizim, Rusya’nın Türkiye’den yaptığı
tarımsal ürün ithalatındaki gümrük
vergileri düşürülmeli. Bu Antalya’yı
çok ilgilendiriyor. Hükümete, siyasetçilere, bakanlarımıza daha fazla
bu derdin anlatılıyor olması lazım.
Rusya’ya ihracatın artmasını istiyorsak anlatmamız lazım. Rusya’nın
gıda ürünlerinin Türkiye’den alınması noktasında Putin’in talimatı var”
diye konuştu. TOBB Başkanı, Türkiye’de tarımsal desteklerin de mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı.
YAPISAL REFORMLAR
Ekonomide yapısal reformların
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önemine işaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üst üste
seçimler yaşayan Türkiye’nin
son 6 yıldır kişi başı milli gelirde
10 bin dolara çakıldığını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimlerinden sonra Türkiye’de 4 yıl seçim
yok, müthiş bir de avantajımız
var. 2015-2017 döneminde yaptık yaptık, yapamazsak aşağı
doğru ineriz” dedi.
ANTALYA MARKA ŞEHİR
Hisarcıklıoğlu, Türkiye denildiği zaman dünyada akla ilk
İstanbul geliyorsa, ikinci olarak
Antalya’nın geldiğini, marka
şehir Antalya’nın Türkiye’nin
dünyadaki gururu olduğunu
söyledi. Antalya’nın ekonomiye sağladığı katkıyla da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden
biri olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, kentin Ankara’dan aldığı bir liralık hizmetin karşılığında Ankara’ya 7 lira verdiğini
bildirdi.
ALİ ÇANDIR’A TEŞEKKÜR
Her yıl geleneksel olarak Antalya’da düzenlenen Yöresel
Ürünler Fuarı’nın önemine değinen Hisarcıklıoğlu, kalkınma
için yöresel ürünleri markalaş-

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ruhi Alpagot , ödülünü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Valisi Muammer Türker’in elinden aldı.

tırmanın önemine dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Bizdeki peynir
çeşidi dünyanın hiçbir yerinde
yok. Adamlar bir peynirlerinin
içine küf koyup dünyanın her
yerine satıyor. Biz, ürünlerimizi markalaştıramadığımız için
dünyaya
pazarlayamıyoruz”
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
Yöresel Ürünler Fuarı’nın fikir
babası ATB Başkanı Ali Çandır’a
da teşekkür etti.
G-20 ZİRVESİ ANTALYA’DA
Türkiye’nin 2015 yılında G-20
dönem başkanı olacağını ve
G-20 Liderler Zirvesi’nin de Antalya’da yapılacağını hatırlatan
TOBB Başkanı, Zirveye dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin
liderinin yanı sıra ülkelerin iş

dünyası liderleri, önde gelen
işadamları, yurt dışında yatırım
yapan şirket temsilcileri, akademik dünyayı kapsayan düşünce
kuruluşları, sendika temsilcilerinin de geleceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, G-20 Liderler Zirvesi’nin zaten uluslararası bir
marka olan Antalya’ya daha
büyük bir değer sağlayacağını
vurguladı.
ATSO Ödül Töreninde, 2013
yılında en fazla vergi ödeyenler
ile döviz kazandırıcı ve istihdam
sağlayıcı faaliyetlerde bulunan
firmalar ödüllendirdi. Gecede,
Yenigün Gıda’nın sahibi ATB
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut
Ruhi Alpagot, ödülünü Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

TOBB’DAN ANTALYA’YA FEN LİSESİ

G

ecede ayrıca, Antalya Valisi Muammer Türker ile TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu arasında TOBB Antalya
Fen Lisesi Protokolü de imzalandı. İmza
törenine Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’ın yanı sıra bölge oda ve borsa
başkanları da katıldı. TOBB’un Antalya’ya
yapacağı Fen Lisesi’nin eğitime verdikleri
önemin bir göstergesi olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, eğitime yapılan yatırımdan zarar edilmeyeceğini belirtti.

BORSA

GÜNCEL

NOMI

39

Koyunlar boyandı 2 ton yün çöpe gitti

T

ürkiye, 27 milyon 485 bin
yerli, 1.8 milyon da merinos olmak üzere 30 milyona yakın koyun varlığına sahip. Hayvan başına 2 kilo olmak
üzere Türkiye’de yılda yaklaşık
60 bin ton yün üretimi yapılıyor. Koyunları sahibine, cinsiyetine, hamilelik durumuna göre
ayırt etmek için ise özellikle kırsalda yağlı boya ile işaretleme
yöntemi kullanılıyor. Bu uygulamaya Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve tekstil
sektörünü
de
içine alan ATB
4’üncü Meslek
Komitesi üyesi
Halil Bülbül’den
uyarı geldi. Koyunları işaretleHalil Bülbül
me amacıyla kullanılan yağlı boya
yönteminin ekonomik zararına
dikkat çeken Bülbül, “Sürüdeki
koyunların sahiplerini ayırmak
için koyunlar farklı renklere boyanıyor. Ya da koyunlarını cinslerine ayırmak için boyanıyor.
Bu Anadolu’da çok yaygın bir
ayırt etme yöntemi ancak yanlış bir yöntem. Bunlar yünün
ekonomik değerini düşüren son
derece yanlış yöntemler” diye
konuştu.
EKONOMİK KAYIP
Koyunlar kırpıldıktan sonra
boyalı yünlerle birlikte alımını
yaptıklarını anlatan Halil Bülbül, “Yünün ipe dönüştürülmesi sırasında boyalı kısımlar
seçiliyor. Seçilirken tabi boyasız
olanlar da kayba uğruyor. Boyalı yünleri ayırt etme işlemi çok
zaman alıyor ve işçilik kaybına
yol açıyor. 60 bin ton yünün

Yılda yaklaşık 60 bin ton yün üretimi yapılan Türkiye’de koyunları birbirinden ayırt etmek için yapılan yağlı boyalı işaretleme 2 bin ton yünün çöpe
gitmesine neden oluyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu üyesi
Halil Bülbül, pamukların sentetik çuvallara konulmasına getirilen yasak gibi
koyunların da sentetik boya ile boyanmasının önüne geçilmesini istedi.
yüzde 3’ü, yani yaklaşık 2 bin
tonu maalesef bu yüzden çöpe
gidiyor. İşçilik, zaman kaybı ve
ekonomik kayba ek olarak çöpe
giden yük miktar da ciddi oranda ekonomik kayıp oluşturuyor.
Yün fiyatları 50 kuruştan başlayıp 3-4 TL’ye kadar değişiyor.
Yaşanan kaybın çok ciddi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz”
diye konuştu.
HALININ MALİYETİ ARTIYOR
Koyunların boyanması nedeniyle oluşan ekonomik kaybın
maliyetleri yükselttiğini de belirten Bülbül, “Halıcıların kullandığı ipliğin maliyeti de bu
nedenle artıyor. Dolayısıyla halı
fiyatları da yükseliyor. Aynı şekilde triko ve kumaş üretiminde
de benzer etkisi var. Biz Antalya
Ticaret Borsası olarak pamukta
üretilen çözümün bu konuda da
hayata geçirilmesi için çalışma

yapıyoruz. Çözüm önerilerimizi
ve yaşanan bu sorunu üst kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
bildireceğiz” dedi.
PAMUKTAKİ ÖNLEM YÜNDE
DE ALINSIN
Bir dönem pamukta da benzer sorun yaşandığını hatırlatan
Bülbül, “Toplanan pamuklar,
sentetik çuvallara konulduğunda iplik kalitesini düşürüyordu. Devlet, 7-8 yıl önce sentetik
çuval kullanımını yasaklayarak
buna önlem aldı. Aynı uygulamayı yündü de bekliyoruz” dedi.
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BAGEV Mütevelli Heyeti toplandı

B

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Mütevelli Heyeti toplandı. Antalya Ticaret
Borsası toplantı salonunda yapılan toplantıya,
mütevelli heyette bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Teknokent A.Ş., Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası,
Burdur Belediyesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi,
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret
Borsası, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Antalya Sanayici İşadamları Derneği temsilcileri
katıldı.
BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, divan
başkanlığını Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe’nin yaptığı mütevelli heyet
toplantısında, BAGEV’in çalışmaları hakkında üyeleri
bilgilendirdi. Ali Çandır, BAGEV’in tüm eğitim kurumları, belediyeler ve iş dünyasını içerisinde bulunduran
bölgenin en büyük sivil inisiyatifi olduğunu ancak bu
yapının yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.
Çandır, “Bir özeleştiri yapmalıyız ki, gerek yönetim,
gerekse mütevelli heyetteki kurumların biraz daha
BAGEV’i sahiplemesi ve BAGEV ile birlikte hareket
etmesine ihtiyaç var. Sivil inisiyatif, iş dünyası, akademik dünyanın yön verici gücü olan BAGEV’in etkinleştirilmesi için kurumların desteği gerekli. BAGEV’in
çalışmaları belediyelerin yeni yönetimleriyle ivme
kazanacak. Kurumların her alanda BAGEV ile birlikte
hareket etmesini sağlamalıyız” diye konuştu.
KARLI BÖLGEYİZ YATIRIMDAN PAY ALMALIYIZ
Batı Akdeniz’in lobi gücünün oluşturulması gerektiğini ifade eden Ali Çandır, “Yatırımlardan aldığımız
paya baktığımızda 26 bölgenin içerisinde 17’nci sıra-

dayız. Gelir getirmede iyi durumdayız, karlı bir bölgeyiz ancak bu karlı bölgeyi karar vericilerimize iyi anlatarak bölgenin yatırımlardan daha fazla pay alması
için çaba sarf etmeliyiz” diye konuştu.
HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI
BAGEV Kariyer’le ilgili de mütevelli heyet üyelerine
bilgi veren Ali Çandır, “İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ancak yılların alışkanlığını
hemen terk edemiyoruz, hala hamili kart referansıyla
işçi, eleman arıyoruz. BAGEV Kariyer’de 3 bine yakın
işveren, 14 bin işsiz kaydımız var, önemli ölçüde yol
aldık” dedi. Bölge hayvancılığının sıkıntılarına dikkat
çeken Ali Çandır, gelen talep üzerine küçükbaş hayvancılık çalıştayı düzenleme hazırlıkları olduğunu
anlattı. Çandır, BAKA ile bölge için ticaretin geliştirilmesi ve ürün portalının hazırlıkları için çalışacaklarını
açıkladı.
TARIMDA SOSYAL GÜVENLİK
Ciddi bir tarımsal üretim potansiyeli olan Batı Akdeniz’de sosyal güvenlik sisteminin tarımsal yatırımların önündeki en büyük engel olduğunu kaydeden
BAGEV Başkanı Ali Çandır, “BAGEV olarak tarımda
sosyal güvenlik sistemini masaya yatırmak istiyoruz.
Mevcut sosyal güvenlik sistemiyle tarımsal üretimin
gelişmesi ve yatırımların artmasının mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Sanayi yatırımına uygulanan
mevzuat tarım sektörüne de uygulanıyor. Yurtdışı örneklerinde farklı yaklaşımların olduğunu görüyoruz.
Kendimize özgü sosyal güvenlik sistemi geliştirmek
adına tarımda sosyal güvenlikle ilgili çalıştay yapacağız” diye konuştu.
Mütevelli heyet üyeleri de toplantıda görüş ve önerilerini dile getirdi.
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Nar nasıl kurtulur
Nar Çalıştayında, sofralık
ve işlenmiş nar ürünleri
tüketim alışkanlığının yeterli
olmadığına dikkat çekilerek,
nar ve nar ürünleri hakkında
sağlıklı beslenme açısından
toplumun bilinçlendirilmesi ve bu tip ürünlerin
tüketiminin yaygınlaşması
için tanıtım faaliyetlerinin
yapılmasının
gerekliliği dile getirildi.

T

arımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’nün desteği ile
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Nar Çalıştayı Antalya’da yapıldı.
Nar yetiştiriciliği, işleme teknolojisi ve pazarlaması konularının
ele alındığı Nar Çalıştayı’nın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Halil
Serdar Cevheroğlu ve Gıda Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt
Gümüş, ATB Başkan Yardımcısı
Halil Bülbül katıldı. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay
kapsamında düzenlenen panelde
‘Dünyada ve Türkiye’de Nar Yetiştiriciliği’, ‘Önemli Nar Hastalık
ve Zararlıları’, ‘Narın Fonksiyonel Özellikleri ve İşleme Teknolojileri’, ‘Nar Muhafaza Teknikleri’,
‘Nar Üretim Ekonomisi ve Ticareti’ ve ‘Nar Pazarlamasında Yaşanan Sorunlar ‘ başlıklı sunumlar
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yapıldı.
Panelden sonra Nar Yetiştiriciliği, Nar İşleme Teknolojisi ve Nar Pazarlaması olmak
üzere üç çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarında, konu uzmanı akademisyenler, tarım teşkilatında
görev yapan teknik personel,
üretici, komisyoncu, ihracatçı temsilciler, soğutma ve
depolama işi yapan sektör
paydaşları ve diğer piyasa
aktörleri bir araya gelerek
çalışmalara yoğun katkı sağladı.
YANLIŞ UYGULAMALAR
Çalıştay sonunda açıklanan
bildirgede nar yetiştiriciliği
başlığı altında, narın ekolojik istekleri dikkate alınmadan tesis edilen bahçelerin
varlığına, tescilli 47 adet
nar çeşidi olmasına
rağmen üretimin yüzde 80’inin Hicaznar
çeşidinden oluşmasına, üretim alanlarında
budama ve gübreleme işlemlerinin tekniğine uygun yapılmamasına, narda çatlama
ve güneş yanıklığının ciddi
kayıplara yol açtığına, hasat
zamanı ve tekniği ile ilgili
yanlış uygulamalara dikkat
çekildi.
BATEM bünyesinde sertifikalı fidan üretim alt yapısının varlığının vurgulandığı
Çalıştayda, sertifikalı fidan
ile nar bahçelerine verilen
destekleme
ödemelerinin
değerlendirilmesi gerektiği
kaydedildi. Türkiye meyve
suyu sanayinin ihracat bakımından çok büyük bir potansiyelinin olduğu belirtilen
Çalıştayda, gıda sanayinde

üretilen meyve suyunun yaklaşık yüzde 10’unu nar suyunun oluşturduğu bildirildi.
Çalıştayda, ayrıca nar işleme
sanayinde asitliği düşük çeşitler tercih edilirken, sanayiye uygun olarak üretilen/
geliştirilen çeşitlerin asitliğinin yüksek olduğu çelişkisi
vurgulandı.
Çalıştalda, sofralık ve işlenmiş nar ürünleri tüketim
alışkanlığının yeterli olmadığına dikkat çekilerek, nar
ve nar ürünleri hakkında
sağlıklı beslenme açısından

toplumun bilinçlendirilmesi ve bu tip ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması için
tanıtım faaliyetlerinin yapılmasının gerekliliği dile getirildi. Çalıştayda, narın kalite
standart özelliklerinin üretici tarafından bilinmediği,
iç talebin yetersizliği, hasat
sonrası nakliye, depolama
gibi maliyetlerin yüksekliği,
depo koşullarından kaynaklanan ürün kayıpları, pazarda tek çeşidin hakimiyeti ve
kısa süre içinde hasat yapma
zorunluluğu, üreticinin fiyat
oluşumunda hiçbir rolünün
olmayışı, depoda farklı üreticilerin farklı kalite standarttaki ürünlerinin depolanması, depocuların denetlenmesi
ve ruhsatlandırılması konusundaki sıkıntılar üzerinde
de durulmuştur.
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Mono kültürden kaçış yolu

coğrafi işaretler

M
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu: “Antalya Ticaret
Borsası’nın düzenlediği
Yöresel Ürünler Fuarı’nda
özellikle coğrafi işaret
almış ürünler sergileniyor,
potansiyel ürünler teşvik
ediliyor” dedi.

utfak Dostları Derneği,
“Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Coğrafi İşaretlerin
Mutfak Boyutu” panelini İstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenledi. Ahmet Örs’ün moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Prof. Dr. Yavuz
Tekelioğlu ve Ayşin Işıkgece oldu.
Ahmet Örs, “Büyük emeklerle üretilen, kültürel mirasımız olan yerel
ürünlerin iltifata ihtiyacı var. Yer yer
yok olma riski ile karşı karşıyalar.
Benzer ürünleri, argo deyişle ‘çakmaları’ her yerde bulunabiliyorken,
çakmalar fiyat bakımından daha
ucuza mal olduğu için yan yana rekabet ettiğinde dayak yiyen marifet
sahibi ürünler oluyor” dedi.
2500 ÜRÜN İŞARET BEKLİYOR
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) Prof. Dr.
Yavuz Tekelioğlu, 2014 yılına kadar
Türk Patent Enstitüsü tarafından
verilen patentli ürün sayısının 179
olduğu, bunlardan 45’inin tarımsal
ürün, 74’ünün gıda ürünü olduğunu,

tescile müracaat etmiş 203 ürün bulunduğunu bildirdi. Tekelioğlu, “Patent Enstitüsü’nün anket çalışmalarına göre coğrafi işaret alabilecek
2500 ürünümüz var. Bu 2500 ürünün 1500’ü tarım ve gıda ürünü. 28
ülkenin coğrafi işaretli gıda ve tarım
ürünü sayısı 1248. Bu da potansiyelimizin büyüklüğünü gösteriyor” diye
konuştu.
19 YILDIR ÇIKMAYAN YASA
Türkiye’de coğrafi işaret almanın
AB için geçerli olmadığını, AB’den
tescil alabilmek için tekrar komisyona müracaat edilmesi gerektiğini
kaydeden Tekelioğlu, “Antep baklavası AB coğrafi işareti alan tek ürün
oldu ve tam dört yıl bekledi. Aydın
inciri, Afyon sucuk ve pastırması,
Malatya kayısısı da AB’den coğrafi
işaret bekleyen ürünler” dedi. Tekelioğlu coğrafi işaretlerin önündeki engelleri şöyle sıraladı: “19 yıldır
çıkmayan yasa, AB normlarına göre
akredite olmuş etkin denetim sisteminin olmaması... Patent Enstitüsü
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Markalar Dairesi’nde 1-2 uzman
çalışıyor. Fransa’da ise muadili olan INAO’nun 24 bölgesinde
260 kişi sadece bu konuyla ilgili
çalışıyor. Logo
sistemine de geçilemedi.”
YÖREX COĞRAFİ İŞARETİN
KALDIRACI
Prof Dr. Yavuz

Te k e l i o ğ l u , TEKELİOĞLU
coğrafi işaretin
Türkiye’deki kaldıraçlarını ise
şöyle sıraladı, “Antalya Ticaret
Borsası’nın düzenlediği Türkiye
Yöresel Ürünler Fuarı’nda özellikle coğrafi işaret almış ürünler
sergileniyor, potansiyel ürünler
teşvik ediliyor. Metro Toptancı
Market en önemli sivil örgütlerden biri. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye araştırma
Ağı (YÜCiTA), Akdeniz Üniversitesi’nin seminerleri ve ‘Antalya
deklarasyonu’ da diğer önemli
destekçiler…”
MONO KÜLTÜRE GİDİYORUZ
Panele katılan Metro Toptancı
Market’ten Ayşin Işıkgece, perakendeci gözüyle gözlemlerini
ve yaptıkları çalışmaları anlattı.
Işıkgece, “Konuyu dört yıl önce
hocamız Yavuz Tekelioğlu’ndan
öğrendik, herkes tarafından bilinmesi gerektiğini düşündük.
Bu çalışmaya başlamadan önce
masamıza gelen her sarımsak
Taşköprü sarımsağı, her sucuk
Afyon sucuğu, her portakal Finike portakalı idi. Yani çok fazla
haksız rekabet söz konusuydu.
Bu ürünlerin diğerlerinden ayrışması gerekiyordu. Metro olarak bu toprakların değerini, bu
lezzet çeşitliliğini gelecek nesillere aktarabilmek için çabaladık.
Coğrafi işaretler anlamda şanslı
bir ülkeyiz ama ürünler tehdit

altında. Bizim esas müşterilerimiz şeflerimiz. Maliyeti düşürmek isteyen, yemeğinde lezzet
ve farklılık arayan şeflerimizle
bu özel ürünler arasında köprü
görevi üstlendik. Bu tatları gelecek kuşaklara aktaramazsak,
mono kültüre ve tek düze damak tadına gidiyoruz. Bu en büyük tehlike” diye konuştu.
YEREL ÜRETİCİ KAZANDI
Taşköprü sarımsağının hikayesi Işıkgece, ‘sarımsak’ çalışmaları üzerinden sistemi de
anlattı; “Taşköprü’nün toprağındaki mineralleriyle tadı farklılaşan bir sarımsağı var. 10 yıl önce
50 bin ton üretiliyorken, bugün
12.500 ton üretiliyor, yerine Çin
sarımsağı ekmişler. Belediye ve
valilikle kol kola girip üreticileri
coğrafi işaretler hakkında bilgilendirdik. ‘Orijinal tohumdan
üretilen her sarımsağı alıp Türkiye’de ve dünyada satacağız’
dedik. Üreticilerin 200’üyle Global Gap sertifikası çalışması yaptık. Reis Gıda’yla sarımsağın soyulmuşunu, tozunu, donuğunu,
püresini yaparak katma değer
yarattık. Düzgün üretimle verim
arttı. Sonuçta yerel üreticiler,
gelecek kuşaklar, profesyonel
müşteriler, emekçiler, çevre ve
dünya kazandı.”
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Yüzümüzü

toprağa dönelim

Bir tohum atarsın,
filizlenir ve senin için
ekmek olur, aş olur,
üzüntülerini ve sevinçlerini paylaştığın çiçek,
sırtını yasladığın ağaç
olur, dostlarınla sıcak
bir akşamda muhabbeti
paylaştığın çay olur.
Tohumu atacak toprak
olmazsa ne ağaç, ne
yeşil, ne ekmek, ne aş,
ne paylaşım olur.
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A

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 5 Aralık
Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Çandır
mesajında, “Bir tohum atarsın,
filizlenir ve senin için ekmek olur,
aş olur, üzüntülerini ve sevinçlerini
paylaştığın çiçek, sırtını yasladığın
ağaç olur, dostlarınla sıcak bir akşamda muhabbeti paylaştığın çay
olur. Tohumu atacak toprak olmazsa ne ağaç, ne yeşil, ne ekmek, ne
aş, ne paylaşım olur” ifadelerine
yer verdi.
TOPRAK FAKİRİYİZ
Yüzölçümü 78,36 milyon hektar olan Türkiye’nin, 23.8 milyon
hektar işlenen tarım arazisi bulunduğunu belirten Ali Çandır, toplam
karasal alanın yüzde 30’unun tarım
arazisi, toplam karasal alanın ise
sadece yüzde 6’sının birinci sınıf
tarım arazisi olduğuna dikkat çekti.
“Toprak bakımından fakir bir ülkeyiz” diyen Çandır, şunları kaydetti:
“Resmi rakamlara göre Türkiye son
10 yılda Türkiye 27 milyon 825 bin
64 dekar tarım arazisini, imara, inşaata kurban etti. Tarımın başkenti
Antalyamız ise yine aynı dönemde
267 bin dekar tarım arazisini betona kurban verdi. Her geçen gün
erozyon, çölleşme, toprak kirlenmesi, tuzlanma, toprak içindeki organik madde ve mikroorganizma
varlığının azalması, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, aşırı ve bilinçsiz sulama ve gübreleme işlemleri, uygun miktarda kullanılmayan
pestisitler, ağır ve sürekli toprak
işlemeleri ve aşırı hayvan otlatma
gibi tarımsal uygulamalar, taş ve
maden ocakları, betonlaşma ciddi
toprak kaybına neden oluyor.”
TOPRAK YOKSA CAN DA YOK
Dünyadaki toprak varlığının yüzde 25’i çölleşme tehdidi altında ol-

duğunu, 1 milyar insanın
da gıdaya ulaşamadığı için
açlık tehlikesiyle karşı karşıya
bulunduğunu belirten Ali Çandır, “5 Aralık ‘Dünya Toprak Günü’
hepimize yüzümüzü toprağa dönmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Toprağın bereketini kaçırmayalım, toprak yoksa can da yok” dedi.
GELECEĞİMİZ İÇİN
SORUMLULUK
Birleşmiş Milletler’in 2015 yılını “Uluslararası Toprak Yılı” ilan
ederek konunun önemine dikkat
çekmesinin önemli olduğunu belirten Çandır, “Farkındalık oluşturma
ve bilinç düzeyinin arttırılmasının
sağlanması için toprağın gündeme
almasını önemsiyor ve konunun
muhatapları başta olmak üzere,
hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız, bu bir görev değil, geleceğimiz
için sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.
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Muammer
TÜRKER
Antalya Valisi

Türkiye tarımının başkenti

Ü
Antalya Valisi Muammer Türker, Borsanomi
Dergisi’ne Antalya
tarımını değerlendirdi.

Antalya

lkemizin en önemli turizm kenti
olan aynı zamanda uygun iklim
yapısı ve ürün çeşitliliği ile birlikte tarımda alternatif üretim tekniklerinin ve modern teknolojinin kullanılarak ülkemizin ve dünya insanının
beslenmesine katkıda bulunan “Türkiye Tarımının Başkenti’ olarak adlandırabileceğimiz Antalya; nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye’de 5. sırada,
8.7 Milyon Türk Lirası tarımsal üretim
değerleri itibari ile 2. Sırada, Türkiye
Bitkisel Üretim Değerinin yüzde 8’ini
karşılayarak 1. sırada yer almaktadır.
Tarımın GSYİH’daki payı Türkiye genelinde yüzde 13,9 iken bu oran Antalya’da yüzde 20,7 düzeyindedir. 152 bin
çiftçi ailesi ile Antalya, Türkiye tarımının lokomotif illerinden biridir. Deniz

seviyesinden 2000 metre yükseltilere
kadar tarımın yapılabildiği ilimizin ekilebilir arazi miktarı yaklaşık 360 bin
hektardır. Bu alanın yaklaşık yüzde 6,5
inde örtü altı üretim yapılmakla birlikte en yüksek gayri safi hasıla örtüaltı
alanlarından elde edilmektedir. Ülkemizin 28.5 milyon ton sebze üretiminde ilimiz 4 milyon ton ile yüzde 14’lük
paya sahiptir. İlimizde sebzecilik faaliyetleri örtüaltı alanlarda yoğunlaşmış
olup, Türkiye’nin örtüaltı yüzde 39’u
ilimizdedir.
Türkiye örtüaltı sebze üretiminin
yüzde 53’ü, domates üretiminin yüzde
20’si, hıyar üretiminin yüzde 26’sı, patlıcan üretiminin yüzde 20’si, Türkiye
biber üretiminin yüzde 14’ü Antalya’da
yapılmaktadır. Antalya’nın Korkuteli
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ilçesi ve çevresinde Türkiye mantar
üretiminin yüzde 55’i karşılanmaktadır. Türkiye portakal üretiminin yüzde
28’i, muz üretiminin yüzde 25’i, nar
üretiminin yüzde 27’si, avokado üretiminin yüzde 80’i, yenidünya üretiminin yüzde 54’ü, keçiboynuzu üretiminin yüzde 35’i Antalya üretimidir. Yine
Türkiye süs bitkileri üretim alanının
yüzde 12’si, kesme çiçek üretiminin
yüzde 39’u, karanfil üretiminin yüzde
57’si Antalya’dadır.

Antalya Valisi Muammer Türker, “Giderek
daha da kirlenen ve
doğal kaynakların hızla
tükendiği dünyada
tarım toprakları ve
diğer doğal kaynakların korunarak gelecek
nesillere aktarılması
gerekmektedir. ”
değerlendirmesinde
bulundu.

Ülkemizde geçmiş yıllarda ithalata
dayalı olan sebze tohumlarının artık
önemli bir kısmı İlimizde üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Türkiye’deki
sebze tohum firmalarının yüzde 52’si,
Türkiye’deki , fide firmalarının yüzde
57’si Antalya’da faaliyet göstermektedir.
SÜT VERİMİ YÜKSEK
Antalya, besi hayvancılığında Türkiye karkas ortalamasının üzerinde (240
kg) bir değere sahiptir. Antalya’da süt
verimi, Türkiye süt veriminin yaklaşık
2 katıdır (4.000 kg). Antalya ili Türkiye
hayvancılığına en büyük katkıyı küçükbaş hayvan varlığı ile yapmaktadır.
İlin arazi yapısı geniş yayla alanları ve
halen yaşatılan yörük kültürü ile hayvan varlığında kıl keçisi en büyük payı
almaktadır. İlimizde yaklaşık 1 milyon
küçükbaş hayvan varlığı mevcuttur.
Arıcılık gezginci arıcılık şeklinde yapılmakla beraber, ideal bir kışlatma
bölgesi olan Antalya İli, 206.352 adet
kovan varlığı itibariyle arıcılıkta 6. sırada bulunmaktadır. Türkiye’deki 7 orkinos işletmesinin 2 tanesi Antalya’da
faaliyet göstermektedir. Yaş koza üretiminde Antalya yüzde 15.7 ile Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır.
Antalyalı çiftçiler bugün sadece ilimiz ve ülkemiz için değil birçok ülke
vatandaşları içinde üretim yapmaktadır. 2013 yılında İlimizden yaklaşık
600 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleşmiştir. Bu ihracattan

500 milyon doların üzerinde gelir
elde edilmiştir. Bu rakam ülkemiz yaş
sebze meyve ihracatının yüzde 20’sinden ilimiz toplam ihracatının da yüzde
50’sinden fazladır. İhracat yaptığımız
ilk beş ülke sırasıyla Rusya, Almanya,
Ukrayna, Bulgaristan ve Moldovya’dır.
Ulusal ve uluslararası pazarlarda
oluşan rekabet koşulları ile artan nüfusun bilinçli beslenme ihtiyacı tarımsal üretimde daha fazla ve daha
kaliteli üretimizorunlu kılmaktadır.
Bu anlamda tarım; verimliliğin ve insan odaklı kalkınmanın esas alındığı
stratejik, sosyo-kültürel ve iktisadi bir
yaklaşımla irdelenmesi gereken bir
sektördür.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Tarımsal üretimde ana hedefimiz
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
modern tarım teknolojilerini kullanarak birim alandan yüksek verimli, kaliteli ve sağlıklı ürün almaktır. Giderek
daha da kirlenen ve doğal kaynakların
hızla tükendiği dünyada tarım toprakları ve diğer doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılması
gerekmektedir. İlimiz ülkemizdeki en
verimli topraklara sahiptir. Çalışmalarımızda gerek tarımsal faaliyetlerin
gerekse de tarım dışı faaliyetlerin doğal kaynaklara olumsuz etkisini minimum düzeyde tutmaya gayret etmekteyiz.
Yapılan yasal düzenlemeler, üretici
ve tüketicilerin artan bilinç düzeyleri
ile birlikte, tarımsal üretimde çevre
ve insan sağlığına zarar vermeyecek
üretim teknikleri ve girdilerin kullanımı ön plana çıkmıştır. Örnek verecek
olursak geçmiş yıllarda kış aylarında
üretilen sebzelerde tozlaşmayı sağlamak amaçlı kullanılan hormon olarak
tabir edilen bitki gelişim düzenleyicilerinin yerini bugün bombus arıları almıştır. Yine zararlılara karşı kullanılan
ilaçlar yerine artık birçok çiftçimiz bugün biyolojik ve biyoteknik mücadele
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yöntemlerini kullanmaktadır.
Yapmış olduğumuz denetim ve
laboratuvar analiz sonuçlarına
göre ürün sağlığı yönünden Avrupa ülkelerinden çok daha iyi
durumdayız. Bu nedenle ihracat
rakamlarımız sürekli artmakta
ürünlerimiz dünya pazarlarında
aranmaktadır.
İlimiz tarım sektöründeki
gerek kamu gerekse de özel
sektör kuruluşlarının kurumsal
kapasitesi oldukça gelişmiş durumdadır. Bu çerçevede özellikle bitkisel üretimde tarımsal
yeniliklerin ülkemize yayıldığı
nokta Antalya’dır. Bugün tarımsal konularda yatırım yapmak
isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği il olan
Antalya’da bizler de ülkemize
katkı sağlayacak her türlü yatırıma destek vermekteyiz.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı koordinatörlüğünde
ilimizde 2016 yılında düzenlenecek olan “Çiçek ve Çocuk”temalı EXPO 2016 ANTALYA organizasyonu ülkemiz ve ilimiz
için bir milat olacaktır. Expo’lar
kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya
yaratmak üzere bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan
küresel düzeyde en kapsamlı
organizasyonlardır. Tarihten ve
ekolojiden gelen zenginliğimizi
sergileyeceğimiz bu organizasyon ülkemizin tanıtımı açısından çok büyük bir fırsattır. Tarıma kazandıracağı yeniliklerin
yanı sıra ilimize gelecek olan 5
milyon turistle büyük bir tanıtım yapılacak ve katma değer
yaratılacaktır. EXPO 2016 ANTALYA bünyesinde yapılacak tarım müzesi ile Antalya’ya kalıcı
eserler kazandırılmış olacaktır.
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Lobicilik yapamadık, 7 koyduk 1 aldık

T
BAGEV Yönetimi, Ekonomi
Muhabirleri Derneği
üyelerine yaptığı değerlendirmede, Batı Akdeniz
ekonomiye 7 birim
katkı sağlarken, 1 birimlik
kamu yatırımı alabilmiştir” değerlendirmesinde
bulundu.

urizm ve tarımsal üretimiyle ülke ekonomisine ciddi bir
katkı sağlayan Antalya’nın da
içerisinde bulunduğu Batı Akdeniz’in
kamu yatırımlarından hak ettiği payı
alamadığı görüldü. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Antalya, Isparta
ve Burdur illerinden oluşan Batı Akdeniz Bölgesi 2003-2014 yılları arasında
ülke ekonomisine 41,9 milyar lira gelir
sağlamasına karşın, 11 yılda 5,8 milyar TL’lik kamu yatırımı alabildi. Batı
Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı
(BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, “Batı Akdeniz ekonomiye 7
birim katkı sağlarken, 1 birimlik kamu
yatırımı alabilmiştir” dedi. Çandır, bölgenin en büyük eksiğinin lobicilik faaliyeti olduğunu söyledi.
BAGEV Yönetim Kurul Başkanı Ali
Çandır, yönetim kurulu üyeleri Isparta TSO Başkan Yardımcısı da olan İbrahim Solak ve Alanya TSO Yönetim
kurulu üyesi olan Banu Okan Kavukçu

ile birlikte Antalya’da temsilcilik açan
Ekonomi Muhabirliği Derneği üyeleriyle bir araya geldi. BAGEV’in çalışmaları hakkında EMD üyelerine bilgi
veren Ali Çandır, BAGEV’in, Maliye ve
Kalkınma Bakanlıkları verilerine göre
hazırladığı ‘Bölgenin 2003-2014 Döneminde Kamu Yatırımları ve Gelirleri
İçerisindeki Paylarına İlişkin Değerlendirme Raporu’ sonuçlarını açıkladı.
Rapora göre, Batı Akdeniz Bölgesi’nin
2003-2014 dönemi içerisinde, vergi
gelirleri, vergi dışı gelirler, sermaye
gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile
alacakların tahsilatlarından oluşan
toplam geliri 41,9 milyar TL oldu. 11
yıllık dönem dikkate alındığında ise
bölgeye 2003-2014 arasında yapılan
kamu yatırımlarının toplam tutarı ise
5,8 milyar TL oldu.
GELİR SAĞLAMADA TÜRKİYE’NİN
ÜZERİNDEYİZ
2003-2014 yılları arasında toplam ülke gelirlerin yüzde 1,5’ini
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sağlayan Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki gelir artış hızı Türkiye
genelinin üzerinde gerçekleşti.
Bölgenin 2003-2014 yılları arasında gelir artış hızı yüzde 437
iken, Türkiye genelinde bu hız
yüzde 326 oldu.
BÖLGE EKONOMİSİNİN
LOKOMOTİFİ ANTALYA
Rapora göre, Batı Akdeniz’deki gelirler il bazında değerlendirildiğinde, 11 yılda en
fazla gelir 36,2 milyar TL’lik
tutarla Antalya tarafından sağlandı. Antalya’nın bölge geliri
içerisindeki payı 2003 yılında
yüzde 80 iken, bu pay 2014
yılına gelindiğinde yüzde 88’e
ulaştı. Buna karşın hem Burdur’un hem de Isparta’nın bölge geliri içindeki paylarında
düşüş yaşandı. 2003 yılında
Batı Akdeniz Bölgesi’ne yapılan
kamu yatırımlarının tutarı 207
milyon TL iken 2014 sonunda
bu rakamın yüzde 300’lük artışla 837 milyon TL’ye ulaşması
bekleniyor.
Türkiye’de 2000’li yılların
başından itibaren süregelen
ekonomik gelişme ile birlikte
kamu yatırımlarında da önemli ölçüde artış ivmesi yaşandı.
Rapora göre, 2003 yılında Batı
Akdeniz Bölgesi’ne yapılan
kamu yatırımlarının tutarı 207
milyon TL iken, 2011 yılı dışında
sonraki yılların hepsinde de söz
konusu tutarda bir artış görüldü. Bölgeye 2003-2014 yılları
arasında yapılan kamu yatırımlarının toplam tutarı 5,8 milyar
TL olarak rapora yansırken, bu
rakamın yetersizliğine dikkat
çekildi.
Raporu değerlendiren Ali
Çandır, şunları kaydetti: “Türkiye’de yapılan kamu yatırımla-

rının Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı Batı Akdeniz
Bölgesi’ne yeterince yansıtılmadığı, üreten ve ürettiğinin
karşılığında ülke ekonomisine
önemli ölçüde katkı sağlayan
bölgenin hak ettiğini alamadığı görüldü. Zira söz konusu
dönemde bütçeye gelir olarak
41,9 milyar TL katkı sağlayan
Batı Akdeniz, sadece 5,8 milyar TL kamu yatırımı ile verdiğinin oldukça altında bir
geri dönüş elde edebilmiştir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan Batı
Akdeniz’in kamudan alacaklı
konumda olduğu söylenebilir
ki bölge, 2003-2014 döneminde gelir olarak sağladığı tutarın sadece yüzde 13,8’ini kamu
yatırımı olarak geri alabilmiştir. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, bölge ekonomiye
7 birim katkı sağlayıp, 1 birim
kazanç elde edebilmiştir. Zira
bir nevi kepçeyle verip, kaşıkla
alan Batı Akdeniz’de kamusal
yatırımların artırılması gelirleri de otomatikman artıracağı için, bu yatırımların bölgeye
daha fazla oranda yansıtılması, ülke ekonomisinin lehine
sonuçlar doğuracaktır.”
EKSİĞİMİZ LOBİCİLİK
Bölgenin gelişmesi ve marka değerinin yükselmesinin
yanı sıra refahın artması için
kamu yatırımlarına ihtiyaç olduğunu belirten Ali Çandır,
bunun yolunun da siyasilerin
ortak hareket etmesinden ve
bölge adına lobicilik faaliyetleri yürütülmesinden geçtiğini dile getirdi. Çandır, “Bölge
olarak ortak hedef belirleyip,
hedefe birlikte gitmeliyiz. Bizim eksiğimiz lobicilik. Bir
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anmamda bölgemizle ilgili
öncelikli taleplerimizi
bölgenin karar vericilerine tam
olarak iletememiş görünüyoruz. Siyasi aktörleri bölgemiz
konusunda yeterince motive
etmemişiz de diyebiliriz. Bu
anlamda bizlerin de eksikliğinin olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Bu bölge fazla veren
bir bölge, bu bölgeye kamu
yatırımı artarsa gelir daha da
artacak, daha çok katma değer
üretecek. Bölgeler arasındaki
17’inci değil daha üst sıralarda
olmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.
Çandır, ciddi turizm ve tarım
potansiyeli bulunan bölgeye
yapılacak yatırımların, Batı
Akdeniz’in değerini daha da
artıracağını ve bunun da ülke
ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.
Yapılması gerekenlerin başında ulaştırma yatırımlarının
geldiğini anlatan Ali Çandır,
bölgeye 100 yılı aşkın süredir
demiryolu yapılmasının gündemde olduğunu, fakat bir
türlü yapılamadığını anlattı.
BURDUR’A İKİNCİ ORGANİZE
SANAYİ
BAGEV Başkan Yardımcısı İbrahim Solak da Burdur’a
ikinci organize sanayi bölgesinin kurulacağını belirterek,
“Büyük firmaların gelebilmesi
için 20 dönüm ile 80 dönüm
arasında büyük yerler ayırdık.
22 parselimiz vardı, tamamı
doldu” diye konuştu.
Bölgeye gelecek yatırımcılar arasında Ülker Grubu’nun
da bulunduğunu aktaran Solak, firmanın Burdur’da bir süt
üretim merkezi kuracağını bildirdi.
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Kiraya çalıştık
eğitime harcamadık

B

atı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine ilişkin
değerlendirmede bulundu. Batı Akdeniz Bölgesi’nde
yaşayanların en fazla tüketim harcamasını yüzde
23,4’lük bir oranla kira ve konuta yaptıklarına dikkat
çeken Çandır, bölgede yaşayan bireylerin yaptığı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6’lik payla eğitim ve yüzde 2,3’lük payla sağlık harcama gruplarının oluşturduğunu kaydetti. Çandır, “Her ne kadar
bölgede eğitim ve sağlığa ilişkin kamu ve özel sektör
kaynaklı yatırımlar artış gösterse de, zorunlu ihtiyaç
olan eğitim harcamaları payının azalıyor olması, hanehalklarının geçim sıkıntısı içerisinde olduğunun bir
işaretidir” dedi. Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu: “Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2011-20122013 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına
göre; toplam tüketim harcamasının yüzde 23,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından yapılırken,
bu değer bir çok bölgenin toplamının üzerinde oldu.
Tüketim harcaması sıralamasında Ege Bölgesi yüzde
15’lik oranla ikinci sırada yer aldı ve bunu yüzde 11,9
oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece
yüzde 1,8’i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. Antalya, Isparta,
Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki hane-

halklarının 2011-2013 dönemindeki tüketim harcamalarına bakıldığında, bireylerin en fazla tüketim harcamasını yüzde 23,4’lük bir oranla
kira ve konuta yaptıkları görüldü. Kira ve
konut harcamasındaki bu oran 2003
yılının yüzde 25,7’lik oranıyla karşılaştırıldığında düşüş gösterdi.
Bölgedeki hanehalklarının
ele alınan dönemde en fazla tüketim harcaması yaptığı
bir diğer harcama grubu ise yüzde
20,4’lük bir oranla ulaştırma oldu ve
bunu yüzde 19,5’lik payla gıda ve alkolsüz
içecekler grubu izledi. Ulaştırma grubunun
harcama payı 2003 yılına nazaran artarken, ülkede
en fazla ulaştırma harcaması yapılan bölge Akdeniz
Bölgesi oldu. Buna karşın söz konusu dönemde gıda
ve alkolsüz içecekler grubun sheep un payı azaldı. Bu
sonuç da hanehaklarının yıllar geçtikçe gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldıklarının bir göstergesidir.
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMASININ PAYI DÜŞÜK
Bölgede yaşayan bireylerin yaptığı tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 1,6’lik payla eğitim
ve yüzde 2,3’lük payla sağlık harcama grupları aldı.
Bu durum hanehalklarının gelirlerinin çok düşük bir
oranını eğitime ve sağlığa ayırabildiklerinin bir ifadesidir. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında sağlık harcamalarının payında az da olsa bir artış olmasına karşın, eğitim harcamalarının payı 2010 yılından itibaren
düşme eğilimine girdi. Her ne kadar bölgede eğitim
ve sağlığa ilişkin kamu ve özel sektör kaynaklı yatırımlar artış gösterse de, zorunlu ihtiyaç olan eğitim
harcamaları payının azalıyor olması, hanehalklarının
geçim sıkıntısı içerisinde olduklarının bir işaretidir.
Zira bölgedeki bireylerin son dönemdeki harcama
önceliği kira konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma olmuş, aynı bireyler eğitim ve sağlık harcamalarını ise ikinci plana atmak ya da ötelemek durumunda kalmıştır.”
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Hisarcıklıoğlu: “Tarım en stratejik sektörlerden biri”

T
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Şu an dünya
ülkeleri için enerji sektörü
neyse, tarım ve gıda kaynakları da aynı stratejik
öneme sahip. Küresel
politikaları da bu iki ana
sektör belirliyor. En son
Avrupa ile Rusya arasında
yaşanan sıkıntıda buna
yakından şahit olduk.”

OBB Ticaret Borsaları Konsey
Toplantısı, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker’in de katılımıyla
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının
açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün dünyanın en stratejik
sektörlerinden birisi haline geldiğine
işaret ederek, bu alandaki yapısal reform ve dönüşümleri hızla tamamlamak gerektiğini vurguladı.
Tarım sektörünün önemi üzerinde
duran TOBB Başkanı, “Şu an dünya
ülkeleri için enerji sektörü neyse, tarım ve gıda kaynakları da aynı stratejik öneme sahip. Küresel politikaları
da bu iki ana sektör belirliyor. En son
Avrupa ile Rusya arasında yaşanan
sıkıntıda buna yakından şahit olduk.
Türkiye’de enerji kaynakları yok. Ama
en az onun kadar önemli olan tarım
kaynakları bakımından çok zengin bir
ülkeyiz. Türkiye, yüzölçümü bakımından dünyada 37. sırada; ama ekilebilir arazi büyüklüğünde 12. ülkeyiz. 4
mevsimi bir arada yaşayan, her çeşit
tarımsal ürün yetiştirmeye uygun topraklarda yaşıyoruz. Bu imkanlar, hem
ekonomik olarak zenginleşmek, hem
de bölge politikalarında daha etkin

olabilmek için büyük bir fırsat. Özellikle son yıllarda bu anlamda önemli
aşama da kaydettik.10 yıl önce tarımsal hasılada dünyada 11., Avrupa’da 4.
ülkeydik. Şu an 62 milyar dolarlık tarım hasılasıyla dünyada 7., Avrupa’da
1. olan bir Türkiye var. Şu an Türkiye,
dünya tarımsal üretiminde 30 üründe;
dünya tarımsal ürün ihracatında ise 26
üründe ilk 5 ülke arasında yer alıyor.
Tarımsal ürünlerdeki net ihracatımız 5
milyar doların üzerine çıktı. Bu süreçte Avrupa Birliğinde tarım sektörünün
yıllık ortalama büyümesi yüzde 0,2
olurken; bizim tarım sektörümüz yıllık
ortalama yüzde 2,2 büyüdü” diye konuştu.
BORSALARIMIZDA EN MODERN
TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR
Türkiye genelinde 113 Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olarak bu süreçte önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretim ve ticaretin daha verimli koşullarda yapılabilmesi için yatırımlar yaptıklarını
anlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Tarımsal ürün analizi yapan aktif
laboratuvarlara sahip borsa sayımız
75’e yükseldi. 9 borsamızın laboratua-
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rı yetkili sınıflandırıcı, 5 Borsamızın laboratuarı ise yeterlilik test
sağlayıcı hale geldi. Canlı hayvan
park pazar yeri bulunan borsa sayımız da 23’e yükseldi. 67 Borsamız satış salonları ile üretici, tüccar ve sanayiciye hizmet veriyor.
Özellikle son dönemde Borsalarımızın inşa ettiği satış salonları;
dünyanın en modern altyapı ve
teknolojilerini kullanıyor. Tarım
ürünlerinin dünya standartlarında alınıp satılması sağlanıyor.
Diğer yandan ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin kurulması ve kanuni altyapısıyla ilgili uzun yıllar çalıştık. Nihayetinde
meclisimizde ilgili kanun çıktı.
TMO ile birlikte LİDAŞ’ı kurarak
bu anlamda faaliyet izni alan ilk
şirket olduk. Bu attığımız adımı
özel sektörümüz de takip etti. Şu
an özel sektör lisanslı depo yatırımları da hayata geçiyor. Lisanslı
depoculuk önümüzdeki yıllarda
Türkiye’nin tarım sektöründe küresel oyucu olmasında da büyük
bir rol oynayacak.
KÖYDEN KENTE HIZLI GÖÇ
DALGASI
365 milyar dolar tarımsal ürün
ithalatı yapan; 1,5 milyar insanın
yaşadığı coğrafyanın tam ortasında bulunduklarından söz eden
Hisarcıklıoğlu, özellikle bu coğrafyada, köylerden kente hızlı
bir göç olduğunu bildirdi. Tarım
üreticisi iken, tüketici orta sınıf
haline gelen büyük bir nüfus bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “İşte bu yüzden artık tarım
eskisinden çok daha büyük bir kazanç kapısı. Ülke olarak bizim bu
sektörden yiyeceğimiz daha çok
ekmek var. Türkiye olarak 2023
yılında tarımsal ekonomik büyüklükte, dünyada ilk 5 ülkeden biri
olmayı hedefliyoruz. Yani 2023

yılına kadar Türkiye’nin tarımsal
üretim değerini 150 milyar dolara, ihracat değerini ise 40 milyar
dolara çıkarmamız gerekiyor. Biz
bunu yaparız. Bizde bu inanç var.
Bunu başarabilmek için yapmamız gereken, tarım sektöründe
başladığımız yapısal dönüşümü
ve reformları hızla tamamlamaktır” dedi.

En acil çözüm bekleyen konulardan birisinin Türkiye’deki tarım
arazilerinin bölünmüşlüğü olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şu
an Türkiye’de 30 milyon civarında
tarım arazi parseli bulunduğunu
açıkladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Tarlaları
miras yolu ile bölerek çoğaltmışız
ama hepsi çok küçük hale gelmiş.
Şu an ortalama parsel büyüklüğü
yarım hektara kadar düşmüş durumda. Bu kadar küçük üretim
alanı ile ne sağlıklı ürün planlaması yapabiliyorsunuz, ne de verimli
üretim. Bakanlığımız bu anlamda
kısa sürede çok ciddi mesafe kaydetti. 6 milyon hektara yakın arazinin toplulaştırması tamamlandı
ve toplulaştırmalar devam ediyor.
Diğer yandan devrim niteliğinde,
tarihi bir adım atıldı. Bakanlığımızın yoğun çalışması ile; ülkemizdeki Tarım arazilerinin miras
yoluyla parçalanmasını engelleyecek bir kanun tasarısı hazırlandı ve meclisimizden geçti. İnşallah
bu sorunu çözdüğümüzde ülkemizin geleceği için en hayırlı işlerden birini yapmış olacağız. Yine
hayvancılık sektöründe önemli
aşama kaydettik. Son yıllarda büyük ve küçükbaş hayvan varlığını
kademeli olarak arttırdık. Burada
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da bir sonraki aşamaya geçmemiz
gerekiyor. Yem bitkisi üretim teşvikinden tutun da, süt üretiminin
teşvikini ve et üretimini; buradaki
piyasa düzenlemelerinin tamamını bütüncül hale getirecek bir
çerçeve çizmemiz, yani bu işin
anayasasını ortaya koymamız gerekiyor. Bunun yanında Bakanlığımızın yine devrim niteliğinde ortaya koyduğu bir proje olan ürün
takip sistemi konusu var. Bütün
bunlar bizim de gündemimizde
olan konular. Yine gündemimizdeki konulardan biri, bu yıl yaşadığımız kuraklık ve don olaylarından dolayı tarım sektöründeki
ortaya çıkan sorunlardır.”
HAYVANCILIĞA 3 MİLYAR LİRA
DESTEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tarımsal altyapıyı düzenlemek için arazi toplulaştırma projesine başladıklarını
ve ilgili kanunu çıkardıklarını bildirerek, “4,5 milyon hektar bitti,
2-2,5 milyon hektar önümüzdeki
yıl içerisinde sonuçlanacak, toplulaştırılabilecek toplam arazimiz
14 milyon hektar. Biz bunun 6-6,5
milyon hektar alanını tamam-

lamış oluyoruz. Bugünkü bütçe
imkanlarını dikkate aldığımızda
2023’te inşallah biz bu toplulaştırmayı bütünüyle tamamlamış
olacağız” şeklinde konuştu.
Hayvancılığı tarımın üvey evladı olmaktan çıkarıp, sektörün en
önemli ayağı konumuna getirdiklerini belirten Eker, tarıma verilen
9 milyar lira desteğin 3 milyar lirasını hayvancılığa yönlendirdiklerini bildirdi. Eker, “Eğer biz bu
ülkenin hayvancılığını da, tarımını da modernleştireceksek, ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak hale getireceksek, buradaki
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geliri refahı arttıracaksak bunu
yapmamız gerekiyordu, bu kararı
almamız gerekiyordu. Varsın bize
angus önerdiğimiz için hakaret
etsinler, küfretsinler, hiç önemli
değil. Biz onu bu milletin geleceği için bu çiftçinin geleceği için
sineye çekeriz” dedi. Eker, gelecek dönemde, aspir, kanola, soya
olmak üzere sözleşmeli üretimi
yaygınlaştıracaklarını, 2015 yılında hayvancılığa da 3 milyar lira
destek öngördüklerini belirterek,
çiğ sütte sözleşmeli modele geçileceğini bunun da üretici ve sanayici açısından önemli olacağını
kaydetti.
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Burdurlu vergi rekortmenleri ödüllendirildi

B

urdur Ticaret ve Sanayi
Odası (BUTSO), 2013 Mali
Dönemi vergi rekortmenleri Ödül Töreni düzenledi. Törene,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Burdur Valisi Hasan Kürklü, BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Ticaret Borsası
ve BAGEV Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Burdur Borsa Başkanı Yılmaz
Başar, Milletvekili Bayram Özçelik,
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun
Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Saatcı, ATSO Meclis Başkanı İzzet Bayar ile çok sayıda davetli katıldı.

Ekonominin gelişimi, Büyük ve
Güçlü Türkiye’nin en temel esasının “Beşeri faktör” olduğuna vurgu yapan BUTSO Başkanı Yusuf
Keyik, “Öteden beri, vergi ödemenin mükelleflere çok sevimli
görünmediği bilinmektedir. Bu
sevimsizlik, vergilerin Ülke kalkınması olarak geri dönüşünün açık
şekilde gözler önünde görülüyor
olması ve güven artışı ile ortadan
kalkmaktadır. Ayrıca, vergi oranlarının daha da düşürülmesi ve kayıtsızların yükünün vergi verenlere yüklenmesinin de düzeltilmesi
ile vergi vermek, daha sevimli hale
gelecektir” diye konuştu.

Ödül töreninde, 2013 Mali dönemi Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, İstihdam ve İhracat Rekotmenleri olan Ercan Akın (Aytaş Akın
Mermer AŞ), Nuri Bayır (Yeşilova),
Mustafa Şenel (Akın Mermer AŞ),
Ebru Akın Yavuzkan (Akın Mermer
Tekstil Ltd.) ödüllerini Bakan Mehmet Şimşek’in elinden aldı. ATB
Başkanı Ali Çandır da vergi rekortmenlerine ödüllerini sundu.

Ekonomik gelişimi hedeflerken,
diğer yandan fikir, düşünce, kültür, inanç ve güven insanlarından
oluşan, yüksek nitelikli toplumsal
hedeflerin de gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Keyik, “Zira, mutlak barışmak zorunda olduğumuz
şerefli geçmişimizdeki insan ve
yönetim profillerimizi hatırlayacak
olursak; ecdadımız, Orta Asya bozkırlarından gelerek, Dünyanın en

stratejik ülkesi olan Anadolu’ya sahip olmuşlar. Ve en kadim stratejilerin odak noktası bir coğrafyada,
bağımsız şekilde varlığını sürdürebilmek için, çok özel ve üstün nitelikli insanlar yetiştirmeye büyük
önem vermişlerdir” dedi.
BAKANDAN OSB SÖZÜ
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Burdur’da 2. Organize Sanayi
Bölgesinin tamamlanması gerekli
çalışmaların yapılacağı sözünü verirken, “Yeter ki sanayicimiz, iş, aş
üretsin, istihdam sağlansın, katma
değer üretme noktasında güçlü bir
irade koysun. Bizim işimiz zaten
onların önünü açmaktır” dedi.
Burdur’a Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkinde konuşan Bakan
Şimşek, “Bildiğim kadarıyla Burdur’a bir mermer ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için
bir çaba var. O noktada da Maliye Bakanlığı olarak bize düşen
bir şey olursa, tabi ki biz gereken desteği veririz” dedi.

BORSA
NOMI

MAKALE

57

Turunçgillerin küçük mücevheri

Kamkat

Abdullah ÜNLÜ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü (BATEM)
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Ç

ince’de
cumquat
veya
comquot olarak hecelenen
ve altın portakal “goldorange” anlamına gelen kamkat,
Japonca’da kin kan veya kin kit,
İngilizce’de kumquat olarak adlandırılır. Turunçgiller içinde küçük
mücevher “thelittlegems of thecitrusfamily” olarak nitelendirilen
bitki ülkemizde kamkat olarak adlandırılmaktadır.
BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

Kamkat yavaş gelişen, herdemyeşil, 2,5 - 4,5 m arası boylanabilen, yoğun bir dal yapısına sahip ve
nadir dikenlidir. Dallar açık yeşildir
ve genç dallar köşelidir. Yaprakları koyu parlak yeşil, birbiri ardını
izleyen mızrak şeklinde, 3,25 - 8,6
cm uzunluğundadırlar. Güzel kokulu, 5 parçalı beyaz çiçekleri vardır. Meyveleri yuvarlak veya oval,
1,6 - 4 cm uzunluğundadır. Meyve
kabuklarının rengi altın sarısı ile
kırmızımsı turuncuya kadar değişik renkleri vardır. Kamkat yenildiğinde kabuğunda hoş bir aroması
vardır. Meyve içi çok sulu olmayan,
tatlı ve genelde çekirdeklidirler.
ORİJİNİ, DÜNYA’DAKİ VE
TÜRKİYE’DEKİ YERİ, DAĞILIMI
Kamkat’ın dünyaya Çin’den
yayıldığına inanılır. Çin kaynaklarında 12. yy geçtiği ve Avrupa’ya
ise 1800’ lü yıllarda geldiği bilinmektedir. Hong Kong ve Çin’de
araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen Robert Fortune
isimli bir botanikçi; ingiltere’ye
geri; dönüşünde bugün afiyetle
içtiğimiz çayı ilk kez Avrupalılara
tanıtmıştır. Bu kişinin çay dışında
da getirdiği ilginç bitkilerden bir
tanesi de kamkattır. Günümüzde
dünyada Çin, Japonya, Amerika’da
yaygın olarak; daha küçük ölçekte
Porto Riko, Guatemala, Kolombiya, Brezilya, Güney Hindistan’ın

deniz seviyesindeki bölgelerinde
yetiştirilmektedir. Kamkatın ülkemizde, tarihi ipek yolu ile Batum’a
geldiği, buradan da Doğu Karadeniz bölgesine yayıldığı bilinmektedir. Ayrıca bu bölgeden ve değişik
zamanlarda yurt dışından resmi
kurumlar ileüniversiteler aracılığı
gelen kamkat ülkemize yayılmıştır.
Genelolarak kamkat, turunçgillerin yetiştirildiği Ege, Akdeniz ve
Doğu Karadeniz bölgesi sahil şeridinde yetiştirilebilmekle beraber

yeterince tanınmamaktadır. Bu
nedenle ülkemizde geleceği olan
bir meyvedir.
KULLANIMI
Kamkat genelde taze meyve
olarak kabuğu ile birlikte yenilir. C vitamini bakımından zengin
olan kamkat, kabuğu ile beraber
yenildiğinde gribal enfeksiyonları
önlemede önemli roloynamaktadır. Yılın on iki ayı üzerinde meyve
bulundurabildiği için evimizde yıl
boyu taze olarak kamkat meyvesi
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tüketilebilir. Kamkat meyve olarak
yenmesinin dışında reçel ve marmelatı yapılır. Pastaların üzerinin
süslemesinde kullanılır. Meyve
suyu ve sos olarak kullanılır. Restorantıarda tatlı ve salatalardada yer alır. Kamkatın en önemli
özelliklerinden biri de süs bitkisi
olarak kullanılmasıdır. Uzun yıllar
değeri bilinmeyen ve son yıllarda
özellikleri belirlenen kamkat; süs
bitkısi olarak saksı içerisinde evlerin içlerinde veya balkoniarında,
dış mekanlarda ise çevre düzenlemelerinde, yazlık bina ve villaların
bahçelerinde, otellerde kullanılabilecek bir turunçgil çeşididir. Ayrıca meyveli olarak kesilen dalları
çelenk ve masa süslemelerinde
kullanılmaktadır.
YETİŞTİRİLMESİ
Kamkat bir turunçgil çeşidi olduğu için turunçgillerin yetiştiği
bütün alanlarda süs bitkisi veya
meyve bahçesi olarak araziye dikilebilir. Her ne kadar -5° C’ye kadar
dayanabilse de 0° C’nin altındaki
sıcaklıklarda zarar görmektedir.
Kamkat ülkemizin; Ege ve Doğu
Karadeniz bölgesi sahil şeridinde
ve Akdeniz bölgesi sahil şeridinde açık arazide yetiştirilebilecektir. Ülkemizin diğer bölgelerinde
araziye dikilmeleri tavsiye edilmez. Buralarda evde veya sıcaklığın 0° C’nin altına düşmediği ışık
alan mekanlarda saksı içerisinde
yetiştirilebilir. Kamkat,Troyer ve
Carizositranjları ile Volkameriana
anaçları üzerine aşılanarak üretilebilmektedir.
Toprak isteği açısından 5,5 -6,5
pH idealdir. Açık arazide taban
suyu olmayan iyi drenajlı, tınlı, derin topraklar olmalıdır.
BAHÇE TESİSİ
Yukarıda bahsedildiği gibi kamkat fidanı, anaç kullanılarak üre-

tilir. Elde edilen fidanlar araziye

4. yılda ağaç başına 15-20 kg, 7. yıl-

Kurutulmuş, şekerlenmiş kamkat meyvesi.

ilkbahar ve sonbahar aylarında
dikilir. Tüplü fidan kullanıldığından
yıl boyu dikim yapmak da mümkündür. Dikimden önce arazi derin
sürülür, tesviye edilir. Dikim sıklığı 4*2 metre, 4*3 metre veya 3*2
metre olabilir. Dikimde kök boğazının açıkta kalmasına dikkat edilir
ve dikimden sonra bitkinin ayakta
durması için yanına herek dikilerek bağlanır. Tepe kesimi yapılmadıysa 40- 50 cm yükseklikten tepe
kesimi yapılır. Dikimden sonra
mutlaka can suyu verilir. Damlama
sulama ile sulanması tavsiye edilir.
İlk yıldan itibaren meyve vermeye
başlayan bir kamkat meyvesinden

da 40-50 kg meyve alınabilir.
SAKSIDA YETİŞTİRİCİLİK
Saksıda yetiştiricilik için ise ortam olarak iki birim organik madde (tortvb) ve bir birim inorganik
madde (perlit, 3-5 çapında pomza
taşı, kum vb) karışımı yeterlidir.
Saksıda yetiştiricilikte bitkinin büyümesine bağlı olarak iki yılda bir
daha büyük bir saksı ile saksı değişimi yapılmalıdır.
Kamkat fidanları saksıya aktarılırken mutlaka torbanın altnoktasında oluşan toplanmış haldeki
kök yumağı kesilir. Yine alttaki toprak elle hafif şekilde parçalanır. Bu

60 MAKALE
budama ve parçalama yapılmaz
ise fidan dikildikten sonra büyüme
olayı gerçekleşmeyecek veya çok
yavaş olacaktır. Parçalama olayından sonra fidan toprağa yerleştirilir ve boşluklar toprak ile doldurulur. Şaşırtmada olduğu gibi
dikimde de fidanın torbadaki kök
boğazı noktası ile topraktaki kök
boğazı noktasının aynı olmasına
dikkat edilmelidir. Dikim yapıldıktan sonra aşı noktasının üzerinde
bulunan 2-3 cm’lik tırnak kesilmelidir. Fidan geliştikçe bu nokta kapanacaktır. Dikim çukuru kapatıldıktan sonra sıkıştırılmalı ve mutlaka
can suyu verilmelidir. Dikimden
sonra herek dikilmeli ve fidan hereğe bağlanmalıdır. Rüzgârdan
oluşabilecek yaralanmaların önü-
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ne geçmek için herek pürüzsüz olmalıdır. Filizler büyüdükten sonra
15-20 cm, tekrar kesilerek meyve
dalları oluşturulur ve şekillendirilir. Aşılamadan 1,5-2 yıl sonra iyi
bir bakımla iç mekânlarda meyve
alınabilir. Saksı değişikliği yapılıyorsa kök budamasının oranında
bitki dallarında budama yapılmalıdır. İyi bir bakımla saksıda bol
meyve alınabilir ancak meyveler
olgunlaşma zamanındatoplanmadığında bitkiyi strese sokacaktır.
Bitki yapraklarını ve meyvelerini
dökecektir.
Saksıda yetiştiricilikte sulamaya dikkat edilmeli, aşırı sulama ve
su eksikliğinden dolayı bitki strese
sokulmamalıdır. Kamkat nemi çok

KAMKAT ÇEŞİTLERİ
Fortunellamargarita- Nagami veya Oval Kamkat
Dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak yetiştirilen kamkat çeşididir.
Botanikçi Robert Fortune’nin Avrupa’ya getirdiği kamkat çeşidinin nagami
olduğu kaynaklarda geçmektedir. Ağaç 4 metre yüksekliğe kadar büyür. iç
mekanlarda mayıs sonu, dış mekanlarda haziran sonunda çiçeklenmeye
başlar ve ağustos sonuna kadar birkaç kez çiçeklenebilir. Oval meyveleri
4-5cm uzunluğunda, 2-3cm eninde, çiçeklenmeden hemen sonra yeşil,
zamanla portakal sarısı rengini alır. Turunçgiller içinde soğuğa en dayanıklı
olanlardandır. Gerek süs bitkisi, gerek meyve ağacı olarak yetiştirilir. Bu
çeşit Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) adına tescillenmiştir.
Fortunellahindsii- Hong Kong Wild
Hong Kong’da doğalolarak bulunan bir türdür. 1,5-2cm çapında yuvarlak
meyvelidir. Çinlilertarafındanyenilmekle birlikte, bu çok dikenli bitki, diğer
ülkelerde yalnız saksıda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Fortunellajaponica- Marumi veya Yuvarlak Kamkat
Meyveleri 1,5-2cm çapında, yuvarlaktır. Ağaç 2,5-3 metre yüksekliğe kadar
ulaşabilir. Nagami’ ye benzemekle birlikte, ondan daha fazla dikenlidir.
Fortunellacrassifolia- Meiwa veya Büyük Yuvarlak Kamkat
Yuvarlak meyveleri 4cm çapında, portakal sarısı renktedir ve birkaç
çekirdek içerir. Bu bodur ağacın dalları dikensiz veya çok küçük dikenlidir.
Kamkatlar içinde meyvesi taze olarak yenmeye uygun olan çeşitlerdendir.

sevdiği için sulamaya çok dikkat
edilmeli, susuz bırakılmamalıdır.
Sulama yapılırken gölleme yapılmamalı, özellikle bitkinin kalbi
olan kök boğazına su temas ettirilmemelidir. Saksı içerisinde ise saksıda drenaj boşlukları yok ise saksı
tabanında çakıl taşı gibi bir zemin
oluşturulmalıdır.
Saksı içerisinde kış mevsiminde
bol ışık alan bir pencere kenarına
konulabilir. Yazın ise balkon gibi
açık alanlara çıkarılabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken önemli
konu, çıkarma sırasında dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık
farkının fazla olmamasıdır. Dış ortamda da direk etkili rüzgar altında bırakılmamalıdır.

BORSA

GÜNCEL

NOMI

61

Kooperatiften
güç doğar

A

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın 21
Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle
mesaj yayımladı. Kooperatiflerin bireylerin
tek başına çözemedikleri ekonomik ve sosyal sorunları bir araya gelerek ortaklaşa çözümlemeyi hedefledikleri yapılar olduğunu kaydeden Çandır,
“Bu yapının tarımsal anlamda ana
hedefi, ortaklarına ucuz girdi
temin etmek ve ürünlerin pazarlanması ve
satışında üreticinin hak ettiği
maddi kazancı
sağlamasıdır” dedi.

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Kurucusu
Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1931
yılında İzmir
Ticaret Odası’ndaki konuşmasında,
“…Birleşmede
kuvvet vardır. Kooperatif
yapmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir“ ifadesini kullanarak, kooperatifleşmenin önemini vurguladığına dikkat çeken Çandır,
şunları kaydetti:
“Kooperatifler, birlikte hareket etme kültürünün
en güzel örnekleridir. Ancak bir dönem karalama
kampanyalarına sahne olan, bir dönem yaşanan kötü
örnekler toplumun kooperatiflere bakış açısını olumsuz etkilemiştir. Liberal ekonomiyi tam olarak benimseyen ülkeler bile kooperatifçiliğin önemini kavrarken, maalesef biz henüz birlikte hareket etmenin
önemini tam olarak anlayamadık.”

Tarımsal üretimde küçük ve orta büyüklükte işletmelerin yoğun olduğunu belirten ATB Başkanı
Ali Çandır, “Bu durum tarımsal işletmelerde mazot,
gübre, ilaç gibi girdilerin temininde sıkıntılara, tedarikçi gücünde zayıflığa ve dağınıklığa yol açtığı gibi
tarımda teknolojinin yeteri kadar kullanılamamasına da yol açmaktadır. Aynı
sıkıntılar, zayıflıklar ve dağınıklık, küçük üreticinin
ürünlerinin lojistiği,
pazarlanması ve
satışında da yaşanmaktadır.
Eğer birlikte
hareket edilirse daha
az masrafla, çok verim alınabilir, ürün
değerinde
satılabilir ”
değerlendirmesinde bulundu.
Ali Çandır, mesajında şunları kaydetti:
“Kooperatifçilik, ülkemiz tarım arazilerinin yapısına, örf, adet ve
geleneklerimizde olan birlikte hareket etme ve tek
başına kazanmak yerine, birlikte çalışarak daha fazla
kazanç sağlamaya ve bunu hakça paylaşmaya yönelik özelliklerimize uygundur. Yöresel ürünlerimizin
korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılmasında da kooperatifler önemlidir. Gelişmiş ülkelerde, kooperatifler tarım sektörünün her kesiminde
belirleyici bir ağırlığa, önemli büyüklükte istihdam ve
katma değer yaratma gücüne sahiptir ve ciddi bir lobi
gücü vardır. Biz de kooperatifçiliği yeniden keşfedip
bu gücünden yararlanmalıyız.”

62 BORSADAN

BORSA
NOMI

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

B

uğday tohumu ekim döneminde yaşanan
olumsuz hava koşulları nedeniyle ekimlerin olması gereken miktarın altında yapılmıştır. Hatta bazı noktalarda yine olumsuz
hava koşulları sebebiyle hasadı gelen pamuk tarlalarında üründe dökülme yaşandığı gerekçesiyle
hasat işleminin dahi yapılmadığı konusunda fikir
alış verişinde bulunulmuş, buğday ekimlerinin az
olmasına bağlı olarak saman üretiminin de azala3.MESLEK KOMİTESİ
(Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi)

cağı belirtilmiştir.
Üretim bölgeleri hakkında değerlendirmelerde
bulunan komite üyeleri, yayla kesimi olarak nitelendirilen Korkuteli, Elmalı ilçelerinde hafif kar yağışını olumlu olarak değerlendirmiştir.
İlimizde TÜİK tarafından açıklanan 2013 yılı hububat ürünleri üretim miktarları görüşülerek, ülkemizde gelişen coğrafi bilgi sistemi (CIS) hakkında
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

R

usya’da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan Ruble devalüasyonu sonucunda yaş meyve sebze ürünlerinin desteklemesi gerektiği belirtilerek; Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonun ’nda (DFİF) yer alan teşviklerin arttırılması,
olmayanların eklenmesi konulu Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne rapor sunulması gerekliliğinin
yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir. Ardından
Komite üyeleri sektörel değerlendirmeler yaparak
görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

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

S

ektörel ve ekonomik konularda görüş alış verişinde bulunulmuştur. 2014 yılının Tıbbi Aromatik Bitki
Sektörü için iyi geçtiğini ifade eden üyeler, yaz döneminde turizm nedeniyle hareketli geçen sektörde kış döneminde de bitki çaylarına olan ilgiden dolayı hareketin devam ettiğini söylediler.
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4. MESLEK KOMİTESİ
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

Ü

reticiden süt alım fiyatlarının 1,1-1,2 TL düzeyinde olması olumlu karşılanırken, ilimizde
pamuk üretim miktarının artması için sübvansiyonların artması gerekliliği konusunda görüş alış
verişinde bulunulmuştur. Yün üretim miktarımız ve

küçükbaş hayvanların sırtlarının sentetik boya kullanılarak boyanması ile yaşanan yün/yapağı kaybının
önlenmesi amacıyla araştırma yapılması kararlaştırılmıştır. Komite üyeleri tarafından piyasa ve ekonomik
konular hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

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

M

eslek komitesi üyeleri tarafından 2014 yılı
değerlendirmeleri aşağıda yer aldığı şekilde yapılmıştır.

Fiyat değerlendirmeleri: komite üyeleri tarafından
2014 yılının et birim fiyatlarının yükselmesi nedeniyle üretici açısından olumlu geçtiği, et fiyatlarının
yükselmesi nedeniyle tüketici alım gücünde azalma
meydana gelmiştir. Perakende satışlar yapan kasapların Et fiyatında yaşanan artışları, müşteri kaybı
yaşanmaması adına fiyatlara yeteri kadar yansıtılmamış ve bu nedenle 2014 yılı en fazla kasapları etkilemiştir.

6.MESLEK KOMİTESİ
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

S

ektörel güç birliğinin önemine vurgu yapılarak; Ortak tedarik sisteminin bulunması halinde sektöre sağlayacağı maddi ve manevi
faydalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ardından sektörü yakından ilgilendiren
Rusya Federasyonu’nda yaşanan ekonomik sorunlarla ilgili olarak görüş alış verişinde bulunulmuş
ve sektöre olan yansımaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Girdi Malzemeleri: Piyasada kullanılan yemler hakkında değerlendirmelerde bulunan komite üyeleri
özellikle piyasada yer alan kaba yemlerin kalitelerinin düşük olduğu belirtilmiştir.
Piyasa Değerlendirmeleri: Haksız rekabet oluşturan
kaçak kesimlerin hayvan refahı açısından denetimlerin yetersizliği nedeniyle halk sağlığını tehdit ettiği,
veteriner nezaretinde yapılmayan kesimler ve numune alımlarının olmaması nedeniyle gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtilmiş ve kaçak kesimler nedeniyle vergi ödemelerinde yaklaşık %32 düzeyinde
haksız kazanca yol açtığı derlendirmeleri yapılmıştır.

2. MESLEK KOMİTESİ
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

K

omite üyelerince iç piyasa koşulları değerlendirilerek, ekonomik değerlendirmelerde
bulunuldu.
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ATB Aylık İşlem Hacmi
(Milyon TL)
151 154

127

91

104

99

95

97

104

90

91

94
Seri 1

ATB 2013-2014 Ekim İşlem Hacmi
23.869.225,00 TL
33.496.653,00 TL

DİĞER
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ
KASAPLIK CANLI HAYV.ET MAM
ORMAN MAHSULLERİ

5.488.489,26 TL
6.605.648,92 TL
4.419.066,92 TL
2.295.688,88 TL
4.724.691,66 TL
3.074.137,55 TL
36.686.753,70 TL
27.705.272,41 TL
16.814.616,06 TL
11.100.218,98 TL
24.508.876,74 TL
19.049.585,40 TL

YAŞ MEYVELER
YAŞ SEBZELER
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL YAĞLAR
BAKLİYAT

810.948,78 TL
457.531,54 TL
1.417.090,00 TL
1.304.384,34 TL
32.307.499,30 TL
16.922.242,59 TL

HUBUBAT
Kasım.2014

Kasım.2013
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