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ATB Yönetim 
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Başkanı
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23 Haziran 1920 yılında Antalya Tica-

ret ve Zahire Borsası ismiyle kurulan 

Antalya Ticaret Borsamız, Hükümet 

Caddesi’ndeki küçük binasında başlayan 

çalışmalarını büyük bir özveri ve kararlılık-

la 94 yıldır sürdürüyor. 1000’in üzerindeki 

üyesiyle köklerinden gelen eşsiz kurumsal 

kimliğini, kültürünü, geleneğini ve biriki-

mini ekonomiye sunan Borsamız, kente 

duyarlı yaklaşımıyla her dönem takdir top-

lamıştır. Kurumumuzun bizlere sunduğu bu 

paha biçilemez değerleri kendimize rehber 

edinmiş bulunmaktayız. Antalya Ticaret 

Borsası yönetimimiz, meclisimiz ve olmaz-

sa olmazımız meslek komitelerimiz çalış-

malarını ekonomi için, kent için sürdürüyor. 

Pozitif kurumsal değer üreten, fark yaratan 

ve olumlu sonuçlarını paylaşan bir yönetim 

anlayışı iddiasıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin 

en aktif çalışan komitelerinden olan Antalya 

Ticaret Borsası Meslek komiteleri bu iddia-

mızın temelini oluşturuyor. 

Antalya Ticaret Borsamızın bünyesinde 

faaliyet gösteren 7 meslek komitemiz bu-

lunuyor. Hububat ve Mamulleri Meslek Ko-

mitesi, Çeşitli Mallar Meslek Komitesi, Taze 

Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi, Belir-

li Bir Mala Tahsis Edilmemiş Ürünlerin Top-

tan Ticareti Meslek Komitesi, Canlı Hayvan 

ve Et Ticareti Meslek Komitesi, Süs Bitkileri 

Meslek Komitesi, Tıbbi Aromatik (Itırlı) Bitki-

sel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Meslek 

Komitemiz her ay düzenli olarak toplanı-

yor, sektörleriyle ilgili konuları gündemine 

alıp görüş alışverişinde bulunuyor. Antalya 

Ticaret Borsası Meslek Komiteleri, sadece 

gündem belirlemiyor, ekonominin, kentin  

gündemini de oluşturuyor. Komite toplan-

tılarında alınan kararlar titizlikle rapor edi-

lerek öncelikle meclisimiz, sonra yönetim 

kurulumuzun gündemine getiriliyor. Çözüm 

için neler yapılabileceği görüşüldükten son-

ra gerekli görülmesi halinde üst organımız 

olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

konuyu iletiyoruz. Oralarda değerlendirilen 

karar ve beklentiler, ilgili Bakanlıklara ileti-

lerek çözüm için takibi yapılıyor. Yerel ko-

nularda ise bize gelen sorunlar gerek Vali-

liğimiz, ilgili müdürlüklerimiz gerekse yerel 

yönetimlerle kurduğumuz iletişimle sonuca 

ulaşıyor. Tabandan gelen en ufak bir soru-

nun çözümünün takipçisi oluyoruz. 

Bu yasal prosedürün yanında komiteleri-

mizin gündemine aldığı konular kentimizin 

hatta ülkenin gündemi haline de geliyor. 

Sektörel Analiz Toplantıları ve Tarım Soh-

betleri bizler için önemli. Alanında yetkin 

akademisyenler, ilgili kamu kurumu temsil-

cileri, üyelerimiz, sektör temsilcilerinin yanı 

sıra basınımızın da katılımıyla gerçekleşen 

Sektörel Analiz Toplantıları’nda ele alınan 

konu enine boyuna bütün taraflarca değer-

lendirilerek, neler yapılabileceğiyle ilgili yol 

haritası belirleniyor. Tavsiye niteliğinde ger-

çekleşen toplantılarımız, bizler için de, karar 

vericiler için de yol gösterici oluyor. Doma-

tes güvesi (tuta absoluta) ile ilgili yaptığımız 

sektörel analiz toplantısı, üretici, komisyon-

cu ve ilgili kurumlar için önemli uyarı niteliği 

kazanırken, ülke gündemine oturan konuy-

la ilgili alınacak önlemleri zorunlu kılmıştır. 

‘Taş ocaklarının tarım topraklarına etkisi’ 

başlıklı sektörel analiz toplantımız  keza 

öyle. Buğday hasadı sektörel analiz toplan-

tısı, tıbbi aromatik bitkiler sektörel analiz 

toplantısında ele alınan konular komitele-

rimizce belirlenmiştir. Komite üyelerimiz 

ayrıca yaptığımız sektörel analiz anketine 

katılarak ekonomik gerçekleşme ve beklen-

tilerini aktarmaktadır. 

Görüldüğü gibi Türkiye’nin tarihi en derin 

borsalarından olan Antalya Ticaret Borsası 

bütün organlarıyla aktif çalışmaktadır. Üye-

lerimizin sesi olan, bizim rehberimiz olan 

Komitelerimiz, tarımın, ekonominin sorun-

larını gündeme getirmeye, çözüm yollarını 

bulmak için bize güç vermeye devam ede-

cektir.

Komitelerimiz rehberimiz
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Antalya Damızlık Keçi Ko-

yun Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Zeliha Öztürk, 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Yö-

netim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül 

ve Süleyman Ersan’ın da hazır bu-

lunduğu ziyarette Öztürk, ATB’nin 

hayvancılıkla ilgili çalışmalarını 

takip ettiklerini belirterek özel-

likle Antalya’nın acil ihtiyacı olan 

Hayvan borsası konusundaki 

çalışmalarını destekledikleri-

ni bildirdi. Antalya’da küçükbaş 

hayvancılık sektörünün önemi-

ne dikkat çeken Öztürk, bölgeye 

kurulacak Hayvan Borsası’nın 

küçükbaş hayvanların değerinde 

alınıp satılacağı bir ortam oluştu-

racağını söyledi. 

ATB Başkanı Ali Çandır, Damızlık 

Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği’ne 

kadın başkanın önderlik etmesin-

den duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Hayvan Borsası ile ilgili 

çalışmalara sektörü temsil eden 

tüm tarafların katılımından yana 

olduklarını ve bu yönde çalıştık-

larını kaydeden Çandır, kent için 

önemli projelerin kurumların iş-

birliğiyle ortaya çıkabileceğini ifa-

de etti. Çandır, ziyareti nedeniyle 

Öztürk’e teşekkür etti. 

Kadın Başkan’dan Borsa’ya işbirliği ziyareti

ATB’den AESOB’a ziyaret

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kuru-

lu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüse-

yin Cahit Kayan ile birlikte göreve ikinci kez 

seçilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-

liği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok’u ziyaret 

etti. AESOB’un Antalya için önemli bir kuruluş ol-

duğuna dikkat çeken Çandır, Sevimçok’a başarılar 

diledi. Kurumlar arası işbirliğinin önemini belirten 

Çandır, bu yıl 5’incisi yapılacak Yöresel ve Gelenek-

sel Ürünler Fuarı’nda AESOB’u görmek istedikleri-

ni kaydetti. 

KERMESLER ESNAFA ZARAR VERİYOR 

AESOB Başkanı Abdullah Sevimçok, ziyareti nede-

niyle Ali Çandır’a teşekkür etti. Kurumlar arası iş-

birliğine inandığını ifade eden Sevimçok, Yöresel 

Ürünler Fuarı’nda  da yer almak istediklerini bildir-

di. 

Antalya’da ticaretin önemine dikkat çeken Abdul-

lah Sevimçok, esnafın en önemli sorunlarından 

birinin sergi ve ürün tanıtım günleri adı altında 

yapılan organizasyonlar olduğuna dikkat çekti. 

Özellikle okulların kapanma dönemlerinde sayısı 

artan kermes türü etkinliklerin hem gıda güven-

liği açısından hem ekonomik açıdan esnafa zarar 

verdiğini belirten Sevimçok, “Bu etkinlikler mutla-

ka belli kurallarla yapılmalı ve zaman sınırlaması 

konulmalı” dedi. Sevimçok, bu konuda yerel yöne-

timlere büyük görev düştüğünü kaydetti.  

Gıda güvenliğine uygun olmayan ürünlerin satıldı-

ğı sergi ve ürün tanıtım günleri adı altında yapılan 

organizasyonların esnafa büyük zarar verdiğini 

kaydeden Ali Çandır da bu organizasyonların belli 

kurallar çerçevesinde yapılması ve denetlenmesi 

gerektiğini vurguladı. 
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Kanun yapmakla iş bitmiyor

Antalya Ticaret Borsası Ma-

yıs ayı Meclis Toplantısı 

Meclis Başkanı  Hüseyin 

Cahit Kayan başkanlığında yapıl-

dı. Soma’daki maden faciasında 

yaşamını kaybeden maden işçi-

lerine Allah’tan rahmet dileyen 

Kayan, “Böyle bir acıyı Allah bir 

daha göstermesin” dedi. ATB 

Meclis üyeleri yaşamını yitiren 

madenciler için 1 dakikalık saygı 

duruşunda bulundu. Yönetimin 

1 aylık çalışması hakkında meclis 

üyelerini bilgilendiren ATB Baş-

kanı Ali Çandır, Hayvan Borsası ve 

Zeytinpark’la ilgili de bilgi verdi.

ÇANDIR’DAN İŞ GÜVENLİĞİ 

UYARISI

Soma’da yaşamını yitiren işçile-

re Allah’tan rahmet, yakınlarına 

başsağlığı dileyen Ali Çandır, iş 

güvenliğinin önemini vurgula-

dı. Soma faciasından alınması 

gereken dersler bulunduğunu 

kaydeden Çandır, “Umuyorum ki 

bu dersleri alırız” dedi. “Kanun 

yapmakla bu iş bitmiyor” diyen 

Çandır, eğitim ve etkili bir kont-

rol mekanizmasıyla kazaların 

en aza indirilebileceğini söyledi. 

Çandır, “Maalesef zaman zaman 

fiyatı öncelik alıyoruz, aslında 

insan hayatını öncelik almalıyız. 

Can güvenliği söz konusu olunca 

masraftan kaçmamamız lazım. 

Herkes işyerinde evinde insan 

odaklı önlemlerini almalıdır” 

diye konuştu. TOBB’un Soma için 

yardım kampanyası başlattığını 

hatırlatan Çandır, ATB’nin de bu 

kampanyaya katılmasını istedi. 

Meclis üyeleri oybirliğiyle Soma 

için başlatılan yardım kampanya-

sına katılma kararı aldı. 

AA Bölge Müdürü’nden ATB’ye ziyaret

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdür Vekili 

Hızır Hacısalihoğlu, Antalya Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı 

ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde bulunan Hacı-

salihoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nın kentin en 

önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, 

yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söy-

ledi. Ali Çandır da Hızır Hacısalihoğlu’na ziyareti 

nedeniyle teşekkür ederken, Anadolu Ajansı’nın 

kurumlar için önemine dikkat çekti. 
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ATB Lisesi öğrencilerinin 
mezuniyet gururu

Antalya Ticaret Borsası Ti-

caret Meslek Lisesi 14. 

dönem mezuniyet töreni, 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB 

Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Ka-

yan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi 

Süleyman Ersan, ATB Meclis Üye-

si Ragıp Gök, Muratpaşa Belediye 

Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda 

davetlinin katılımıyla gerçekleşti. 

Törende öğrencilere seslenen ATB 

Başkanı Ali Çandır, mezuniyet tö-

renlerinin kendisini en mutlu eden 

programlar olduğunu söyledi. 

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU

Çandır, “Gençliğin gözünde gör-

düğüm ışık, bu gönderden Türk 

Bayrağı’nın inmeyeceği, Atatürk 

ilke ve devrimleriyle Cumhuriyete 

sahip çıkılacağının en güzel kanıtı-

dır. Bu nedenle mezuniyet tören-

leri beni çok mutlu ediyor” diye 

konuştu. Öğrencileri yetiştiren ai-

leleri ve öğretmenlerine emekleri 

nedeniyle teşekkür eden Çandır, 

“Rekabetin çok yoğun olduğu 

hayat koşullarında gençlerimize 

şans ve başarı diliyorum” dedi. 

ÖĞRENCİLERE TABLET 

Antalya Ticaret Borsası, okulu de-

receyle bitiren öğrencilere tablet 

bilgisayar hediye ederken, çocuk-

ları yetiştiren aile ve öğretmenleri-

ne çiçek verdi. Okul Müdürü Cahit 

Öztürk de eğitime katkılarından 

dolayı ATB Başkanı Ali Çandır’a te-

şekkür plaketi sundu.

Geleneksel hale gelen pilav ikra-

mıyla başlayan törende, mezun 

olan öğrencilerin heyecanı göz-

lerinden okunuyordu. Atatürk’ün 

Gençliği Hitabesi ve gençliğin 

Ata’ya cevabının yer aldığı prog-

ramda, “İlk Göz 

Ağrısı Annem” adlı 

şiir dinletisi sunul-

du. Katılımcılar, 

Bayrak Flama Tes-

lim törenini ayakta 

alkışlayarak izledi. 

Yaş kütüğüne pla-

ket çakma törenin 

ardından, mezun-

lara başarı belgesi 

verildi. Program 

kep atma töreniyle 

son buldu. 
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Antalya Ticaret Borsası’ndan 

ilkyardımcı eğitimi

Antalya Ticaret Borsası 

(ATB) Tarımsal Uygula-

malı Mesleki Eğitim Mer-

kezi’nde (TUMEM) ilkyardımcı 

eğitimi düzenledi. ANDEM İlk-

yardım Eğitim Merkezi tarafın-

dan verilen Sağlık Bakanlığı ser-

tifikalı eğitim, 10’ar kişilik gruplar 

halinde iki gün sürdü. Gülsüm 

Geylani’nin verdiği ilkyardımcı 

eğitimine, sigortalı işçi çalıştıran 

işyerleri katıldı. Eğitim progra-

mında, temel yaşam desteği, ka-

namalar, kırık, çıkıklar, yanıklar, 

suda boğulmalar, tıkanmalar, 

araçtan çıkarma, taşıma teknik-

leri, zehirlenmeler, donmalar, 

sıcak çarpmaları, solunum yolu 

zehirlenmeleri, böcek sokmaları, 

gıda zehirlenmeleri, zirai ilaç iç-

miş kişiye müdahale, 112 ile ile-

tişime geçme, tarım sektöründe 

çalışanların çalışma koşulları göz 

önünde bulundurularak güncel 

örneklerle anlatıldı.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, ço-

ğunlukla tarım sektöründe faa-

liyet gösteren üye işyerlerinde 

çalışanların bir çok risk ile karşı 

karşıya bulunduğunu belirte-

rek, alınacak küçük önlemlerle 

işyeri yaralanmalarının en aza 

indirilebileceğini kaydetti. Yaşa-

nan kazalarda ilkyardımın hayat 

kurtardığını, sakatlıkları en aza 

indirdiğini belirten Çandır, “Bu 

anlayışla, üyemiz işyerlerinde 

çalışanlara yönelik ilkyardım-

cı eğitimi programı düzenledik. 

Önceliğimiz sağlık” dedi. 

Kaliteli zeytinyağına ödül

Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 7. Ulu-

sal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarış-

ması’nda dereceye giren firmalara ödülleri 

verildi. Zeytindostu Derneği üyelerinin katıldığı 

gecede, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Abidin Tatlı, dernek olarak ülkemizde üretilen 

zeytinyağlarının kalitesinin artırılmasına katkıda 

bulunmak gibi bir misyon üstlendiklerini söyledi. 

Yarışmaya katılan zeytinyağlarının kalite anlamın-

da ilk yıllara oranla büyük bir mesafe kat ettiği-

ni söyleyen Tatlı, “Zeytincilik ülkemizde pek çok 

bölgede yapılıyor. Belirli bir bölgeden ziyade tüm 

bölgelerimizin üretimi olan zeytinyağlarının belirli 

bir kaliteyi yakaladığını söylemek mümkün” dedi. 

Yarışmada, Antalya’da faaliyet gösteren Büyükak-

ça Zeytincilik orta meyvemsi kategorisinde altın 

madalya ile ödüllendirildi.  
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Çiftçimiz üretimden elini çekiyor

ATB Başkanı Ali Çandır, Çiftçiler Günü nede-

niyle yayınladığı mesajda Türk çiftçisinin her 

geçen yıl üretimden elini çektiğini belirtti. 

Çandır şunları kaydetti:  “Dünyanın stratejik kabul 

ettiği ve insanlığın olmazsa olmazı tarım, çiftçile-

rimizle varlığını sürdürmektedir. Ancak üzülerek 

görüyoruz ki çiftçimiz her geçen yıl üretimden elini 

çekmektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştır-

ma Vakfı’nın (TEPAV) verilerine göre,  2012 yılı so-

nunda 1.056.852 kişi olan kayıtlı çiftçi sayısı 2013 yı-

lında yüzde 12 azalarak 928.454 kişiye gerilemiştir. 

Çiftçi sayısının en fazla azaldığı iller Samsun, Kon-

ya, Manisa, Antalya ve Hatay olarak belirtilmekte-

dir. Kayıtlı çiftçi sayısı Antalya’da 4.991 kişi azalarak 

45.791 kişiye düşmüştür. 

Yaptığımız toplantılarda üreticilerimizin gündeme 

getirdiği en önemli sorun girdi maliyetlerinin yük-

sekliğidir. Buna tarımdan elde edilen gelirin her 

geçen gün azalması da eklenince ekonomik olarak 

umduğunu bulamayan çiftçinin  toprağı terk ettiği-

ni üzülerek görmekteyiz. Toprakları her geçen gün 

daha çok imara açılan Antalya’da çiftçi üretimi artık 

geçim kaynağı olarak görememektedir. Antalya gibi 

toprağı verimli bir tarım kentinde çiftçinin neden 

toprağı terk ettiği mutlaka araştırılmalı ve bunun-

la ilgili alınması gereken önlemler alınmalıdır. Zira 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği 

gibi “milli ekonominin temeli olan tarım”, sürdürü-

lebilir kırsal kalkınma ve istihdam için de olmazsa 

olmazımızdır. 

Dünya tarımın ve toprağı işleyen çiftçinin toprakla 

bağının koparılmaması gerektiğini anlamış bu yön-

de önlemlerini almaya başlamıştır. Birleşmiş Millet-

ler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2014 yılını Aile Çift-

çiliği Yılı ilan ederek, örgütlü bir tarımsal  üretimin 

önemine dikkat çekmektedir. Gelişmiş ve gelişmek-

te olan ülkelerde 500 milyonun üzerinde ailenin 

çiftçilikle geçimini sağladığını belirten FAO, bu ai-

lelerin ürettikleri ürünlerle milyarlarca insanın gıda 

ihtiyacını karşıladığına dikkat çekmektedir. Bizim de 

aile çiftçiliğini gündemimize alıp, tarımsal üretimi 

daha profesyonel yapmak için altyapımızı oluştur-

mamız gerekmektedir. 

Harcadığı alın teri ve emeğiyle dünya sofralarına 

ulaşan Türk çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gü-

nü’nü kutluyor, önünü görebilen, planlı ve güvenli 

bir ortamda, daha sağılıklı, daha lezzetli ve daha gü-

venli ürünler yetiştirmelerini arzu ediyorum.”

15GÜNCELBORSA
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Pahalı et kasabı memnun etmedi

ATB Canlı Hayvan ve Et Tica-

reti Meslek Komitesi Baş-

kanı Süleyman Kaçaroğlu, 

kargas etin kilogram fiyatının 17 

TL iken 19 TL’yi geçtiğini belirte-

rek, “Etin fiyatı son bir kaç aydır 

yüzde 10 civarında arttı. Kasaplar 

kar marjını düşürdü. Fiyatın sa-

dece yüzde 5’ini tüketiciye yan-

sıtıyoruz” dedi. Kıymanın 32 Lira, 

kuşbaşı etin 34 Lira’dan tüketiciye 

ulaştırıldığını belirten Kaçaroğlu, 

et fiyatında istikrar olmadığını 

vurguladı. Kaçaroğlu, “Fiyatları 

dengede tutmada zorlanıyoruz. 

Maalesef et sektöründe istikrar 

yok. Danayı 3 ay sonra kaça kese-

ceğimi bilmeliyim. Önümüzü gö-

remiyoruz” diye konuştu. 

Etteki maliyetlerin son dönemde 

arttığına dikkat çeken Süleyman 

Kaçaroğlu, yem fiyatının dola-

ra endeksli olarak 47 Lira’dan 

52 Lira’ya yükseldiğini kaydetti. 

Kaçaroğlu, “Üretim pahalı, girdi 

maliyetleri yüksek. Maliyetlerin 

düşürülmesi şart” dedi. Bakanlı-

ğın ette sıkıntı çıkmadan önlemini 

alması gerektiğini söyleyen Kaça-

roğlu, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, etlik hayvanların itha-

latını şimdiden sıfırlamalı. Canlı 

hayvan ithal edersek et sıkıntısı 

olmadan önlemimizi almış olu-

ruz. Son dakika yapılacak et itha-

latı bize daha pahalıya mal olur. 

Beslenecek hayvanın gümrüğünü 

sıfırlaması lazım ki iç piyasada 

frene basabilelim. Sıkışınca et it-

hal etmeyelim, sıkışmadan canlı 

hayvan ithal edelim” değerlendir-

mesinde bulundu. 

Çiğ süte 10 Kuruş’luk zam

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını 

ilk kez birinci toplantıda belir-

ledi. Kuraklık ve girdi maliyet-

lerinin arttığına dikkat çeken süt üreti-

cileri, çiğ sütün referans fiyatının 1 lira 

20 kuruş olmasını talep etti. Ancak süt 

sanayicileri, kendi maliyetlerinin de çok 

yükseldiğini ve litre başına 15 kuruşluk 

artışın sanayi kuruluşları açısından bü-

yük bir kaynak ihtiyacı doğuracağını 

belirterek teklifi reddetti. Görüşmeler 

sonucunda litre başına 1ira 15 kuruş-

luk fiyatta uzlaşma sağlandı. Böylece 

1 Şubat 30 Haziran tarihlerinde 1 lira 5 

kuruş olan çiğ süt referans fiyatı, 1 Tem-

muz 31 Aralık 2014 tarihleri için 10 ku-

ruşluk artışla 1 lira 15 kuruş oldu.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sü-
tün litresine 10 kuruş zam 
yaptı. Alınan karara göre, 
1 Temmuz’dan itibaren çiğ 
sütün referans fiyatı litre 

başı 1 lira 15 kuruş oldu.
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Antalya
çiçekle buluştu

Turizm ve tarım kenti Antalya, Türkiye’nin en renkli festivali Çiçek 
Festivali’ne 10’uncu kez ev sahipliği yaptı. 2 milyon dal çiçeğin 

kullanıldığı Çiçek Festivali’nde   çiçekli araç süslemeleri dikkat çekti.
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Antalya Türkiye’nin en renk-

li festivaline ev sahipliği 

yaptı. Bu yıl EXPO 2016 

Antalya ismiyle düzenlenen Çiçek 

Festivali’nin etkinlikleri çocuklarla 

başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda 

toplanan çocuklara ilk olarak Ja-

ponya kraliyet sanatçısı Kaoruko 

Sugimoto çiçek süsleme sanatı 

ikebana gösterisi sundu. Çocuklar, 

Tohumlar Fidana şarkısı eşliğin-

de Japon sanatçıya eşlik ederken, 

sanatçının gösterisi büyük beğeni 

topladı. Japon sanatçı Sugimoto, 

gösteri sonunda çocuklara ken-

di yaptığı yapay çiçekleri hediye 

etti. Çocuklar daha sonra üzerinde 

EXPO logosu bulunan saksılara 

çiçek dikimi yaptı, EXPO taşlarını 

boyadı. Palyaçoların ve EXPO gö-

nüllülerinin eşlik ettiği çocuklara, 

diktikleri çiçekler hediye edildi. 

Çocuklar, çiçeklerle birlikte festi-

valin ilk gününde renkli görüntü-

ler oluşturdu.

2 MİLYON ÇİÇEKLİ FESTİVAL

Festivalin ikinci gününde gele-

neksel hale gelen kortej yapıldı. 

Işıklar’dan başlayan ve tramvay 

yolunu takip eden korteje, Avru-

pa Birliği Bakanı ve Başmüzake-

reci Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 

Valisi Sebahattin Öztürk, Antal-

ya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Menderes Türel, Muratpaşa Kay-

makamı Cevdet Can, Muratpaşa 

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kon-

yaaltı Belediye Başkanı Muhittin 

Böcek, Antalya Emniyet Müdürü 

Cemil Tonbul, Süs Bitkileri İhracat-

çılar Birliği Başkanı Osman Bağ-

datlıoğlu, Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Hüseyin 

Cahit Kayan, Antalya Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Çetin Os-

man Budak, EXPO 2016 Antalya 

Ajansı Genel Sekreteri Selami Gü-

lay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Ahmet Dallı ve eşlerinin 

yanı sıra çok sayıda davetli katıl-

dı. Cumhuriyet Meyda’nına kadar 

devam eden kortejde 1 milyon 

dal çiçek kullanılarak süslenen 11 

araç büyük ilgi gördü. Araçlara So-

ma’da yaşanan maden faciasında 

yaşamını yitiren 301 madencinin 

anısına siyah kurdele ve işçi bare-

ti konuldu. Anıtkabir’in yanı sıra, 

masal ve çizgi film kahramanları-

nın çiçeklerle dizaynının yapıldığı 

birbirinden renkli araçlar halkın ve 

turistlerin beğenisini topladı. Kor-

tejde yer alan palyaçolar ve tahta 

bacaklar çocukların büyük ilgisini 
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Çiçek Festivali’nde Vali Sebahattin Öztürk’ün eşi Nihan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tü-

rel’in eşi Ebru Türel, Emniyet Müdürü Cemil Tonbul’un eşi Hatice Tonbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 

Uysal’ın eşi Ümran Uysal, EXPO 2016 Antalya Genel Sekreteri Semali Gülay’ın eşi Nevin Gülay ve Japon Krali-

yet Sanatçısı Kaoruko Sugimoto korteje katılan, çiçeklerle en güzel süslenen üç araç için değerlendirme yaptı. 

gördü. EXPO’nun sembol çiçeği 

şakayığın da tanıtıldığı kortejde, 1 

milyon çiçek halka dağıtıldı. 

10. YIL MARŞI EŞLİĞİNDE İKE-

BANA SANATI

Cumhuriyet Meydanı’na gelen 

protokol üyeleri, öğrencilerin yap-

tığı “çiçek ve çocuk” resim sergisi 

ile botanik çizim sergisinin açılışını 

yaptı. Çocukların EXPO saksılarına 

çiçek diktiği ve EXPO taşlarını bo-

yadığı çadırı ziyaret eden katılım-

cılar, burada çocuklarla hatıra fo-

toğrafı çektirdi. Peyzaj firmalarını 

da ziyaret eden protokol üyeleri, 

ardından Japon kraliyet sanatçısı 

Kaoruko Sugimoto’nunu ikebana 

gösterisini izledi. 10. Yıl Marşı eşli-

ğinde ikebana  gösterisini tamam-

layan Sugimoto yoğun alkış aldı.

20 10. ANTALYA ÇİÇEK FESTİVALİ
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Programın son bölümünde protokol üyele-

rinin eşlerinin ve AIPH temsilcilerinin jüri 

üyesi olduğu yarışmada, çiçeklerle en iyi süs-

lenen araca ödül verildi. Yarışmada, Flash Ta-

rım’ın Sinderella dizaynı birincilik ödülü aldı. 

Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 

ise 2 bin TL ödül verilen yarışmada katılan fir-

malara festivalin anısına plaket takdim edildi. 

Festivalde ödül alan firmaların temsilcileri, 

para ödüllerini Soma’da hayatını kaybeden 

madenciler için oluşturulan yardım fonuna ba-

ğışladıklarını açıkladı. Firmaların bu kararı katı-

lımcılardan yoğun alkış aldı. Programın sonun-

da hazırlanan çiçek buketleri halka dağıtıldı.

ÖDÜL PARALARI SOMALI MADENCİLERE

AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

10’uncu Çiçek Festivali’nin çok 

renkli geçtiğini belirterek, bunun 

uluslararası alana yayılması gerekti-

ğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Çiçek gibi 

güzel bir festivalde birlikte olmaktan 

büyük mutluluk duyuyorum. Emeği 

geçenlere sonsuz teşekkür ediyo-

rum. Bu sene çocukların işin içine 

dahil edilmesi festivale ayrı bir anlam 

katmış. Festivalin bu yıl 10’uncusunu 

düzenliyoruz. Valimizin, Menderes 

Türel’in, Ticaret Odamızın, Ticaret 

Bosamızın desteğiyle artık önümüz-

deki yıl festivali uluslararası katılımlı, 

güzel bir festival haline getirelim” 

diye konuştu.

Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, bü-

yük bir ekonomik değer olan çiçekçi-

liğin Antalya ve Türkiye için önemine 

dikkat çekerek, Antalya’nın çiçeği 

festivalle taçlandırıldığını kaydetti. 

Kurumların desteğiyle festivali bugü-

ne geldiğini kaydeden Öztürk, “Bunu  

şimdi daha iyi bir noktaya getirilmesi 

lazım” dedi.  Öztürk, Soma’daki ma-

den faciasında yaşamını yitiren işçi-

lere rahmet diledi. 

ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, 

festivalin bugüne gelmesinde emeği 

geçenlere teşekkür etti. Budak, “Çi-

çek barış güzellik demek. Sevgiye 

barışa ihtiyacımız var. O yüzden çi-

çek festivali bizler için önemli” diye 

konuştu. Festival Komitesi Başkanı 

ve Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği 

Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, büyük 

emeklerle festivalin bugünlere geldi-

ğini belirterek, bunun sahip çıkılarak 

daha ileriye taşınması gerektiğini 

kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “FESTİVAL ULUSLARASI ALANA YAYILMALI”
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FESTİVAL ÖNCESİ PROTOKOLE DAVET

Çiçek Festivali tertip komitesi adına 

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracat-

çılar Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğ-

lu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Çetin Osman Budak, EXPO 2016 

Antalya Ajansı Genel Sekreteri Selami 

Gülay ile birlikte Antalya Valisi Seba-

hattin Öztürk’ü makamında ziyaret etti. 

Festival tertip komitesi, Vali Öztürk’ü bir 

buket çiçekle EXPO 2016 Antalya Çiçek 

Festivali’ne davet etti. 

Bu yıl 10’ uncusu düzenlenen Çiçek 

Festivali’nin Antalya’nın bir markası 

olduğuna dikkat çeken Osman Bağdat-

lıoğlu, Vali Öztürk ve eşi Nihan Öztürk’ 

ü Çiçek Festivali’ ne davet etti. 2 gün 

sürecek Festival kapsamında yapılacak 

etkinlikler hakkında Öztürk’ e bilgi ve-

ren Bağdatlıoğlu, “Antalyamızın renkli 

yüzü Çiçek Festivali’ne verdiğiniz destek 

nedeniyle tertip komitesi adına sizlere 

teşekkür ediyorum” dedi. 

Vali Sebahattin Öztürk, Çiçek Festiva-

li’nin Antalya’nın ruhuna yakışan bir 

etkinlik olduğunu belirterek, tertip ko-

mitesine böyle bir organizasyon yaptık-

ları için teşekkür etti. Çiçek Festivali’nin 

Antalya’nın tanıtımı için iyi bir fırsat 

olduğunu belirten Öztürk, Festival’in 

“çiçek ve çocuk” temalı EXPO 2016 ile 

bütünleşmesinden duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi. Öztürk, Festivale büyük 

bir zevkle katılacağını söyledi. 

EMNİYET MÜDÜRÜ NE ZİYARET

Festival Komitesi adına Süs Bitkileri ve 

Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı 

Osman Bağdatlıoğlu ile Antalya Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Çandır, Emniyet Mü-

dürü Cemil Tonbul’u ziyaret etti. Tonbul 

ve eşini Çiçek Festivali’ne davet eden 

Bağdatlıoğlu, festival programı hakkın-

da bilgi verdi. Cemil Tonbul, Antalya gibi 

turizm kentinin böyle festivallerle anıl-

masının önemine dikkat çekerek, Festi-

val Tertip Komitesi’ ne organizasyon için 

teşekkür etti. 

TÜREL’E GELİN ÇİÇEĞİ

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar 

Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu 

ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Çandır, Festival için Antalya da bulunan 

Japon Kraliyet Sanatçısı Kaoruko Su-

gimoto ile birlikte Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Menderes Türel’i zi-

yaret ederek, festivale davet etti. Japon 

sanatçı Türel’e ikebana gösterisinde 

yaptığı gelin çiçeğini armağan ederken, 

Türk ve Japon dostluğunu pekiştirmek 

üzere Antalya ‘da olduğunu söyledi. Tü-

rel de Sugimoto ya teşekkür ederken, 

kendisini Antalya da ağırlamaktan mut-

luluk duyduklarını ifade etti. Antalya’nın 

önemli bir organizasyona ev sahipliği 

yaptığını belirten Türel, festival tertip 

komitesine teşekkür etti.
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Bu topraklarda
buğday üretmek zorundayız

Antalya Ticaret Borsası’nın 
düzenlediği sektörel 
analiz toplantısında 

buğday hasadı gündeme 
geldi. Kuraklık nedeniyle 

hasatta düşüş bekleyen 
üretici, girdi maliyetlerinin 

yüksekliğinden yakındı. 
Taban fiyatın geç açıklan-

masını gündeme taşıyan 
sektör temsilcileri, eski 

biçerdöverlerin kullanıl-
masıyla yılda 2 milyar 233 

bin ekmeğe tekabül edecek 
buğday kaybı yaşandığına 
dikkat çekti. ATB Başkanı 

Ali Çandır, “Bu topraklarda 
buğday üretmek zorunda-

yız” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi Tarım Makineleri Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin’in 

moderatörlüğünde yapılan Buğday 

Hasadı Sektörel Analiz Toplantısı’na 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin 

Cahit Kayan, BATEM Müdürü Abdullah 

Ünlü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürlüğü nden Hidayet Güç ve Hidayet 

Arıkel, Boztepe Tarım İşletme Müdürü 

Olcay Akın, Ziraat Mühendisleri Oda-

sı, ATSO, Tarım Kredi Kooperatifi, Batı 

Akdeniz Biçerdöverciler Derneği, ATB 

Meclis, Komite üyelerinin yanı sıra çok 

sayıda sektör temsilcisi katıldı. 

YAĞMUR DÖNEMİ GEÇTİ BİÇERDÖ-

VERLERE BAKALIM 

Prof. Dr. Can Ertekin, hasat dönemin-

de meydana gelen ürün kayıplarının 

önemine dikkat çekerek,”Türkiye’nin 

buğday ihtiyacı 20 

milyon ton civarında, 

yüzde 1’lik bir kayıp 

bile bizim için önemli 

bir miktar. Buğdayda 

hasat kaybı yüzde 7 

oranında azaltılırsa 

İstanbul’un 223 gün-

lük ekmek ihtiyacını karşılayacak 

kapasitede” dedi. Türkiye genelinde 

buğday verimliliğinde sıkıntı olabile-

ceğini belirten Ertekin, “Hasat dönemi 

yaklaştı. Yağmur yağsa da bir faydası 

olmayacak. Yoğunlaşmamız gereken 

nokta biçerdöverde kayıplar önemli. 

Buğday hasadının yüzde 80’i biçer-

döverle yapılıyor. Eski biçerdöverlerin 

kullanılmasıyla yılda 2 milyar 233 bin 

ekmeğe tekabül edecek buğday kaybı 

yaşanıyor” diye konuştu. Sadece buğ-

dayda değil, arpa, yulaf, mısır, çavdar 

gibi ürünlerde de sıkıntı yaşandığını 

Can Ertekin



26 BORSA
NOMI

BORSADAN

belirten Ertekin, “Hububattaki 

yüzde 1’lik kaybın maddi değeri 

200 milyon lira. Oldukça yüksek 

bir miktar. Bunun 670 yeni tek-

nolojiye sahip biçerdöver alınabi-

liyor” dedi. Prof. Dr. Can Ertekin, 

Türkiye’de 15 bine yakın biçerdö-

ver olduğunu belirterek, bunun 

yüzde 55’inin 10 yaş üzeri, yüzde 

29’unun 20 yaş üzeri olduğunu 

bildirdi. Ertekin, makine parkının 

yenilenmesi gerektiğini kaydetti. 

YÜZDE 25 REKOLTE KAYBI 

Bu yıl buğday rekoltesinde yüzde 

25 düşüş yaşanacağının tahmin 

edildiğini ifade eden Ertekin, kıyı 

kesiminde sorun bulunmadığını 

ancak iç kesimlerde zamanında 

ve istenilen seviyede yağışın ol-

maması nedeniyle üretimde dü-

şüş yaşandığını söyledi. Ertekin, 

“Geçen yıl 22 milyon ton buğday 

üretimi gerçekleşti, bu yılki bek-

lenti 17-18 milyon ton civarında. 

Türkiye’nin ihtiyacı ise 20 milyon 

ton. Bu rakamlara göre çok büyük 

sıkıntı yaşanacağını düşünmüyo-

rum” diye konuştu. 

TABAN FİYAT BELİRLENMEDİ 

ATB Başkanı Ali Çandır, Soma’da-

ki maden faciasında yaşamlarını 

yitiren işçilere Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı dileyerek 

ko n u ş m a s ı n a 

başladı. Çandır, 

hububat sektö-

rünün temsilci-

lerini bir araya 

getirerek hasat 

öncesinde yaşa-

nan ve sonrasında 

yaşanabilecek sıkıntı ve beklenti-

leri ortaya çıkarmak istediklerini 

belirterek, ATB sektörel analiz 

toplantılarının devam edeceği-

ni söyledi. Ali Çandır, Türkiye’nin 

buğday üretmesi gerektiğini, 

üretmeme gibi bir lüksünün ol-

madığını vurguladı. Türkiye’de 

çiftçinin mazotu, gübreyi pahalı 

kullandığına dikkat çeken Çandır, 

buğdayın 55 Kuruş’a alındığı Rus-

ya ile rekabet edebilmek için ko-

şullarının aynı olması gerektiğini 

vurguladı. Buğday taban fiyatının 

hala belirlenemediğine dikkat 

çeken Çandır, “Üretici halkı do-

yurabilmek için risk alıyor” dedi. 

Buğday üretiminde sıkıntının ya-

şanmaması için biçerdöverlerin 

yenilenmesi, çiftçilerin eğitilmesi, 

örgütlenmenin teşvik edilmesi, 

arazilerin ortak kullanılması ge-

rektiğini kaydeden Çandır, “(Bu 

kafayla bir şey olmaz, boş vere-

lim) diyemeyiz. Bu topraklarda 

buğday üretmek zorundayız. Her-

kes üzerine düşeni yapmalıyız” 

diye konuştu. 

ÜRÜN PARA ETMİYOR 

ATB Hububat Meslek Komitesi 

Üyesi Yusuf Karasu, geçen yıl hu-

bubatta iklimsel olarak büyük ka-

yıp yaşandığını ancak bu yıl sahil 

kesiminde hububat üretiminde 

sıkıntı olmadığını bildirdi. Komi-

te Üyesi Ahmet Yılmaz, yaylada 

buğdayın yeterli ölçüde sulandı-

ğını ve ciddi boyutta ürün sıkıntısı 

çekmeyeceklerini beklediklerini 

söyledi. Komite üyesi Veli Karasu, 

buğday hasadı yapılırken dikkat 

edilmesi gerekenlere dikkat çe-

kerken, topraklı ürünün alınma-

ması gerektiğini kaydetti. Komite 

üyesi Mehmet Özmen, girdi ma-

liyetlerinin artmasına rağmen, 

ürünün para etmediğini belirte-

rek, “Böyle giderse buğday üreti-

minden vazgeçeceğiz” dedi. ATB 

Üyesi Nuri Büyükselçuk, rutubetli 

hububattan şikayet ederken, hu-

bubat alıcısının paranın yüzde 

4’ünü suya verdiğini ifade etti. Bü-

yükselçuk, “Buğday hububatçıya 

getirildiğinde analizi ve tasnifi iyi 

yapılmalı, bunu yapmazsak kötü 

ürün getirene de pirim vermiş 

oluyoruz, iyi ürünü teşvik edemi-

yoruz” diye konuştu. 

Ali Çandır
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Ziraat Mühendisi Hidayet Güç, bu 

yıl kuraklık sıkıntısı korkusu ya-

şandığına dikkat çekerek, “Buğ-

day dane yapmaya başlamışken 

Manavgat’ta geçtiğimiz günlerde 

yaşanan yağmur buğdayı yatır-

dı. İç bölgelerde kuraklık kendi-

ni hissettiriyor. Ülkede önemli 

ölçüde ürün sıkıntısı çekebiliriz. 

Biçerdövercilere dane kayıpla-

rının olmaması için hızlı hareket 

etmemelerini, araç bakımlarını 

iyi yapmalarını öneriyoruz” diye 

konuştu. Çiftçinin zor bir dönem 

geçirdiğini ifade eden Güç, “Çift-

çinin dekar başına kazandığı para 

malum. Hiç olmazsa alınacak 

önlemlerle dane kaybı olmasın” 

dedi. Ziraat Mühendisi Hidayet 

Arıkel de bölgede yaptıkları in-

celemelerde bu yıl süne zararlısı 

riski görmediklerini bildirdi. Kor-

kuteli Ziraat Odası Başkanı Musa 

Büyükçetin, Nisan yağmurları geç 

yağdığı için rekoltede düşüş oldu-

ğunu belirterek, bazı kesimlerde 

yüzde 50’ye yakın rekolte düşü-

şü olduğunu bildirdi. Büyükçetin, 

saman sıkıntısı beklemediklerini 

kaydederken, “Korkuteli’de man-

tarcıların en büyük ihtiyacı saman 

sıkıntısı yaşanmayacağını bekli-

yoruz” dedi. 

BİÇİLEN ALAN AZALDI 

Batı Akdeniz Biçerdöverciler 

Derneği Başkanı Ruhi Sarıcalar, 

buğdayın değerli bir mahsul ol-

duğunu ancak sahipsiz olduğunu 

ifade etti. Biçerdöverlerin yüzde 

80’inin eski model olduğunu kay-

deden Sarıcalar, eski model araç-

ların dane kaybına neden oldu-

ğunu söyledi. Yeni bir biçerdöver 

fiyatının 135 bin Avro olduğunu 

bu nedenle araçları yenileme im-

kanı olmadığını kaydeden Sarıca-

lar, devletten destek bekledikleri-

ni ifade etti. Sarıcalar, “Ekipmanı 

yenilersek buğday hasadında ka-

yıp minimum iner” dedi. Sarıcalar, 

mazot, personel gideri gibi girdi-

lerin yüksekliğine de dikkat çek-

ti. Sarıcalar, çiftçinin de buğday 

üretiminden vazgeçtiğini belirte-

rek, “Birkaç yıl önce bölgede 6-7 

bin dekar araziyi biçerken, bu yıl 

bin-1500 dekar araziyi biçeceğiz. 

Buğdaya iyi para verilmiyor, çift-

çi buğday ekiminden vazgeçiyor. 

Çiftçi sahipsiz, emeğinin karşılı-

ğını alamıyor. Eğer böyle giderse 

buğday için hasat toplantısı yapa-

mayacağız” dedi. 

BUĞDAY ÇALIŞMASI 

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, 

araştırma enstitüsü olarak buğ-

dayla ilgili 2 yıldır çalışmalar 

yaptıklarını belirterek, ”Bölge ve 

üretici için en uygun çeşitleri bul-

mak için çalışıyoruz” dedi. Tarım 

sektörünün en büyük sıkıntısının 

örgütsüzlük olduğunu kaydeden 

Ünlü, “Herkes (benim olsun) dü-

şüncesiyle çalıştığı için Rusya, 

Fas, İspanya’yla rekabet edemi-

yoruz. Örgütlenmek üreticimizi 

eğitimle daha da bilinçlendirmek 

gerekiyor. Bize düşen görevlere 

hazırız” diye konuştu. ATSO Üyesi 

Murat Totoş, çiftçinin birlikte ha-

reket etmesi gerektiğini belirte-

rek, makine kullanımına sınırlama 

getirilmesini, devletin imece usu-

lünü özendirmesi gerektiğini vur-

guladı. Tasaco Tarım’dan Aşkın 

Güler, Türkiye’nin buğdayda çeşit 

çöplüğü olduğunu belirterek, bu-

nun üretim ve hasatta yarattığı 

sıkıntılara dikkat çekti. Orta Ana-

dolu’da buğday sıkıntısı olduğunu 

kaydeden Güler, hububatta yüzde 

20-30 verim kaybı olabileceğini, 

bunun saman yokluğunu da bera-

berinde getirebileceği uyarısında 

bulundu.
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Her portakal 
Finike portakalı olmayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, yeni hal 
kayıt sistemi ile sebze 
ve meyvelerin künyesi 

olacağını belirterek, 
“Artık hiçbir satıcı her 

domatesi Ayaş domatesi 
diye satamayacak veya her 
portakala Finike portakalı 

diyemeyecek” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-

dan Hal Kayıt Sistemi Tanıtım Top-

lantısında konuşan Bakan Yazıcı, yak-

laşık 75-80 milyar liralık bir sektör olan yaş 

meyve ve sebze ticaretini düzenlemek ama-

cıyla 5957 sayılı yeni Hal Kanunu çerçevesin-

de Hal Kayıt Sisteminin oluşturulduğunu be-

lirtti. Sistem ile tarladan sofraya, üretimden 

satışa ve tüketiciye erişimine kadar sebze ve meyve 

sektörünün tüm aşamalarının kayıtlı hale geleceği-

ni kaydeden Yazıcı, teknolojik ve bilişim olanakları 

hazırlanarak uygulamaya konulan sistemin başında 

bazı aksaklıklar olabileceğini, yaşanan aksaklıkların 

da zaman içinde çözüleceğini söyledi.

Yazıcı, “Bu sistemi birlikte başarıya ulaştıracağız. Ba-

şarıya ulaşınca herkes kazanacak. Üreticinin ürettiği 

ürün kamyonlara yüklenip yollara dökülmeyecek, 

çöplüklere atılmayacak. Üretici de komisyoncu da 

emeğinin karşılığını alacak” diye konuştu. Sistemle 

ilgili rehberlik yapacak ve sistemi denetleyecek ku-

rumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğunu kay-

deden Yazıcı, görevini yerine getirmeyenlere de ağır 

yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Yeni Hal Kanunu ile üreticinin üzerindeki hal rüsumu 

yükünün kaldırıldığını belirten Bakan Hayati Yazıcı, 

üreticinin bundan sonra hal rüsumu ödemeyeceği-

ni, komisyoncunun ödeyeceğini dile getirdi. 

Belediyelerin tahsil edilen rüsumu paylaşımı-

na ilişkin de kriterler getirildiğini ifade eden 

Yazıcı, bu paylaşımın hiçbir çekişmeye mahal 

vermeden tamamen elektronik ortamda ya-

pılacağını söyledi. 

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KORUNACAK

Yeni hal kayıt sistemi ile ürünlerin künyesinin olaca-

ğını kaydeden Yazıcı, “Satın almak için tedarikçiye 

gittiğinizde ihtiyacınız olan domatesi alırken kün-

yesine bakacaksınız. Nerede üretilmiş, ne zaman 

hasadı yapılmış, tüm bunları göreceksiniz. Ürünün 

künyesi olacak, bunu ileride çok daha yaygın hale 

getireceğiz. Künyeyi aslında renkli çıkaracaktık ama 

maliyet artmasın diye siyah-beyaz yaptık. İleride 

bu belki barkoda dönüşecek. Artık hiçbir satıcı her 

domatesi Ayaş domatesi diye satamayacak veya 

her portakala Finike portakalı, Anamur muzu diye-

meyecek. Çünkü künye olacak. Künye koymamak 

ya da farklı koymanın idari yaptırımı 6 bin lira. Bu 

alanda bugüne kadar var olan sorunları, kayıt dışılı-

ğı, tarladan sofraya inşallah hem üretici hem de bu 

işin ticaretini yapanlar hak kuralları içerisinde hak 

ettiklerini alacaklar. Tüketici de kaliteli, hijyenik, 

standardı belirlenmiş meyve ve sebzeye güven için-

de erişebilecek” diye konuştu.

Hayati Yazıcı
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Alanya ipeği dönüyor

İpekböcekliği denildi-
ğinde akla Bursa gelir 

oysa Alanya’nın tarihinde 
ipekböcekçiliği ve ipekli 

dokumalar hatırı sayılır bir 
değere sahip. Şimdilerde 

kaybolmaya yüz tutmuş 
ipekböcekçiliği, coğrafi 

işaret alma çalışmasıyla 
eski günlerine dönmeyi 

bekliyor. 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Mehmet Şahin,  Bor-

sanomi Dergisi’ne ipekböcekli-

ğini anlattı. Orta Çağ’da ipek yolunun 

Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden 

fazla güzergahı izleyerek Anadolu üze-

rinden Alanya, Antalya gibi limanları 

kullanarak Avrupa’ya ulaştığını belir-

ten Şahin, “İlkçağlardan beri Anadolu 

üzerinden doğu ve batı arasında tica-

ret malzemesi olarak kullanılan ipek ve 

ipekli dokumalar aynı zamanda kültü-

rel değişimin de aracı olmuştur” dedi. 

ALANYA İPEĞİNE COĞRAFİ İŞARET

İpek böceği denildiğinde akla Bursa’nın 

geldiğini ancak tarihi Millat’tan önce 

12. yüzyıla kadar uzanan Alanya’daki 

ipekböcekçiliğinin ilçe ekonomisinde 

önemli bir yere sahip olduğunu kayde-

den Şahin, Alanya’dan yılda 30 ton ko-

zanın Bursa’ya gönderildiğini, Alanya 

ipeğinin Bursa ipeği olarak bilindiğini 

anlattı. Şahin, “İlçemizde ipekböcek-

çiliği pek tabidir ki hak ettiği seviyede 

değil. Ancak başta Alanya Kaymakam-

lığı ve Odamız olmak üzere Alanya Be-

lediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler 

Derneği gibi kuruluşlarla ilçemizdeki 

ipekböcekçiliğinin gelişmesi için çalış-

malar yürütüyoruz. İlçemiz Sapadere 

bölgesinde kurulan tezgahlarda özel-

likle kadınlarımız ipekböcekçiliği faali-

yetlerini yürütüyor. Bu çalışmayla hem 

kendilerine de gelir sağlıyorlar hem de 

ilçemiz ekonomisine katkı yapıyorlar” 

diye konuştu.

Alanya ipeğine coğrafi işaret almak 

için çalışmalar başlattıklarını bildiren 

Mehmet Şahin, “Yapılan çalışmalarda 

ninelerimizin Alanya’daki ipekböcek-

çiliği okulu diplomalarına ulaşıldı. ALT-

SO olarak ilçemizin bu değerini tekrar 

ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi 

İşaret konusunda Kaymakamlığımızın 

önderliğinde bir çalışma planımız ola-

cak. Coğrafi işaret tescili ile Alanya ipe-

ği dönüş yapacak” dedi.
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SİVRİSİNEKLE MÜCADELE KO-

ZALARI TEHDİT EDİYOR

Doğal şartların kaybolmasıyla 

koza yetiştirmenin zorlaştığını 

belirten Şahin, “Yüzyıl öncesine 

kadar Alanya ipeğini bilmeyen 

yokmuş. Şimdi de bilen yok. Do-

ğumuzdaki birkaç köyde koza 

üretiliyor. Onlar da zirai ilaçlama 

ve sivrisinekle mücadelede tehdit 

altında” diye konuştu. İpekböceği-

nin çok hassas bir canlı olduğunu 

ve özel ortamlarda yetiştirilmesi 

gerektiğini kaydeden ALTSO Baş-

kanı Şahin, “Sapadere bölgesinde 

sırf bu iş için çok titiz çalışmalar 

yapıldı. Oradaki yöre halkı bu ko-

nuda bilinçlendirildi. Evlerinde bir 

çocuk besler gibi bu böcekleri ye-

tiştiriyorlar. Bu konuda bilinçli bir 

toplum algısı var” dedi.

Alanya’da turizm, tarım ve inşaat 

sektörlerinin lokomotif durumda 

olduğunu belirten Mehmet Şahin, 

ancak ipekböcekçiliği ve ipek do-

kuma gibi geleneksel hale gelen 

bir alanın da göz ardı edilmemesi 

gerektiğini vurguladı. Şahin, “Bu 

her şeyden önce ilçemizin önemli 

bir ananesi ve göreneği. Bu sektö-

rün varlığını sürdürmek için geç-

mişte de gelecek için de çalışma-

larımız ve planlarımız oldu. Birçok 

sempozyuma ev sahipliği yaptık. 

Oda olarak bir de kitap bastırdık. 

Sayın Kaymakamımız ve Belediye 

Başkanımızın katkılarıyla bu alan-

da faaliyetlerimizi arttırarak de-

vam edeceğiz” diye konuştu.

Sapadere’de üretilen dokumaların 

pazarlanmasına da destek ver-

diklerini bildiren Şahin, “İlçemizi 

ziyaret eden yerli yabancı misa-

firlerimize Alanya Şalı, Masa ve 

Baş Örtüsü gibi ürünleri veriyoruz. 

Yurt dışından gelen çok sayıdaki 

işadamına da bu ürünleri anlatı-

yoruz” diye konuştu.



31BORSA
NOMI

GÜNCEL

değiyor mu?
Çıkarttığımız taş bozduğumuz doğaya
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Antalya Ticaret Borsası’nın 
taş ocaklarının tarıma etki-

si sektörel analiz toplantı-
sına katılanlar, madenlerin 

üretim alanlarının iyi 
belirlenmesi gerektiğine 

dikkat çekerek, doğayı tah-
rip eden, tarımsal alanlara 

zarar vererek yapılan taş 
ocağı ve maden işletmele-
rinden yana olmadıklarını 

kaydetti. 

Antalya Ticaret Borsası’nın dü-

zenlediği “taş ocaklarının tarıma 

olan etkisi” başlıklı Sektörel Ana-

liz Toplantısı’nda yaklaşık 100 mermer 

ve taş ocağının bulunduğu Antalya’da 

taş ocağı ve maden ocaklarının tarım 

ürünlerine, tarım topraklarına olan etkisi 

konuşuldu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslen-

me Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mus-

tafa Sarı moderatörlüğünde yapılan top-

lantıya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, 

Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Bir-

liği Başkanı Zeliha Öztürk, Orman Bölge 

Müdür Yardımcısı Ahmet Güneş, Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Mü-

dürü İbrahim Özçelik, ATSO Yönetim Ku-

rulu Üyesi Ömer Dinç, ANSİAD Yönetim 

Kurulu Üyesi İlker Atay, Arı Yetiştiricileri 

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Ögke, 

Gazeteci Yusuf Yavuz’un yanı sıra çok sa-

yıda kurum temsilcisi katıldı. 

NE PAHASINA OLURSA OLSUN ANLA-

YIŞI YANLIŞ

ATB Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretim 

yapan üyelerin talebi üzerine taş ocak-

larının tarıma etkisini gündeme aldıkla-

rını belirterek, “Antalya Ticaret Borsası 

olarak bu tip faaliyetlerde ne tümden 

kabul edici, ne de tümden reddedici bir 

tavrımız var. Kuralları, şartları yerine 
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getirildiğinde çalışmaların yapılabi-

leceğini düşünüyoruz. Ama kamu-

oyuna yansıyan bölümüyle her ne 

pahasına olursa olsun maden, taş 

çıkarıp ihraç etmek bizi rahatsız edi-

yor” dedi. 

Gelişmiş ülkelerin kentlerin etrafın-

da yeşil kuşak yapmak için çaba sarf 

ettiğine dikkat çeken Çandır, “Hal 

böyleyken, bizim bu doğal alanla-

rı tahrip etmemiz gelecek nesiller 

için de, Antalya’nın niteliği için de  

olumsuz. (Antalya turizmin tarımın 

başkenti) diyoruz, (binlerce ende-

mik bitki çeşitliliğimiz var) diyoruz 

ama diğer yandan kontrolsüz yapı-

lan maden ve taş ocaklarıyla bun-

lara zarar veriyoruz. Bu toplantıda 

umarım pozitif sonuçlar çıkar, bu 

işin gerek doğaya gerek tarımsal 

üretime zarar vermeden yapılması 

için gerekli öneriler çıkar, koşullar 

sağlanır” diye konuştu. 

Mermer ihracatının ağırlıklı blok 

halinde yapıldığına dikkati çeken 

Ali Çandır, blok ihracat yapan mer-

mer ocağı firmalarının Burdur böl-

gesinde tek tek Çinliler tarafından 

satın alınmaya başladığını, hatta 

Burdur’da Çin restoranları açıldığını 

söyledi. Çandır, “Bu işte iki kere iki 

dört etmiyor, bugün aldığımız artı 

iki yarın bize eksi bin olarak geri dö-

necektir” dedi.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

Moderatör Prof. Dr. Mustafa Sarı, 

maden için gerekli 

ruhsatları alan ya-

tırımcının işletme 

izni için ÇED’e ih-

tiyaç duyduğunu 

belirterek, “İşlet-

melerin bir çoğu 

24,4 hektar alan 

ister. 25 hektar isterse ÇED çalışma-

sına tabi olacaktır. Çok özür dileye-

rek söylüyorum bu yasayı tama-

men arkadan dolanmaktır. Burada 

işletmelerimiz 24 rakamından yola 

çıkar, işletir, daha sonraki dönem-

de ilavesini isterler” diye konuştu. 

Sarı, mevzuattaki bu boşluğu fark 

eden devletin izin verilen alanların 

tümünü dikkate almaya başladığını, 

ancak bundan geç kalındığını ifade 

ederek, “Bu zamana kadar atı alan 

Üsküdar’ı geçti. Çevre tahribatına 

olan oldu” diye konuştu. 

ISLAH EDİLEN ALAN GÖRMEDİM

Taş ocaklarının tahrip ettikleri alan-

larla ilgili mevzuatta çok açık hü-

kümler olmasına rağmen, 30 yıldır 

rehabilite edilen tek bir alan görme-

diğini bildiren Sarı, “Çoğunluğu re-

habilite edilmeden bırakılmaktadır. 

Ayrıca, mıcır, kalker ve mermer çı-

karılan alanlar ıslah edilmesi müm-

kün olmayan yerlerdir. Oraya dışa-

rıdan .binlerce ton toprak getirerek 

rehabilitasyon sağlanabilir” dedi.  

ÜRETİM BÖLGESİ SEÇİLMELİ

Prof.Dr. Sarı, taş ocaklarının faali-

yetlerini durdurması halinde An-

talya’nın konut sektörü açısından 

etkilenilmeyeceğini kaydederek, 

“Madenler lehine konuşan olma-

dığını düşünmeyin. Sadece bir gün 

birisi evinizin kapısını söküyor ola-

rak düşünürseniz toplumsal tepkiyi 

anlayabilirsiniz. Madenlerin üretimi 

çok önemlidir tabii ki ancak üretim 

bölgesinin seçimine dikkat edilme-

li” değerlendirmesinde bulundu. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

ÇED Şube Müdürü İbrahim Özçelik, 

madencilerin ÇED almamak için bu 

yolu kullandığını doğruladı. Antal-

ya’da faaliyette olan 25-30 arası taş 

ocağı, 50-60 kadar da mermer oca-

ğı olduğu bilgisini paylaşan Özçelik, 

“Antalya’da toplam 100 civarı mer-

mer ve taş ocağı var. Ortalama alan 

büyüklükleri 20-25 hektar arası. 

Hemen hemen yüzde 90’ı böyle. Bu 

yönetmeliğin maddesi olduğu için 

bunu kullanmak istiyorlarsa siz de 

ona ‘yapamazsın’ diyemiyorsunuz” 

şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-

lüğü’nden Ziraat Mühendisi Dilek 

Taşgın, taş ocaklarına zeytin üretimi 

açısından bakabildiklerini belirte-

rek, “Zeytinlik çevresinin 3 kilomet-

re yakınına taş ocağı açılmasına izin 

vermiyoruz. Ancak 3 kilometreden 

uzaksa izin veriyoruz. Yetki çerçe-

vemiz bu kadar. Biz izinleri bu kap-

samda değerlendiriyoruz” dedi.

Antalya Orman Bölge Müdür Yar-

dımcısı Ahmet Güneş, yasaların 

uygulanmasında noktasında sıkıntı 

olmadığını ifade ederken, “Sıkıntı 

Mustafa Sarı
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çıktığı zaman taraflar müdahil ola-

biliyorlar. Yasaların güncellenmesi 

söz konusu. Arazi kullanım plan-

larımızda ciddi eksiklik var. Arazi 

kullanımlarının net şekilde ortaya 

konulsa süreç ilerler ve problemler 

bertaraf edilir” dedi.

TAŞ OCAKLARINI TARIMDAN 

UZAKLAŞTIRMALI

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif 

Alp, Taş ocaklarından çıkan tozun 

meyveciliği, açık arazideki sebzeyi 

tartışmasız tahrip ettiğini belirterek, 

“Bunu defalarca dile getirmemize 

rağmen sonuç alamadık. Taş ocak-

çılığı elbette ekonomik bir faaliyet, 

yok sayamayız. Ancak tarımdan 

taş ocaklarını uzaklaştırmak lazım” 

dedi.Madencilik faaliyetlerinde ruh-

sat işlemlerinin Ankara’da gerçek-

leştirildiğini ve yerel dinamiklerin 

dikkate alınmadığını söyleyen Alp, 

taş ocaklarıyla ilgili kararların yerel 

yönetimler tarafından alınması ge-

rektiğini vurguladı.

MERMERİ İŞLENMİŞ SATALIM

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, 

inşaatlarda kullanılan betonun ve 

yolun maddesinin kırma taş oldu-

ğunu belirterek, bunun kullanımı-

nın yaygınlığına dikkat çekti. Çıka-

rılan mermerin ham madde olarak 

satıldığını, bunun ihracat değerinin 

tonda 160-200 dolar düzeyinde ol-

duğunu söyleyen Dinç, mermerin 

işlenmiş mamul halde satılması-

nın madenlerin hızlı tüketilmesinin 

önüne geçeceğini kaydetti.  

KEÇİLERİN ALANI DARALDI 

Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, 

bir köye taş ocağı ruhsatı verildikten 

sonra çobanların kullanım alanları-

nın imha edildiğini belirterek, “ O 

taş ocakları yerleştiklerinde dağın 

yamacındaki sahaları imha ederek 

bizim otlak sahalarımızı yok ediyor-

lar. Birçok bölgede, tapulu arazileri 

çıkardıkları mermer kütlelerini yer-

leştirerek işgal ediyorlar. Bir keçinin 

ya da sürünün, bir köyün çobanları-

nın, hiçbir hayvancılığın o köye ma-

den ocağının verdiği zararın onda 

birini vermeyeceğini düşünüyo-

rum” diye konuştu.

ARILAR DA TOZDAN ETKİLENDİ

Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi Zeki Ögke, taş ocak-

larının, tozdan dolayı arılarda kalıcı 

hasarlar bıraktığını kaydetti. Doyran 

patlıcanın ocaklardan çıkan tozdan 

etkilendiğine dikkat çeken Ögke, 

“Saklıkent’te 5 mermer ocağı var. 

Saklıkent’te bin yıllık ardıçlar her 

gün molozla örtülüyor. Doyran’da 9 

kum ocağının ruhsatını iptal ettirdik. 

O ocaklar durduğu için şu an Doy-

ran patlıcanı dünyada marka, yoksa 

o marka da kaybolacaktı” dedi. 

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü’nden Dr. Cumhur Gün-

göroğlu, Orman Genel Müdürlü-

ğü’nün çıkardığı yönetmeliklerle 

mevzuatta çatışma olduğunu belir-

terek, “Taş ocakları ormanlık saha-

larda üst havzalarda, havza bazında 

düşünülmediği için altta tarım arazi-

lerini de meraları da etkiliyor. Kayıp-

lar ortaya çıkıyor. Toz meyveciliği ve 

ormanda büyümeyi azaltıyor” dedi.

ALAN PLANLAMASI YAPILMALI

Çevre haberleri yapan gazeteci Yu-

suf Yavuz, taş ve mermer ocakları-

nın bölge tarımına verdiği zararın 

boyutlarına dikkat çekerek, soru-

nun çözümü için Türkiye’de bir an 

önce alan planlamasına geçilmesi 

gerektiği kaydetti.

Elmalı Akçeniş Köyü’nden Hüseyin 

Tanal, taş ocağının Aleviler için kut-

sal Dur Dağı’nı parçaladığını belirte-

rek, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin 

de taş ocakları nedeniyle olumsuz 

etkilendiğini söyledi. 
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Torosların eteklerinde yaşayan kıl keçileri
var olma savaşı veriyor

“Bütünşehir Yasasıyla mera alanları yok edilirse, 
küçükbaş hayvancılığımız da yok edilir. Bu süreçte 

belediyelerimize önemli görevler düşüyor”
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Antalya Damızlık Keçi ve Koyun 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeli-

ha Öztürk, Borsanomi Dergisi’ne 

Toroslardaki küçükbaş hayvancılığının 

mücadelesini anlattı. Eti ve sütü son 

derece besleyici olan  ve pazar sıkıntı-

sı bulunmayan koyun ve keçilerin Teke 

Bölgesi’nde varlık mücadelesi verdiğini 

belirten Öztürk, “Destek beklemiyoruz, 

köstek olunmasın yeter” diyerek, kü-

çükbaş hayvancılıkla ilgili yürütülen po-

litikalara dikkat çekiyor. 

Antalya hep turizmle gündeme geliyor, 

bölgenin küçükbaş hayvancılık potan-

siyeli nedir?

Akdeniz’de Mersin’den sonra kıl keçiciliği-

nin yapıldığı en büyük il Antalya. Antalya, 

Teke bölgesi dediğimiz Burdur, Isparta 

üçgeninin ortasında ve coğrafi şartlar ba-

kımından keçiliğin yetiştirilmesine en 

uygun bölge. Antalya’da küçük baş hay-

vancılığın varlığından kimsenin habe-

ri yok ama  küçükbaş hayvan varlığı 

açısından Antalya, Türkiye’nin 6’ncı 

ili. Antalya’da 1 milyona yakın küçük-

baş hayvan varlığı var. Bu denli hay-

vancılığın yoğun yapıldığı bölgede 

bir çok sıkıntı var. Birliğimiz 2007 

yılında kurulmadan önce her ne 

kadar kamu kurumları küçük-

baş hayvancılık için bir şeyler 

yapsa da sorunlar sahipsiz 

kalıyordu. Biz Damızlık keçi 

Koyun Yetiştiricileri Birliği’ni 

kurarak örgütlenmeyi sağladık. 

Her şeyden önce küçükbaş hay-

vancılık kayıt altına alındı. 

Küçükbaş hayvancılıkta en bü-

yük sıkıntı nedir?

Küçük baş hayvancılıktaki en 

büyük sıkıntı otlak. Mera ve or-

man sahalarındaki otlakların 

azaltılması, kısıtlanmasıyla hay-

vanların yaşayacağı alanları da-

raltıyoruz, onlara yaşam alanı 

bırakmıyoruz. Orman zararlısı 

olarak gösterilen keçinin ye-

rine Saanen keçisi verilerek 

hayvan popülasyonu özellikle düşürül-

meye çalışıldı. Ancak bu politika tamamen 

geri tepti, çünkü yanlıştı. Siz dağda topuklu 

ayakkabıyla yürüyemezsiniz, dağda çarıkla 

yürüyeceksiniz. Bizim çarığımız kıl keçimiz. 

ET YİYENLER OT YİYENLERİ YÖNETİR

Hep organik ürünlerden bahsedilir, siz 

bu konuda çok iddialısınız...

Herkesin dilinde organik beslenme var 

ama dağda beslenen küçükbaşa kimse 

sahip çıkmıyor. Amerika’yı yeniden keş-

fetmeye gerek yok, doğal beslenelim di-

yorsak keçiye sahip çıkacağız. Küçükbaş 

hayvanlar dağdaki otu yiyerek besleniyor. 

Yem maliyetlerinin yükseldiği bir ortam-

da küçükbaş hayvancılığın önemi bir kere 

daha ortaya çıkıyor. Antalya Yörük mem-

leketidir. Bu insanlar küçükbaş hayvan eti 

yiyerek büyümüştür. Et yiyenler ot yiyen-

leri yönetir diye bir söz vardır. Bu değere 

sahip çıkılarak doğal et tüketimi yapılarak 

yeni nesillerin zihinlerinin açılacağını dü-

şünüyorum. Protein değerimizi kaybetme-

meliyiz. 

Küçükbaş hayvanlar nasıl korunur?

Koyunlarımız, keçilerimiz için mera alanla-

rımızın çoğaltılması, korunması gerekiyor. 

İkinci olarak kıl keçileri için orman sahala-

rındaki taban otların planlı şekilde yedirile-

rek hem ete süte dönüştürülmesi hem de 

orman yangınlarının önlenmesi sağlana-

bilir. Bu sahaların planlanması ve ormanın 

keçiye bırakılmasıyla hayvancılığın geliş-

mesi sağlanır. Doğal ortamda düşük mali-

yetle para kazandıkça istihdam çoğalır. 

Küçükbaş hayvanların Toroslar’da 

azaldığı belirtiliyor, bununla ilgili neler 

söylersiniz?

Ne yazık ki küçükbaş hayvan varlığı bölge-

mizde azalıyor. Küçükbaş hayvan sayısının 

Toroslar’da geçen yıllarda yüzde 40 azaldı-

ğı gibi istatistik var. Azalmanın nedeni sa-

haların azalması, yeni neslin bu işi yapmak 

istememesi, coğrafi ve iklim şartlarının zor 

olduğu bu bölgede hayvancılıkla para ka-

zanmak isteyen kişilerin olmamasından 

kaynaklanıyor. 
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Bir dönem keçi orman zararlısı 

ilan edildi, iade- i itibar oldu mu?

Orman Bakanlığı’nın bir dönem 

yürüttüğü ‘keçi orman zararlısı-

dır’ projesi Türk ekonomisine ciddi 

anlamda kayıplar sağlamıştır. Siz 

milyonlara varan hayvan sayısını 

binlere düşürdüğünüz zaman yapı 

taşlarını mahvetmiş olursunuz, 

dengeyi bozarsınız. Denge bozulun-

ca Bakanlığımız, nesli tükenmekte 

olan hayvanlarımızı geliştirme ve 

koruma projeleri geliştirmeye baş-

ladı. Ama biz diken üstünde otu-

ruyoruz. 2011 yılında torba yasada 

yayımlanan orman içerisine küçük-

baş hayvan orman idarelerinin ona-

yıyla sokulabilir ibaresi nedeniyle  

bayram ilan etmiştik, beklediğimiz 

şekilde olmadı. Kanun nezdinde yö-

netmelik çıkmadığı için orman şef-

likleri orman içinde otlatma planları 

oluşturuyor. Bu otlatma planlarını 

incelediğimizde otlatma sahasının 

bulunmadığını görüyoruz. Anka-

ra’ya sesimizin duyurmamız lazım, 

kanun nezdinde çobanlarımızın ko-

runması ve geliştirilmesi gerekiyor. 

Siz Birlik olarak neler yapıyorsu-

nuz?

Honamlı ve kıl keçisi ıslah projesi 

yürütüyoruz. Honamlı Toroslar’ın 

yerel ırkı ancak tescili yoktu. Akde-

niz Üniversite ile ıslah çalışması için 

çaba sarf ettik ama olmadı. Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte 

hareket ederek Honamlı keçisini 

tescil edilip isim hakkının oluştu-

rulması sağlandı, ırkla ilgili koruma 

sürüleri oluşturularak korunur hale 

geldi. Bundan 20 yıl öncesine kadar 

Honamlı keçilerimizde saf kan sürü-

lerine rastlamak mümkündü şimdi 

saf kana en yakın sürüyle ıslah ça-

lışmalarını yaptık. Honamlı keçisini 

yeni nesillere taşımaya çalışıyoruz. 

Aslında durumun vahametini anlat-

mak için Honamlı keçisinin durumu 

gerçekten önemli, aynı şey kıl keçisi 

için de geçerli. Toroslar’ın eteklerin-

de yaşayan kıl keçileri bugün var 

olma savaşı veriyor. Aynı zamanda 

kıl keçisinin arkasında yürüyen Yö-

rükler de var olma savaşı veriyor. 

Biz kıl keçilerini yok edersek kendi 

varlığımızı yok etmiş oluruz. 

HONAMLI VE KIL KEÇİSİNE 

SAHİP ÇIKMALIYIZ

Honamlı keçisini Saanenle karşı-

laştırırsak neler söylersiniz?

Bir çoban köpeği ile finoyu karşı-

laştırmak gibi bir şey bu. Saanen 

entansif çiftlik hayvancılığıdır. Zira-

at Bankası’nın sıfır faizli kredileriyle 

birlikte hayvancılıktan anlamayan 

ancak  çiftlik hayvancılığı yapmak 

isteyenler yoğun olarak Saanen ye-

tiştiriciliğine girdi. Ancak maalesef 

beklenen olmadı. Büyükbaş besi 

çiftliğiyle Saanen çiftliği arasında 

fark yoktur.  Bizim Honamlı, Kıl ke-

çisi cinsi yıllardır bu coğrafyaya en 

uygun hayvan modeli olarak yetiş-

miş. Bizlere de bu hayvanlara sahip 

çıkmak kalıyor. Torosların eteğinde 

işletmecilik yapılmak isteniyorsa 

Honamlı ve Kıl keçisi’nin üretimi 

desteklenmeli, organize edilmeli, 

geliştirilmeli. 

Mera alanlarının daraltılmasın-

dan bahsettiniz...

Mera küçükbaş hayvancılık için 

olmazsa olmaz. Son dönemde 

meralar büyük zarar gördü. Mera 

varlığıyla ilgili son rakamlara net 

ulaşamıyoruz. Ancak şu var; Bütün-

şehir Yasası ile birlikte ne yazık ki 

köylerimiz birer mahalle muhtarlık-

ları haline geldi. Yaylaya çıkma za-

manı geldi, otlak kiralamak istiyoruz 

kiralayamıyoruz. Büyükşehir’e bağlı 

olan belediyeler mera komisyonla-

rının kurulması noktasında geç kal-

dılar. Büyükşehir yasasının çobanla 

ilgili yasaları koyarak çalışması ge-

rektiğini düşünüyoruz. 

Sıkıntı nedir peki?

Şu an itibariyle muhatap bulunamı-

yor. 30-35 derece sıcaklıkta koyun, 

keçi durmaz mümkün değil, yay-

laya çıkmak zorundayız. Kimden 

mera kiralanacak, kime ne parası 

ödenecek belli değil. Belediyeler 

(otlak parasını ben alacağım ama 

nereye oturacağını muhtara sor) di-

yor. Muhtarlar artık bizim muhata-

bımız değil yer de gösteremez. Yer 

gösterirse parayı ona ödememiz la-

zım. Yerel yöneticilerle bu sorunları 

paylaşarak sıkıntının çözülmesini 

sağlayacağız. Bu arada mera komis-

yon başkanlıklarında biz yokuz, sivil 

toplum kuruluşu olarak bizler de 

yer almalıyız. Sıkıntının komisyona 
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aktarılması ve çözüm bulunması 

ancak bu şekilde olabilir.

ÇOBANIN ADI YOK

Küçükbaş görmezden mi gelini-

yor?

Küçükbaş hayvancılığın ülke gene-

lindeki kanunlarda yer almadığını 

düşünüyoruz. Bana göre çobanın 

adı yok. Bakanlığımız sürü yönetimi 

elemanları kursu açtı, bu girişim-

leri şiddetle destekliyoruz. Bu tür 

kurslar arttıkça hayvancılığımız da 

gelişir. Yeni nesli hayvancılığa özen-

dirilmezsek küçükbaş hayvancılığın 

yok olacağını düşünüyoruz. 

Küçükbaş hayvancılığın pazarıy-

la ilgili neler söylersiniz?

Küçükbaşta et piyasası altın piya-

sasını bırakıp geçiyor, öyle bir ha-

reketlilik var. Her şeyden önce zor 

şartlarda üretilen bu ürünün çiftlik 

hayvanının ve sütüyle aynı fiyattan 

satıldığını görüyoruz. Küçükbaşın 

sütü ne yazık ki fabrikasyona gi-

remediği iç diğer firmalar tarafın-

dan inek sütünün içine dökülmeye 

zorlanabiliyor. 2 TL’den keçi sütü 

satıyoruz. Anne çocuğunu sütten 

kestiğinde çocuğuna kuzu eti yedir-

meli. Bizim bu konuda kamuoyunu 

bilgilendirmemiz gerekiyor. 

Tanıtımıyla ilgili çalışmanız var 

mı?

Saman yiyen bir hayvanın etinin 

lezzetiyle doğal ortamda beslenen, 

kekik yiyen bir hayvanın etinin tadı 

bir olmaz, lezzet farkı vardır. Keçi 

koyun etinin tanıtımı için kamu 

spotu hazırlatmayı düşünüyoruz. 

Vatandaşın yediği etteki lezzet far-

kını bilmesi gerekiyor. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 

KADIN İŞİ

Birlikle ilgili bilgi verir misiniz?

2007 yılında 32 kişiyle kurucu 

başkan olarak birliğimizi kurduk. 

Birliğin ikinci dönem başkanıyım. 

Bakanlığımızın desteklerinin yetiş-

tiriciye aktarılması yönünde köprü 

vazifesi görüyoruz. 5 bin 730 üyeye 

ulaştık. Üyelerimizin 4 bin 407’si, 

540 bin 774 hayvan Bakanlığın 

anaç koyun keçi destekleme öde-

melerinden yararlanıyor. Damızlığı, 

oğlağı kuzusu, tekesi, koçunu işin 

içine katarsak 1 milyona yakın kü-

çükbaş hayvan varlığımız var. Bu 

sayı uygulanan politikalara göre 

azalabilir ya da artabilir. 

Kadın birlik başkanı olmanın 

avantaj ve dezavantajı nedir?

Kadın başkan, küçükbaş hayvan-

cılığı bilenleri şaşırtmamalı. İşlet-

me ziyaretlerimizde oğlağı tutup 

(bunun anasını getirin) dediğimde 

evin kadını gidip getirebiliyor. Kü-

çükbaş hayvancılık gerçekten ka-

dın işi. Bugün sürü yönetiminde bir 

bayan yoksa sürü yönetimi yapıla-

mıyor. Açıkçası aile işletmelerinde 

erkeklerin en büyük yardımcısı ha-

nımlar değil hanımların en büyük 

yardımcısı erkekler oluyor. Benim 

başkanlığımla ilgili de işi sahibine 

bıraktılar diye düşünüyorum.  Baba 

tarafım bir süre küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yaptı ve bıraktı, ben 

devam ediyorum. Eşim ve ailesi de 

kıl keçiciğiyle uğraşıyor. Korkuteli 

Yelten’de koyun çiftliğim var. Tür-

kiye’de bu alanda ilk kadın başkan 

benim. Muğla’nın başkanı da kadın. 

Damızlık birliğinde 2 kadın başkan 

var. 

Son olarak iletmek istediğiniz 

bir şey var mı?

Ben küçükbaş hayvan etinin sağlıklı 

olduğunu düşünüyorum. Herkesi 

de keçi, koyun eti yemeğe davet 

ediyorum. Doğal beslenme ile sağ-

lığımızın yerinde kalacağını düşü-

nüyorum. Devletin de bunu destek-

lemesini bekliyoruz. 
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Domateste Tuta sıkıntısı 

2009 yılında Güney Avrupa 
üzerinden Türkiye’ye giren 

ve 2010 yılında ihracatı 
engelleyen domates güvesi 

olarak bilinen Tuta Abso-
luta, bu yıl da üretici ve 

ihracatçıyı sıkıntıya soktu. 

Antalya Ticaret Borsası düzenledi-

ği Sektörel Analiz Toplantıları’yla 

tarımın ve üyelerinin sorunlarını 

gündeme taşıyor. ATB’nin düzenlediği 

Sektörel Analiz Toplantıları’nın bu ayki 

konusu domates güvesi olarak bilinen 

Tuta Absoluta oldu. Akdeniz Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Fatih Dağlı’nın yöneticiliğinde yapılan 

toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Çandır, ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, Zi-

rai Karantina Müdürü Ekrem Çetin, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitki 

Koruma Şube Müdürü Mehmet Şen, Ta-

rım ATB Üyeleri Cüneyt Doğan, Recep 

Özkul, Fatih Ekinci, Sedat Ekici, İhracat-

çılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali 

Demir, Ziraat Mühendisleri Odası ikinci 

Başkanı Sabit İlker Yılmaz,  Zirai Karan-

tina Müdürlüğü’nden inspektör Necdet 

Kandemir katıldı.  

TEDBİR ALMAZSAK CİDDİ ZARAR-

LAR OLUŞUR

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 

kamuoyunca domates güvesi olarak bi-

linen Tuta Absoluta’nın 2009 yılından 

beri domatesin üretimi ve ihracatında 

sıkıntıya neden olduğunu belirterek,  

“Üretimde ve ihracatta olumsuzlukla-

rın yaşanmaması için, yaz dönemindeki 

üretimde kayıplar yaşanmaması için ne-

ler yapılması gerektiğini Sektörel Analiz 

toplantımızda konunun taraflarıyla tartı-

şıp alınacak önlemleri el birliğiyle hayata 

geçireceğiz” diye konuştu.  Çandır, örtü 

altı üretimin yüzde 40’unun seralarda 

olduğunu belirterek, “Tedbir almazsak 

ciddi zararlar oluşur” dedi.

BİYOLOJİK MÜCADELE

Yrd. Doç. Dr. Fatih Dağlı, Tuta zararlısının 

domatesi tamamen çürütmeyen an-

cak domateste leke bırakan bir zararlı 

olduğunu belirterek, zararlının ihracatı 

engellediğini kaydetti. Dağlı, Tuta zarar-

lısının Türkiye’ye yerleştiğini belirterek, 

“Tamamen kalkacağı görüşüne katılmak 

mümkün değil, ancak mücadeleyi sür-

dürmemiz gerekiyor” dedi. Örtü altında 

tüller iyi dizayn edilirse zararlının dışarı-

dan girişinin engellenebileceğini anlatan 

Dağlı, biyolojik mücadele yöntemlerinin 

göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

SICAĞI SEVİYOR

AİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, sı-

caklığın artmasıyla Tuta’nın kendini orta-

ya çıkardığını belirterek, “Çiftçi tedbirin 

aldı ama tedbiri elden bırakmamak la-

zım. Mücadelede biraz gevşeme olunca 

zararlı çoğalıp bütün seraya zarar vere-

biliyor. Tarım Müdürlüğü, çiftçilere tedbir 

açısından pratik bilgiler verilmeli” diye 

konuştu.
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Zirai Karantina Müdürü Ekrem 

Çetin, Tuta’nın ihracatı etkileyen 

önemli bir zararlı olduğunu belirte-

rek, “Tuta ile ilgili en büyük sorunu-

muz Rusya. Rusya bu konuyu daha 

ciddi tutuyor. Zararlının Türkiye’de  

varlığı bilindiği için Tuta ile ilgili 

daha titiz kontroller yapıyorlar. En 

son Belarus’ta böyle bir sıkıntı ya-

şandı” dedi. Kış mevsiminin ılıman 

geçmesiyle Tuta’nın bu yıl hiç kay-

bolmadığına dikkat çeken Çetin, 15 

Nisan’dan itibaren havaların ısınma-

sıyla zararlı varlığının yükselişe geç-

tiğini söyledi. Çetin, “Şu an Tuta bir 

tehdit durumunda. Rusya domates 

ihracatı geri bildiriminde kapataca-

ğına dair uyarılarda bulunuyor. Tuta 

kesinlikle var,  karşı ülkeye de tuta 

yoktur deme lüksümüz yok. Ama 

bunu en aza indirmemiz lazım. İh-

racat kontrolleri çok sıkı yapılıyor. 

Tuta’lı ürünlerin ihracatını kabul 

etmiyoruz. Tuta’yı elimine edersek, 

domates ihracatında önümüz açıla-

cak” diye konuştu. 

YARIN GEÇ OLABİLİR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-

ğü Bitki Koruma Şube Müdürü Meh-

met Şen, Türkiye’de 2009 yılında 

ilk defa Kaş’ta tespit edilen Tuta ile 

ilgili önlemlerin Bakanlık düzeyinde 

alındığını belirterek, buna rağmen 

2010 yılında ekonomik düzeyde 

zararlara neden olduğunu hatırlattı. 

Şen, “Bakanlık olarak alınacak ted-

birleri plan dahilinde yürüttük ve 

yürütmeye devam ediyoruz. Doma-

tes güvesi eylem planı kapsamında 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 

sene havaların ısınmasıyla popülas-

yon artışı görüldü. İlçe müdürlükleri 

olarak havaların ısınmasıyla feno-

men tuzaklarla kelebek çıkışlarını 

takip ediyoruz, üreticileri mücadele 

konusunda bilgilendiriyoruz ve des-

teklemelerden yararlandırıyoruz. 

Üreticilere entegre mücadele yön-

temini öneriyoruz. Aksi durumda 

yarın geç olabilir.

Mehmet Şen, Antalya’da 2013 yılın-

da domates üretiminin 2 milyon 335 

bin ton olduğunu belirterek, halen 

bölgede domates üretim alanları-

nın yüzde 30-35’nin tuta absoluta 

zararlısı riski altında bulunduğunu, 

önlem alınmazsa domates alanla-

rında yüzde 100’e kadar varan za-

rarlara yol açabileceğini kaydetti.

YAZIN UCUZ DOMATES ARTIK 

HAYAL

ATB üyesi Fatih Ekinci, Tuta nede-

niyle ihracatta sıkıntı olduğu gibi iç 

piyasada da sıkıntı olduğuna dikkat 

çekti. “Market alıcıları da güveli do-

mates almıyor, pazara giden güveli 

domatesi tüketici de almaz. Sonuç-

ta kimse kurtlu domates yemek is-

temiyor” dedi. Tuta ile mücadelenin 

maliyeti artırdığına dikkat çeken 

Ekinci, “Kapalı alan olan seralarda 

mücadele daha kolay. Açık alanda 

mücadele zor ve pahalı ama im-

kansız değil. Artık yazlık domatesin 

daha ucuz olacağını aklımızdan çı-

karmamız gerekiyor” diye konuştu. 

Ekinci, üretilen domatesin yüzde 

20-30’unda tuta zararlısının görü-

lebildiğini belirterek, mücadelenin 

bırakılmaması gerektiğini, Tarım 

Bakanlığı’nın da üreticilere maddi 

desteğini yoğunlaştırması gerektiği-

ni vurguladı. 

İHRACATÇI SIKINTILI

ATB Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, 

Tuta’nın domatesi üremek için kul-

landığını belirterek, ilaçla ihracat 

için mücadeleden ziyade biyolojik 

mücadelenin önemine dikkat çekti. 

Doğan, yine bir domates zararlısı 

olan beyaz sineğin ülkemiz açısın-

dan nasıl bir gerçeklikse Tuta Abso-

luta’nın da aynı oranda bir gerçeklik 

olduğunu vurguladı. Çiftçi açısından 

beyaz sineğin domatesi tamamen 

yok etmesi anlamında önemli ol-

duğunu söyleyen Doğan, ihracatçı 

açısından bakıldığında da Tuta’nın 

daha önemli olduğunu ‘ihracatı 

engelliyor’ sözleriyle vurguladı. İh-

racat aşamasında kontrol için gelen 

görevlilerin bir tuta absoluta gördü-

ğünde tüm TIR’a Tuta’lı muamelesi 

yaptığını anlatan Doğan, ihracat 

yapabilecek kalitede domatesin bir 

çok üreticiden temin edildiğini ve 

öncesinde elemeden geçtiğini belir-

terek, “Ne kadar bu işin uzmanı da 

olsanız, okulunu da okusanız onla-

rın hepsini kontrol etmeniz müm-

kün değil. Sıfır toleransa saygı du-

yuyorum. Ama en azından bir tane 

iki tane bulunduğunda ihracatçıya, 

‘bunu bir daha elden geçir, bunu biz 

tekrar kontrole gelelim’ denebilir” 

ifadelerini kullandı. 
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İnsanoğlu binlerce yıl 
önce göçebe, yarı göçebe 
yaşarken avcılık ve topla-

yıcılıkla yaşamını sürdürü-
yordu. Tohumu keşfettikten 
sonra yerleşik yaşama geçti. 
Tarım Devrimi tohumla başlar. 
Tarımın temeli olan tohum, su 
gibi yaşam hakkıdır.

Günümüzde tohum çok önemli 
ticari bir metaya hatta silaha dö-
nüştü. İnsan yaşamı için en önemli silaha 
sahip çok uluslu şirketler ve ülkeler dünya 
gıda üretimine yön veriyor. Tohum, şirketle-
rin elinde çok pahalı bir ürüne dönüştü. Bu 
nedenle korsanların da ilgi alanına girdi.

Tohumculukta korsanlık hangi boyutlarda?

Dünyada tohumculuk sektörünün ticaret 
hacminin 45 milyar dolar olduğu tahmin edi-
liyor. Fiyatının yüksek olması, e-ticaretin ya-
yılması ve denetimle ilgili sorunlardan dolayı 
tohumculukta korsanlık cazip hale geliyor. Şirketlerin 
milyonlarca dolar harcayarak geliştirdikleri tohumla-
rı korsanlar çoğaltarak satıyor. Özellikle de en pahalı 
olan sebze tohumlarında korsanlık hızla yayılıyor.

Sebze tohumu üreten bazı firmalar korsanlıkla mü-
cadele etmek için Brüksel’de “İhlaller Araştırma Ofi-
si” kurdu. Ofis’in Müdürü Casper ven Kempen’e göre, 
dünyada ekonominin en büyük sorunlarından birisi 
korsanlık. OECD’ nin 2012 verilerine göre dünyada 
korsanlığın boyutu 800 milyar dolar civarında. Sa-
dece yazılım sektöründe 45 milyar dolarlık korsan 
üretimden söz ediliyor. Dünyada korsan üretimin 
2015′e kadar iki katına ulaşması bekleniyor. 

Tohumculukta da korsanlık var ve yayılıyor. Korsan-
lığın riskinin düşük karının ise yüksek olduğuna dik-
kat çeken Kempen’in anlattıkları özetle şöyle: “Doğa 
mükemmel bir kopyalama makinesidir. Kopyalamak 
çok ucuzdur. Yasal tohumla üretilmiş ürünle, sahte 
tohumla üretilmiş ürünü fark edemezsiniz. Kamu ke-
simi bu konuda çok duyarlı değil. Daha doğrusu on-
lar için tohumculuktaki korsanlık mücadele edilecek 
öncelikli konu değil. Çünkü sağlık tehlikesi yok. Siga-
ra gibi büyük vergi kaybı söz konusu değil. Sigara ve 
diğer bazı ürünlerde denetimler, kontroller yapıldığı 
için korsanlıkla mücadele ediliyor. Ama tohumculuk-
ta bu söz konusu değil. Tohumcular kendileri müca-
dele etmek zorunda.”

İhlaller Araştırma Ofisi Müdürü Casper ven Kem-
pen’in verdiği bilgiye göre, İspanya’da domatesin en 
az yüzde 20′si vejetatif (yaprak, kök veya gövdeden 
bir kısmından ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahip 
yeni bireylerin oluşturulması) yöntemlerle çoğal-

tılıyor. Kuzeyde marul yasadışı 
tohumdan elde ediliyor. Yüksek 

tohum fiyatı olan tüm aşılı türler-
de vejetatif çoğaltım artıyor. Bir çok 

durumda çeşitler korunmadığı için 
bu uygulamayı durdurmak anlamında 

hiç bir yasal yol yok.

İtalya’da kuzu gevreği üretiminin yüzde 
25-30′u yasadışı çoğaltılan tohumlar-

dan üretiliyor. Diğer marul çeşitlerinde de 
önemli ihlaller var. Mini yaprak salatada 

(Babyleaf) tohum maliyeti, üretim maliyetinin 
yüzde 50′sini oluşturuyor. Domateste korsan 
üretim yüzde 50-60 oranında. Ayrıca kavun, 
patlıcan, fasulye gibi diğer ürünlerde de kor-
sanlık yaygın. Bu nedenle büyük korsanlık 
yaşanıyor. İtalya’da korsanlık şirketleri iyi or-
ganize olmuşlar.

İtalya’da Ağustos 2011′de pazardan satın alı-
nan 9 örnekten 8′inin kopya tohumdan elde 
edildiği tespit edildi. Adı geçen 3 korsandan 

her biri 2 veya daha fazla çeşitten korsan olarak üre-
tim yaptığı ve daha önce ihlal nedeniyle haklarında 
dava açılmış.

İhlaller Araştırma Ofisi Müdürü Casper ven Kepmen, 
araştırma yaparken uluslararası bir ağ tespit ettikle-
rini belirterek bu korsan ağ ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Şili’de üretilen tohumluklar İspanya’da peletleniyor. 
Toplam maliyet 54 bin Avro. İtalya’da ve diğer ülke-
lerde bu tohumlar satılıyor ve elde edilen gelir 462 
bin Avro. Korsanlık karı 408 bin Avro. Bu tohumluk-
ların gerçek değeri 2 milyon 217 bin Avro. Yetiştirici-
lerin karı 1 milyon 809 bin Avro. Hektar başına 900 
Avro. Tohum fiyatının pahalı olması gelecekte de 
daha çok çoğaltım olacağını gösteriyor. Yetiştiriciler 
ve fide üreticilerinin kötü mali durumu İtalya’nın La-
tina Bölgesi’nde çeri domatesin yüzde 60′ı çelikler-
den üretiliyor. Korsanlık yüksek tohum fiyatları (veya 
Royalite ücreti) nedeniyle cazip bir iş haline geliyor. 
Aslında şeffaf bir dünyada her yetiştirici hangi çeşit-
lerin korumalı olmadığını kontrol edebilir. İspanya’da 
fide yetiştiricileri özellikle korumasız çeşitleri kulla-
nıyorlar. Yasadışı tohum çoğaltımı daha gelişmiş ve 
yapılandırılmış iş haline geliyor.

Türkiye’de de çoğaltım özellikle sebze fidelerinde, 
marul üretiminde ve soğanda yaygın olarak yapı-
lıyor. Özetle, yaşam hakkı olan tohumculukta kor-
sanlığın yayılması Kempen’in de ısrarla vurguladığı 
gibi tohumun çok pahalı bir ürüne dönüşmesinden 
kaynaklanıyor.Ayrıca, dünyada yerel tohumculuğun 
yok edilerek tek tip tohumculuğa ve bir seferlik kul-
lanımın da bu süreci hızlandırdığını eklemek gerekir. 
Yerel tohumculuk ve çeşitlilik korunsa korsanlar için 
cazip olur muydu?

KONUK YAZAR

Ali Ekber 
YILDIRIM

Korsanlar tohumu keşfetti



TEMA Vakfı, 17 Haziran Çölleşme ile Mücadele Gü-

nü’nde, toprağın önemine, toprağın iklim değişik-

liğinden nasıl etkilendiğine, çölleşme ve kuraklık 

ile mücadelede acil olarak gündeme alınması gereken 

noktalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, dünyada yak-

laşık 1,5 milyar insanın yaşamı bozunmakta olan arazi-

lere bağlıyken, dünyanın en fakir kesiminin yüzde 42’si 

çoktan bozunmuş arazilerde yaşıyor. Tarım alanlarının 

yüzde 52’sinin ise orta veya ileri düzeyde bozunuma uğ-

ramış durumda olduğu belirtiliyor. Çölleşme, arazi bo-

zunumu ve kuraklık en çok kırsal bölgelerde yaşayan-

ları etkiliyormuş gibi gözükse de bu etkilerin artan gıda 

fiyatlarındaki artışa bağlı olarak dalga dalga yayılacağı, 

şehirleri ve burada yaşayan şehirlileri de tehdit edeceği 

öngörülüyor.

Dünya tarihinde ilk defa şehirlerde yaşayan insanların 

sayısının, kırsalda yaşayanları geçtiğine dikkat çeken 

TEMA, gıda üretimine katkısı olmayan ve net tüketici 

olan şehirlilerin, iklim değişikliğinin etkileri ve çölleşme 

sebebiyle artan gıda fiyatlarına karşı çok kırılgan olduk-

larını belirtiyor. Bu noktada, ekosistem merkezli adap-

tasyon kavramının  öne çıktığına dikkat çeken TEMA, 

“Bu kavram, çölleşme ile mücadele ve küresel ısınma 

gibi sorunlar karşısında uyum sağlamaya ve önlem al-

maya dayanan bir yol haritası içeriyor. Sürdürülebilir 

toprak yönetiminden, sera gazı azaltım stratejilerine, 

biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin güçlendirilmesinden, 

topluluklara yönelik yerel adaptasyon stratejilerine ka-

dar çok sayıda politikanın altı çiziliyor” değerlendirme-

sinde bulundu.

Ekosistem merkezli adaptasyon ile 2030 yılı itibariyle 

gıdada yüzde 50, enerjide yüzde 45, su varlıklarında ise 

yüzde 30 oranında artış sağlanabileceğine dikkat çeken 

TEMA, “Ekosistem merkezli adaptasyon stratejisinin 

sunduğu düşük maliyetli yöntemler, yüksek verimlilik 

potansiyeli taşıyor. Hayvancılığın doğru planlanması 

ve gözetimi, çayır ve mera verimliliğini sürdürülebilir 

kılıyor. Sağlıklı toprak sadece gıda üretimi sürekliliğini 

sağlamıyor, iklim değişikliği kaynaklı şiddetli doğa olay-

larına karşı direnci de artırıyor” bilgisini paylaştı.

TEMA açıklamasında şunlar kaydedildi: “UNCCD1, 

‘Toprak Geleceğimizin Güvencesidir. Toprağım İklime 

Dayanıklı’2 olarak belirlenen 2014 Dünya Çölleşmeyle 

Mücadele Günü’nün sloganı ile toprak ve iklim değişik-

liği ilişkisine dikkat çekiyor. TEMA Vakfı olarak, Dünya 

Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde bir kez daha sağlıklı 

yaşamın, sağlıklı topraklarda mümkün olabileceğinin al-

tını çiziyoruz. Karar vericileri, iklim değişikliğinin gittikçe 

daha çok hissettiğimiz etkilerine uyum sağlarken, sağ-

lıklı topraklarımızı, sürdürülebilir yaşamı sağlama fırsatı 

olarak değerlendirmeye çağırıyoruz.”

BORSA
NOMI

GÜNCEL42

Ç ö l l e ş m eye l i m
Her yıl 12 milyon hektar çölleşiyor, arazi bozunumu ve çölleşmenin ekonomiye verdiği senelik kaybın 42 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
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Kuraklığa karşı 
domates ve kavun tohumu geliştirildi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü (BATEM) “Türkiye F1 Hibrit 

Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme 
Projesi” kapsamında, domates, hıyar 

ve kavunda yeni hibrit tohumları 
geliştirdi. Hastalığa ve kuraklığa 

dayanıklı olan tohumların özel sektör 
aracılığıyla yurtdışına taşınması 

hedefleniyor.

BATEM Müdürü Abdullah 

Ünlü, 2004-2009 yılların-

da başlatılan “Türkiye F1 

Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat 

Geliştirme Projesi” kapsamında 

Çukurova Üniversitesi ile birlik-

te yeni sebze ve meyve ıslahları 

üzerinde çalışma yürüttüklerini 

bildirdi. Proje kapsamında sebze 

ıslahlarının geliştirilmesi ama-

cıyla 5 bakanlığa bağlı araştırma 

enstitüsü, 7 üniversite ve 38 özel 

tohumculuk firması ile işbirliği 

içerisinde çalışma yürüttüklerini 

kaydeden Ünlü, “Şu ana kadar 

proje kapsamında domateste 67 

çeşit aday hibrit ve 344 hat, hı-

yarda 50 çeşit aday hibrit ve 77 

hat, kavunda ise 45 çeşit aday 

hibrit ve 47 hat olmak üzere yeni 

ürün çeşitleri geliştirdik” dedi. 

Başta domates, biber, patlı, ka-

vun, karpuz ve kabak olmak üze-

re 7 sebze türünde 272 nitelikli 

hat ve 25 F1 hibrit tohum çeşi-

dinin geliştirilmesinin hedeflen-

diğini söyleyen Abdullah Ünlü, 

“BATEM olarak domates, hıyar, 

kavun, karpuz ve kabakta önem-

li ıslah çalışmaları yaptık. Aday 

hibrit ve hatlarda temmuz so-

nunda projeyi sonlandırarak, bu 

ürünleri özel sektörün hizmetine 

sunmak istiyoruz” dedi.

TOHUMDA İSRAİL 

BAĞIMLILIĞI BİTTİ

Kuraklık tehlikesine karşı yeni 

türler geliştirdiklerini bildiren 

Ünlü, kuraklığa dayanıklı kavun 

ve karpuzlarda çalışma yaptık-

larını söyledi. Geliştirilen hat ve 

çeşitlerinin özellikle kök hasta-

lıklarına dayanıklı olan bitkiler 

olduklarını dile getiren Ünlü, 

“Amacımız yerli hibrit sebze to-

humculuğunu daha üst düzeye 

getirmek. Özellikle 2000’li yıl-

ların başında yerli hibrit ve seb-

ze tohumculuğu üretimi yüzde 

10 civarındayken, bugün yüzde 

50’lere ulaşmış durumdadır. 

İlerleyen günlerde özel sektö-

rün desteğiyle yurt dışına hibrit 

tohumlar satmayı düşünüyoruz” 

diye konuştu.

ANTALYA TOHUMCULUĞUN 

MERKEZİ

Türkiye’nin, 2004’te başlayan 

yerli tohum üretme çalışmaların-

da sevindirici bir noktaya ulaş-

tığını belirten Abdullah Ünlü, 

“Hollanda, İsrail menşeli tohum-

lar bize geliyordu. Artık yavaş 

yavaş bunu kırdık. Kendimiz üre-

tiyoruz. Antalya tohumculuğun 

merkezi. Birçok yerli firma, or-

tak çalıştığı ülkelere kendileri de 

artık ihraç etmeye başladı” diye 

konuştu.
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Antalya’dan Mostar’a 
ticari köprü

Antalya Ticaret Borsası, Borsa Her-

sek’e çalışma ziyaretinde bulundu. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı  Ali 

Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 

Kayan, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Ahmet Dallı’nın bulunduğu heyet-

te, ATB yönetim kurulu, meclis ve komite 

üyesi işadamları yer aldı. Ekonomik ve ticari 

alanda yapılabilecek çalışmaların ele alındı-

ğı ziyarette ATB heyeti, Mostar Ticaret Odası 

Müdürü Zeljana Bevanda ile bir araya geldi. 

Mostar Başkonsolosluğu Konsolos Yardım-

cısı Özge Karahan’ın da hazır bulunduğu ikili 

görüşmede Ali Çandır, “Türkiye’nin dünya-

ya açılan penceresi Antalya’dan geliyoruz” 

dedi. Antalya’nın tarım ve turizm olmak 

üzere iki lokomotif sektöre sahip bir şehir 

olduğunu belirten Çandır, ATB’nin üyelerinin 

tamamının tarımsal ürünleri üreten, işleyen, 

satan ve ihracatını yapanlardan oluştuğunu 

kaydetti. Bosna Hersek ile tarihe dayalı iliş-

kilerin dışında ticari ilişkilerin gelişmesini de 

arzu ettiklerini söyleyen Ali Çandır, “Karşılıklı 

ticaret rakamları çok tatmin edici değil. Tür-

kiye Bosna’da ithalat ve ihracatta 8’inci sıra-

da. Umarız iş aleminin karşılıklı iletişimi ile 

ticari ilişkilerimiz gelişir” dedi. 

Isparta, Burdur ve Antalya illerini kapsayan 

Fotoğraf: Vahide YANIK
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Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme 

Vakfı’nın başkanlığını da yürüttüğünü 

belirten Ali Çandır, “Bölgemizde ticari 

alanlara kolay ulaşabilecek adres konu-

mundayız. Karşılıklı ticaret fırsatlarını 

belirleyip bunları hayata geçirmek her 

ülke için de yarar sağlayacaktır” dedi. 

Antalya, Burdur ve Isparta’da Türki-

ye’de ilk 500’e giren önemli  firmaların 

bulunduğunu, bunların dünyanın de-

ğişik bölgelerinde yatırımı olduğunu 

belirten Çandır, “İşadamlarımız Yatırım 

Ortamı uygun  olan ülkelere yatırım 

yapmaktan çekinmezler. Ticari heyet-

lerle bu çalışmalara katkıda bulunmak 

istiyoruz” dedi. 

YÖRESEL FUARA DAVET 

Antalya Ticaret Borsası’nın Yöresel 

Ürünler Projesi hakkında Mostar Tica-

ret Odası Müdürü Zeljana Bevanda’ya 

bilgi veren Ali Çandır, “81 ildeki yöresel 

ürünleri Antalya’da toplayıp fuar yapı-

yoruz. Sizin Ülkenizde de çok sayıda yö-

resel ürün var. Yöresel ürünlerinizi 22-

26 Ekim tarihlerinde Antalya’da Yöresel 

Ürünler Fuarımızda görmek isteriz” 

diyerek Bevanda’yı uluslararası alana 

açılacak fuara davet etti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ah-

met Dallı, Antalya’nın 5,5 milyon ton 

üretimle Türkiye’nin yaş meyve ve seb-

ze üretiminin yüzde 10’unu karşıladığı-

nı belirterek, bunun büyük bölümünün 

örtü altı üretim olduğuna dikkat çekti. 

Dallı, iki ülkenin de birbirinin ürünlerini 

değerlendirme fırsatı bulacakları orta-

mın oluşturulmasını diledi. 

MOSTAR FUARINA DAVET

Mostar Ticaret Odası Müdürü Zeljana 

Bevanda, 1992-1995 yıllarında yaşanan 

savaş sonrasında ithal eden bir ülke 

haline geldiklerini belirterek, “Şimdi 

bazı ürünlerimizi ihraç eder hale geldik. 

Türkiye’den gelecek yatırımlar bizleri 

memnun edecektir” dedi. Mostar Tica-

ret Odası üyelerine Yöresel Ürünler Fu-

arı’nı bildireceklerini söyleyen Bevan-

da,  yöresel değerlerini sergilemekten 

memnun olacaklarını ifade etti. Bevan-

da, ATB üyelerini her yıl Nisan ayında 

yapılan Mostar Fuarı’na davet etti.

Ziyarette Ali Çandır, Mostar Ticaret Oda-

sı Müdürü Zeljana Bevanda’ya biblo 

kaftan hediye ederken, Antalya yemek-

lerinin yer aldığı kitapçık ve 4. Yöresel 

Ürünler Fuarı kataloğu armağan etti. 

Ali Çandır - Zeljana Bevanda Özge Karahan -  Hüseyin Cahit KAYAN
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Antalya Ticaret Borsası
Haziran ayı Meclisi toplandı

Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı 

Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit 

Kayan başkanlığında toplandı. Mayıs 

ayı mizanının tetkik ve tasdik edilmesinin 

ardından borsaya kayıt işlemleri görüşüldü. 

Askıdan indirilecek üyelerin değerlendirildi-

ği Meclis’te gelir gider hesap dökümü üyeler-

le paylaşıldı. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, 

ATB yönetiminin 1 aylık çalışmalarıyla ilgili 

üyeleri bilgilendirdi. Sektörel konuların de-

ğerlendirildiği Meclis’te üyelere ekonomik 

beklenti anketi de yapıldı.

Nar Çalıştayı’na hazırlık

Antalya İl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü, Batı Ak-

deniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Bitki Islahçıları Alt Birliği iş-

birliği ile yürütülen ve 2014 yılı Ekim 

ayında yapılması planlanan “Nar Ça-

lıştayı” kapsamında hazırlık toplantısı 

düzenlendi.

İl Müdürlüğünde düzenlenen top-

lantıya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, 

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi 

Cüneyt Doğan, BATEM Müdür Yar-

dımcısı Mustafa Soysal, Bitki Islahçı-

ları Alt Birliği Genel Sekreteri Mustafa 

Akın, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şadiye 

Gözlekçi, Antalya Ziraat Odası Başka-

nı Nazif Alp ile sivil toplum kuruluşla-

rının temsilcileri katıldı.

NAR TÜKETİMİ ARTTI

İl Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, 

çalıştayın Türk tarımına hizmet ede-

cek bir çalışma olacağını kaydetti. Nar 

tüketiminin arttığını belirten Karaca, 

çalıştay ile birlikte farkındalık yarat-

mayı ve durum tespiti yapmayı he-

deflediklerine işaret etti. Nar çalışma 

grubunun daha önce 4 kez bir araya 

geldiğinin belirtildiği toplantıda, ça-

lıştay takvimi, çalıştayın maliyetinin 

hangi kurumlar tarafından karşılana-

cağı, yetiştiricilik dışında kalan konu-

lar, uzmanlar ile sorumluları konuları 

değerlendirildi. Toplantıda nar çalış-

tayı organizasyon grubunun faaliyet-

leri planlanarak kurumların görev ve 

sorumlulukları belirlendi.
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Yöresel Ürünler Projesi başlatarak, 

yerel ürünlerin ekonomiye kazandı-

rılması için Yöresel Ürünler Fuarı’nı 

(YÖREX) düzenleyen Antalya Ticaret Borsası, 

Antalya’daki yöresel ürünlerin tescil edilme-

si için de çalışma başlattı. İlk olarak bölgeye 

has Tavşan Yüreği Zeytin’e coğrafi işaret al-

mak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran 

Antalya Ticaret Borsası, ürünlerin markalaş-

ması için de çalışmalar sürdürüyor. Tavşan 

Yüreği tescillenirse Finike Portakalı ve Döşe-

mealtı Halısı’ndan sonra Antalya’da üçüncü 

tescil alan ürün olacak.

Antalya’nın Tavşan Yüreği Zeytini için Türk 

Patent Enstitüsü’ne başvurduklarını bildi-

ren Coğrafi İşaret Uzmanı, Antalya Ticaret 

Borsası Danışmanı Dr. Rana Demirer, Bor-

sanomi Dergisi’ne Tavşan Yüreği Zeytin’in 

özellikleri ve coğrafi işaret alımıyla ilgili süre-

ci anlattı.  Tavşan yüreği zeytinin Antalya’ya 

has bir zeytin çeşidi olduğunu bildiren Rana 

Demirer, ağırlıklı olarak Antalya’nın doğu-

sunda yetiştirilen zeytinin ilin tamamında 

yetiştiğine dikkat çekti. Meyvesi çekirdekten 

kolay ayrılan Tavşan Yüreği Zeytin’in yüreğe 

benzer şekli nedeniyle aynı isimle anıldığını 

kaydeden Demirer, sofralık olarak tüketilen 

bu türün yağ veriminin de yüksek olduğunu 

kaydetti. 

100 YILLIK AĞAÇLAR VAR

Dr. Rana Demirer, Manavgat ve Gazipaşa’ta 

100 yıllık ağaçlara rastlandığını, geleneksel 

üretim modeliyle yetiştirilen ürünün, hane 

içi tüketildiğini, semt pazarlarında satıldığını 

kaydetti. Tavşan Yüreği Zeytin’in bu model-

le ulusal ve uluslararası pazara kazandırıla-

mayacağını ifade eden Rana Demirer, “An-

Dr. Rana Demirer

Antalya Ticaret Borsası Antal-
ya’nın Tavşan Yüreği zeyti-

ninin tescili için Türk Patent 
Enstitüsü’ne  başvurdu.
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talya’nın topraktan gelen zenginliği ve 

coğrafi işaretin önemini kavrayan, yö-

resel ürünleri ekonomiye kazandırmak 

için Yöresel Ürünler Projesi’ni başlatan 

Antalya Ticaret Borsası, bölgemizde-

ki yöresel ürünlerin tescillenmesine 

de öncülük etmektedir. Bu çerçevede 

Antalya Tavşan Yüreği Zeytin’in tescil-

lenmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne 

başvuruda  bulunduk. Bunun ikinci 

aşaması üreticileri birlik adı altında top-

lamak, üçüncü hedefimiz ise marka ça-

lışmalarını yürütmek” dedi. 

UZMANLAR DEĞERLENDİRİYOR

TPE uzmanlarınca yapılacak değerlen-

dirmeden sonra coğrafi işaret alınabi-

leceğini belirten Rana Demirer, “Coğrafi 

işaret alınca denetlemeyi iyi yapmak 

gerekiyor. Ağaç varlığı ve üretim mik-

tarını tespit etmemiz gerekiyor. Akde-

niz Üniversitesinde uzaktan algılama 

uydu aracılığıyla ürün tespiti yapacağız. 

Gemlik zeytini, Tavşan Zeytin diye piya-

saya sürülmemeli. Coğrafi işaret alınca 

satılan her zeytin Tavşan Yüreği Zeytin 

olmayacak” diye konuştu. 

HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ 

KORUYOR

Coğrafi işaretin tüketiciyi sahte ürünle-

re karşı korurken, üreticiyi de sahtecile-

re karşı koruduğunu vurgulayan Coğra-

fi İşaret Uzmanı Dr. Rana Demirer, “Biz 

Antalya Tavşan Yüreği Zeytin için coğ-

rafi işaret başvurumuzu yaptık. Uzman-

ların 3 aylık değerlendirme süreci var. 

Sunduğumuz raporlar kontrol edilecek, 

eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. 3 

ay sonra onaylayıp onaylamadıklarına 

karar verecekler. Resmi Gazete’de ilanı 

çıktıktan sonra 6 aylık itiraz süreci var. 

Bu süreci de atlatırsak Antalya Tavşan 

Yüreği Zeytin ismi ile tescillenecek. Her 

yerin kendine has bir florası var. Bu flo-

ranın ortaya çıkardığı ürünler var. Bize 

düşen bunlara sahip çıkmak, bunları 

geliştirmek. “Doğanın sana bahsettiği-

ne sahip çıkıp, doğayla savaşma” çıkış 

noktamız budur” diye konuştu.  

Tavşan Yüreği zeytin çeşidinin en 

önemli tanıtıcı özelliği, meyvesinin 

çekirdekten kolay ayrılıp, iri olması. 

Yüreğe benzer zeytinin, eni ve boyu 

simetrik, uç kısmı ise oval. Bu özellik-

lerinden dolayı Tavşan Yüreği Zeytin 

daha çok sofralık olarak tüketiliyor.  

Meyve şeklinin oval ve yüreğe benzer-

liğinden dolayı “Tavşan yüreği’ ismini 

almış. Antalya iklim şartlarında meyve 

yeşil olum dönemine ekim ayının ilk 

haftasında, siyah olum dönemine ka-

sım ayının 2. haftasında gelmektedir. 

Tavşan yüreği zeytin çeşidinin meyve 

büyüklüğü ortalama 160-170 adet/kg. 

Meyvede çekirdek oranı yüzde 15, mey-

ve eti oranı yüzde 85 civarında. Yeşil 

olum döneminde meyve eti rengi,canlı, 

tipik zeytin yeşili renginde, lentiseller 

siliktir. Siyah olum döneminde meyve 

eti, koyu mor renkte, çekirdeğe doğru 

renk açıktır, çekirdek evinin etrafı kirli 

sarı renktedir. Tavşan Yüreği çeşidinin 

en önemli özelliği yeşil sofralık zeytin 

olarak değerlendirilmesidir. Yağ ora-

nı yüzde 20 civarında olsa da yağlık 

olarak değerlendirilmesi birincil amaç 

değildir. Ancak yağ; tat, aroma ve yu-

muşaklığı açısından benzerlerine göre 

yörede bulunan tüketiciler tarafından 

tercih edilebilirliği yüksek bir üründür. 

EN SEMPATİK ZEYTİN
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ATB Korosu’ndan Yaza Merhaba Konseri

Antalya Ticaret Borsası Türk Sanat 

Müziği Korosu, Atatürk Kültür 

Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda 

Yaza Merhaba Konseri verdi. Şef Hayati 

Göver yönetimindeki Koro, hicaz, uş-

şak, nihavend makamında şarkılar ses-

lendirdi. Mehtap Tomrik’in sunumuyla 

verilen konserde hareketli şarkılarla 

coşan dinleyiciler, bazı şarkılara eşlik 

etti. Dinleyiciler, Antalya Ticaret Borsası 

Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserini 

ayakta alkışladı.

Şef Hayati  Göver, sanatı destekleyen 

Antalya Ticaret Borsası Yönetimine te-

şekkür ederken, konserlerinin sürece-

ğini kaydetti. Göver, her yıl verilen Yaza 

Merhaba Konseri’ne duyulan ilgiden 

memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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Özel sektörün yeni yapısal reformlara ihtiyacı var“ “

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. 

Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk 

Ayhan, bakanlar, delegelerin katıldığı Genel 

Kurul’da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün gelecekten 

umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir 

büyüme modeli ve yeni yapısal reformla-

ra ihtiyaç olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu 

ihtiyaç duyulan öncelikli yapısal reformları 

ise şöyle sıraladı: “Vergi reformu, cari açığı 

azaltacak sanayi stratejisi, istihdamın teş-

viki, girdi maliyetlerinin azaltılması ve reel 

sektörün bankalarla çalışma ortamının iyi-

leştirilmesi”. 

TOBB üyelerine “üretimin, istihdamın, ih-

racatın kahramanları oldunuz” diye sesle-

nen Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa başkan-

larımız, iş aleminin kanaat önderleri olma 

görevini hakkıyla üstlendiler. Şehirlerinin 

kalkınması ve markalaşması için emek 

verdiler, fikir ve proje ürettiler. İşte tüm bu 

faaliyetler, tüm bu başarılar, sizlerin, tüm 

camiamızın eseridir. Gösterdiğiniz gayret 

ve emek için, her birinizi tek tek kutluyor, 

hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyor, siz-

leri yürekten alkışlıyorum” diye konuştu. 

Dünyada 2014 ve sonrasında, farklı bir kü-

resel ekonomik ortamın oluşacağını kay-

deden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ben 

şahsen oyunun kurallarını yeniden belir-

leyecek ve dünyayı değiştirecek 7 küresel 

trendin ortaya çıktığını görüyorum. Birin-

cisi, küresel finansman iklimi değişiyor. Kü-

resel kriz sonrasında parasal genişleme ve 

bol likidite dönemi başlamıştı. ABD Merkez 

Bankası FED, her sene piyasaya yaklaşık 1 

trilyon dolar veriyordu. Bu sayede ülkeler, 

şirketler ve hatta bireyler rahatça borçla-

nıp, yatırım ve harcama yapıyorlardı. Eko-

nomiler büyüyordu. Ama bu dönem sona 

eriyor. FED, piyasaya verdiği parayı azaltıp, 

tamamen sonlandıracak. Şimdi, hem şir-

ketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık 

daha tedbirli, daha temkinli hareket etmek 

zorunda. Kamu ve özel sektör olarak, bu 

yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza 

birlikte odaklanmalıyız.

BÖLGESELLEŞME HIZ KAZANIYOR

İkincisi, küresel ticaret ve yatırım orta-

mı değişiyor. Dünyada bölgeselleşme hız 

kazanıyor. Bunda öncülüğü ABD yapıyor. 

Önce pasifik ülkeleri ile “Transpasifik” Or-

taklık Anlaşması başlatıldı. Burada ABD, 

Japonya, Kore gibi önemli ülkeler var. Öte 

yandan ABD geçen sene AB ile “Transatlan-

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu,

özel sektörün gelecekten
umutlu olduğunu ifade 

ederken,
yeni bir büyüme modeli

ve yeni yapısal reformlara
ihtiyaç olduğunu söyledi.
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tik” Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişi-

mine de hız verdi. Bu iki girişim dünya 

ekonomik gücünün üçte ikisine denk 

geliyor. Bu ortaklıklar küresel ticaretin 

ve yatırımların yönünü belirleyecek. 

Bununla da kalmayacak, üretim stan-

dartlarını belirleme konusunda da 

büyük bir güç elde edecekler. Bakın 

size çok çarpıcı bir örnek vermek isti-

yorum. Şu an bizim ürettiğimiz ürün-

ler 220 volta göredir. Eğer bu ülkeler 

110 volt’un standart olmasına karar 

verirse, ya tüm üretim yapımızı de-

ğiştirmek zorunda kalacağız, ya da bu 

pazarlara mal satamayacağız. 

Üçüncü önemli trend değişen enerji 

haritası. Gelişen teknoloji sayesinde 

“Kaya Gazı”, giderek daha ucuz ve 

daha fazla üretilir hale geliyor. Bu sa-

yede ABD’deki doğal gaz fiyatı son 5 

yılda yüzde 60 geriledi. ABD’nin yakın 

gelecekte doğal gazda, net ihracatçı 

olması bekleniyor. Bu gelişme dünya-

daki yatırım tercihleri dâhil her kararı 

kökünden değiştirecek. Enerjide dışa 

bağımlı bir ülke olarak, bizim de, şim-

diden bu konuya odaklanmamız gere-

kiyor. 

İCAT ÇIKARAN KAZANIR

Dördüncü küresel trend ülkelerarası 

rekabette “girişimciliğin” ana unsur 

haline gelmesidir. Tüm ülkeler, “yeni-

likçi girişimcileri” kendi topraklarına 

çekmek için mücadele veriyor.

Çarpıcı bir örnek daha vereyim. Ame-

rika’da, Silikon Vadisindeki girişimcile-

rin yüzde 52’si ABD dışında doğmuş. 

Demek ki ABD geleceğe hazırlık ya-

pıyor. Tüm dünyadan yenilikçi giri-

şimcileri kendine çekiyor. İnovasyon 

şirketleri ABD’ye yerleşiyor.Niye, çün-

kü daha çok girişimci çeken, yenilikçi 

fikirleri elinde tutan, yarının kazananı 

olacak. Zira “icat çıkartan” kazanıyor. 

INTERNET PAZARINI KEŞFEDELİM

Beşinci trend internetin ekonominin 

belkemiği haline gelmesidir. Ne yazık 

ki biz interneti sadece sosyal medya 

gibi, hatta kahvehane gibi kullanıyo-

ruz. Oysa özellikle KOBİ’ler için inter-

net maliyetleri düşürme ve dünyaya 

açılma fırsatıdır. Internet sayesinde 

her KOBİ, dağıtım ağına muhtaç olma-

dan tüm dünyaya ulaşabilir. 

Altıncı küresel trend tüm dünyada 

“orta sınıfın” büyümesidir. Bunun 

önemini göstermek için bir rakam 

vereceğim. Her yıl dünyada orta sını-

fa 150 milyon kişi dahil oluyor. Yani 2 

Türkiye ekleniyor. Bugün orta sınıfın 

mevcudu takriben 2 milyar kişi. Sa-

dece 6 yıl sonra, 2020’de 3 milyara 

ulaşacak. Küresel orta sınıfın bugün 

yaptığı harcama yılda 7 trilyon dolar. 

2020’de bu harcama 3’e katlanacak ve 

20 trilyon dolara yükselecek. İşte bu 

talebi karşılayacak, altyapı lazım, üre-

tim lazım. Bu pazarlara ulaşıp, daha 

fazla mal satabilmek için; biz de sana-

yi politikalarımızı buna göre gözden 

geçirmeliyiz.

MARKA ŞEHİRLER YARATALIM

Yedinci küresel trend ekonomide “şe-

hirlerin” öne çıkması. Çünkü büyüyen 

orta sınıf şehirlerde toplanıyor. Dik-

katinizi çekiyorum. Bugün dünyanın 

en büyük 600 şehrinde 1,5 milyar kişi 

yaşıyor. Bu şehirlerin ekonomik hacmi 

dünya ekonomisinin yaklaşık yarısı. 10 

yıl sonra bu şehirlerde yaşayanların 

sayısı, 2 milyara yükselecek. Üretimle-

ri, dünya ekonomisinin, yüzde 60’ına 

ulaşacak. Bunun anlamı şu. Artık dün-

yada sadece ülkeler değil, şehirler 

birbiriyle rekabet ediyor. İşte biz de, 

şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız. 

Bunun için şehirlerimizin markalaş-

masına, çevre duyarlılıklarının artma-

sına ve “akıllı şehir” olmalarına ihtiyaç 

var.”

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi 

olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “En 

çok, “huzura” ihtiyacımız var. Huzur 

bulalım ki, hepimiz işimize odaklana-

lım. Daha fazla üretim, daha fazla yatı-

rım, daha fazla ihracat yapalım” dedi.

Antalya Ticaret Borsası TOBB delegeleri de 70. mali genel 

kurula katıldı. Genel Kurula Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı  Hüseyin Cahit 

Kayan, ATB Meclis Üyeleri Ergin Civan, İsmet Kerem, İbrahim 

Yılmaz, ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant ve ATB Başkan-

lar Danışmanı Ahmet Erol Köksalan birlikte katıldı.  

ANTALYA BORSA GENEL KURULDA
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MANTAR
itibarını arıyor

Türkiye kültür mantarı üretiminin yüz-

de 53’ünü gerçekleştiren Antalya, 

mantar çalıştayına ev sahipliği yaptı. 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üye-

si Süleyman Ersan’ın da katıldığı çalıştayda, 

Türkiye’de kültür mantarı yetiştiriciliği, has-

talık ve zararlılar, sağlıklı beslenme için man-

tar tüketiminin önemi, paketleme pazarlama 

ve yeni teknolojiler ile teşvik ve krediler ko-

nuları, mantar yetiştiriciliği, mantar pazarla-

ması ve tüketimi ile destekler ve üretim poli-

tikaları gündeme geldi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzen-

lenen 1. Yemeklik Mantar Çalıştayı’nda ko-

nuşan Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Ahmet Dallı, Antalya’nın tarımdaki 

ve mantarcılık sektöründeki yeri ve önemine 

vurgu yaptı. Antalya’da mantar yetiştiricilili-

ğinin ağırlıklı olarak Korkuteli ilçesinde yapıl-

dığını aktaran Dallı Türkiye’de üretilen 34 bin 

494’ton kültür mantarının 19 bin tonunu An-



54 BORSA
NOMI

GÜNCEL

talya’nın karşıladığına ve bunun yüzde 

53’e tekabül ettiğine dikkat çekti.

ÖRGÜTSÜZLÜK ÖNEMLİ BİR SORUN

2004 yılından sonra üretimde önemli 

artışlar yaşandığını belirten Dallı, “Yılla-

ra göre mantar üretiminde artış yüzde 

55. Toplam 16.8 ton ihracat yapıyoruz. 

Dünya’ da 7 milyon 959 bin ton olan 

mantar üretiminde ilk sırayı Çin almak-

ta. Ülkemiz ise 18. Sırada. Ülkemizde 

kişi başı 0.8 kg kültür mantarı tüketili-

yor. Dünyada ise 2,5 kilogramın üzerin-

de” diye konuştu.

Sektörün gelişmeye açık olduğuna an-

cak çözüm bekleyen bazı sorunları bu-

lunduğuna işaret eden Dallı, “Genelde 

arsa vasıflı yerlerde üretim yapıldığı için 

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olamayan 

çiftçilerimiz buna bağlı desteklerden 

faydalanamamakta. Diğer bir sorun 

kompost standardının bulunmaması. 

Umuyorum bu çalıştay ile sorunlara çö-

züm olacak öneriler ortaya koyulabilir” 

diye konuştu. Dallı diğer sektörlerde ol-

duğu gibi mantarcılıkta da örgütsüz ya-

pının bir sorun olduğunu, Almanya’nın 

1948’lerde örgütlü yapıyı kurarak sek-

törde güçlü bir şekilde faaliyet göster-

diklerini söyledi.

Mantar üretiminin geçmişinin 10 yılı 

aşmadığına dikkat çeken Tarla Bahçe 

Bitkileri Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, 

“Mantar önemli bir konu, önemli bir be-

sin. Mantar üretimini ve tüketimi nokta-

sında global düşünmek durumundayız. 

En önemli sorun güvenilir gıdayı sağla-

yabilme, bunu başaran ülkeler büyük 

mesafe kat edecek” dedi.

ISLAH ÇALIŞMASI GEREKLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof.Dr. Aysun Pekşen, mantarda 

işletme büyüklüklerinin küçük, aile iş-

letmesi şeklinde olmasının en önemli 

sorun olduğunu belirterek, hijyen ve 

maliyetin fazla olmasından dolayı sı-

kıntılar yaşandığını kaydetti. Üretimi 

yapılan mantarlar arasında yüzde 80 

ile ilk sırayı beyaz şapkalı kültür man-

tarının aldığını belirten Pekşen onu 

yüzde 10 ile kayın 10 ve yüzde 10 ile 

diğerlerinin takip ettiğini söyledi. Pek-

şen kayın mantarının organik üretime 

yatkın, basit üretim metoduna sahip 

olması ve hastalık toleransı fazla ol-

ması nedeniyle avantajlı olduğunu ve 

üzerinde durulması gerektiğini söyledi. 

Kompostun standardı konusunda ya-

sal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu be-

lirten Pekşen, üniversite ve araştırma 

kuruluşlarının ıslah çalışmaları yapması 

gerektiğini vurguladı. Pekşen, “Türlerin 

tanıtımı ve üretiminin desteklenmesi 

gerekiyor. Teknik bilgi yetersizliği var. 

Hastalık ve zararlılara karşı bilinçsiz ilaç 

kullanımını önlemek için eğitim önem-

li. Ruhsatlı ilaç sayımızın arttırılması 

gerekiyor. Pazarlama aşamasında da 

ciddi eksiklikler söz konusu, çözümü 

için çalışmalara gerek var. En büyük so-

runumuz sanırım maliyet, alet ekipman 

ve yeni teknoloji temini gibi sorunlar da 

mevcut” diye konuştu.
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Antalya’da
sebze yetiştiriciliği

Dr. Meliha TEMİRKAYNAK
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi
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Kök, gövde, sürgün, yaprak, çiçek, 

meyve ve tohumlan gibi çeşitli 

yerlerinden gıda olarak faydala-

nılan, vitamin ve mineral kaynağı olarak 

kullanılan taze veya pişirilerek tüketilen 

tek yada çok yıllık otsu bitkilere sebze, 

bunların yetiştirilmesi için yapılan işlere  

de sebzecilik denir. 

Sebze üretimi, geleneksel anlamda 

açıkta sebze üretimi ve örtü altı sebze 

üretimi olarak iki şekilde yapılmaktadır. 

Örtüaltı sebze üretimi ekolojik istekle-

rin sebze üretimine uygun olmadığı yer 

ve zamanlarda bitkilerin istediği şart-

lara yakın ortamları oluşturmak üzere 

inşa edilen yapılar içerisinde yapılan 

sebze üretimini ifade etmektedir.

Açıkta sebze yetiştiriciliği ise örtüaltı 

sistemlerine göre bilgi birikimine daha 

az ihtiyaç duyan, ilk yatırım masrafları 

daha az ve çok daha geniş alanlarda uy-

gulama alanı bulabilen bir sistemdir. Bu 

iki üretim sistemi arasında çok büyük 

farklar vardır. 

2012 FAO verilerine göre dünyada top-

lam 1.106 milyon ton sebze üretilmekte 

ve bu üretim, 202 ülke tarafından ger-

çekleştirilmektedir. Söz konusu üreti-

min yüzde 80’inden fazlası ise Çin, Hin-

distan, ABD, Türkiye, Rusya, Mısır, İran, 

İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu 15 

ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye, dünya sebze üretiminin he-

men hemen yarısını gerçekleştiren Çin 

ile onu izleyen Hindistan ve ABD’den 

sonra dünyada dördüncü büyük sebze 

üreticisi konumundadır. 2007 FAO veri-

lerine göre 25,7 milyon ton olan Türki-

ye’nin sebze üretimi, 2013 yılı TUİK veri-

lerine göre ise 28,4 milyon tona ulaşmış 

durumdadır (FAO, 2007; TUİK, 2013). Bu 

üretim değeri ise dünya sebze üretimi-

nin yüzde 2,5’ine yakın bir orana karşı-

lık gelmektedir.  2013 rakamlarına 

göre (TUİK); Türkiye’nin 28.448.218 ton 

sebze üretiminde Antalya 4.006.109 

ton ile yüzde 14’lük paya sahiptir. İlimiz-

de sebzecilik faaliyetleri örtüaltı alanlar-

da yoğunlaşmış olup, sebze üretiminin 

yüzde 78’i örtüaltından karşılanmakta-

dır (242.340 dekar alanda 3.131.783 ton 

üretim). Örtüaltı sebze üretiminde do-

mates yüzde 68 payla ilk sırada yer alır-

ken bunu yüzde 15 pay ile hıyar,  yüzde 

8 payla biber ve yüzde 4 payla patlıcan 

izlemektedir. İlimizde örtüaltında sebze 

yetiştiriciliği Serik, Kumluca, Aksu, Fini-

ke, Demre, Gazipaşa, Kaş ve Manavgat 

ilçelerinde yoğunlaşmıştır. 

Antalya’da yapılan toplam sebze üreti-

minin yüzde 22’si açık tarla sebzeciliğin-

den gelmekte olup bu yetiştiricilik şek-

linde 2013 istatistiklerine göre 283.286 

da alanda sebze üretimi yapılmış ve 

874.326 ton ürün elde edilmiştir. İlimiz-

de açık alanda yapılan sebzecilik kışlık 

ve yazlık sebzelerin sahil ve yaylada 

yetiştirilmesi şeklinde gerçekleştiril-

mektedir. Sahilde yapılan yazlık sebze 

yetiştiriciliğinde karpuz toplam açık-

ta sebze üretiminde yüzde  38,67’lik 

pay ve 338.073 ton üretim miktarı ile 

en önemli türdür. Karpuzu sırası ile 

200.897 ton üretim değeri ile sofra-

lık+salçalık domates, 71.963 ton ile ka-

vun, 40.227 ton ile biber ve 28.343 ton 

ile patlıcan izlemektedir. Ürün grupları 
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olarak bakıldığında, açıkta yapılan top-

lam sebze üretiminin yüzde 81’ini mey-

vesi yenen sebzelerden oluştuğu görül-

mektedir. Bunların içinde de domates, 

karpuz, kavun, hıyar ve biber öne çık-

maktadır. Vitamin ve mineral madde 

bakımından çok önemli olan yeşil seb-

zelerin (yüzde 11,2), özellikle de yaprağı 

yenenlerin üretimleri oldukça düşük 

kalmaktadır. Yumru ve kökleri yenen 

sebzelerin açıkta 

sebze üretimindeki 

payları da yüzde 3,1 civa-

rında  olup bu da oldukça ye-

tersizdir. İlimizde üretilen sebzele-

rin çoğunluğu sıcak iklim sebzeleri olup 

üretimleri yazın yapılmaktadır. Bu du-

rum, kış aylarında üretimde azalmalara 

ve mevsimler arasında dengesizliklere 

yol açmaktadır. Fakat kışlık sebzelerin 

yaz aylarında üretim ve arz darlığı hala 

devam etmektedir. Bu sorunu aşabil-

mek için İlimizde Elmalı ve Korkuteli 

gibi ilçelerimizde yayla sebzeciliğinin 

geliştirilmesinde fayda görülmektedir.

İlimiz uygun iklim ve toprak özellikleri 

nedeniyle yazlık ve kışlık sebze yetişti-

riciliği ile açık alanda bir yılda iki ürün 

yetiştiriciliğine uygun ekolojik koşulla-

ra sahiptir. Ayrıca ilimizin geçmişi çok 

eski yıllara dayanan geleneksel sebze-

cilik yetiştiriciliği kültürü olması ha-

sebiyle  açıkta sebze yetiştiriciliği 

uzun yıllardan beri yapılmaktadır. An-

cak uzun yılların istatistikleri dikkate 

alındığında ilimizin sebze üretiminde 

daha çok meyvesi yenen sebzelerin 

başat rol aldığı görülmektedir. Ancak 

son yıllarda hem tüketici taleplerinin 

vitamin ve minerallerce zengin ve besin 

içeriği bakımından zengin olan sebzele-

re yönelmesi ile kısa vadeli bir yatırım 

olan açıkta sebzecilik faaliyetlerinin ili-

mizde gelişmesine katkı sunmaktadır. 

Bu bağlamda vitamin ve minerallerce 

zengin yaprağı yenen sebzeler (marul, 

ıspanak, nane, semizotu, roka, turp, 

tere, sap kerevizi vs.) ile enginar, soğan, 

sarımsak ve nane gibi tıbbi değeri olan 

sebzelerin açıkta yetiştiriciliğinin ilimiz-

de geliştirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar:

1.http://faostat3.fao.org/faostat-ga-

teway/go/to/download/Q/QC/E

2.www.tuik.gov.tr

3.http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/

c05147f3029c97c_ek.pdf

4.www.agri.ankara.edu.tr/bahce/1099_

Bahce_sebze.ppt

5.http://www.tarimturk.com.tr/yeni/

index.php/makaleler/bitkiselm/

item/32-sirikdomates

6. http://www.estanbul.com/acik-alan-

da-sebze-yetistiriciligi-348070.html#.

U6ld_vl_tOI
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TOBB

Soma felaketinde hayatını kaybeden 

işçilerin aileleri için TOBB’un öncülü-

ğünde başlatılan yardım kampanyası 

çığ gibi büyüdü ve toplam 16 milyon 838 

bin 164 TL’ye ulaştı. TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında top-

lanan yardımları içeren çeki Başbakanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na 

verilmek üzere, Başbakan Recep Tayyip Er-

doğan’a takdim etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beyler-

beyi Sarayı’nda TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul 

etti. Görüşmede TOBB tarafından Soma için 

toplanan 16 milyon 838 bin 164 liralık çek, 

Başbakan Erdoğan’a takdim edildi. Başba-

kan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da hazır bu-

lunduğu görüşmeye TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra; TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Çağlar, 

Halim Mete ve Ali Kopuz, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyeleri İbrahim Burkay ve Necdet 

Özer, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih 

Bezci, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı 

Erdal Bahçıvan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Arif Parmaksız, İMEAK Deniz 

Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ve 

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ha-

kan Işık katıldı. 

EMEKLİ MAAŞINI PAYLAŞTILAR

Gerek yurt içinden gerek yurt dışından 

yoğun ilgi gören TOBB’un 5 milyon lira ile 

başlattığı kampanyaya, oda ve borsaların 

yanı sıra, muhtelif kurumlar, işadamları ve 

vatandaşların desteği de dikkat çekti. Cep 

harçlığından 3 TL ile katkıda bulunandan, 

emekli maaşını paylaşanlara kadar toplu-

mun geniş kesimi Soma’da hayatını kaybe-

denlerin ailelerine yardım konusunda du-

yarlılık gösterdi. 

BÖYLE ACI YAŞANMASIN

Toplanan yardımların çekini Başbakan’a 

sunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, TOBB olarak 81 İl ve 160 İlçedeki Oda 

ve Borsalarla birlikte, şehit madencilerin 

ailelerine destek olmak üzere yola çıktıkla-

rını ve bu amaçla ülke çapında başlattıkları 

yardım kampanyası ile 16.8 milyon TL’lik bir 

meblağa ulaştıklarını söyledi. Böyle acıları 

bir daha yaşamamayı dileyen Hisarcıklıoğ-

lu, milletimizin zor günlerde bir ve beraber 

olma özelliğini yine gösterdiğini belirterek, 

destek olan herkese teşekkür etti.

Soma’ya el uzattı

TOBB’un Soma felaketinde 
hayatını kaybeden işçilerin 

aileleri için başlattığı yardım 
kampanyasında 16 milyon 838 

bin 164 TL toplandı.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-

raktar, tarımın, emek yoğun bir 

sektör olması nedeniyle üretimdeki pa-

yının çok üzerinde istihdam sağladığını, 

yurtiçi gelirin yüzde 7,4’ünü karşılayan 

tarımın istihdamdaki payının yüzde 

20’leri aştığını bildirdi. Bayraktar, 25 

milyon 583 bin olan istihdam edilen-

lerin 13 milyon 90 bininin hizmetler, 5 

milyon 365 bininin sanayi, 1 milyon 812 

bininin inşaat, 5 milyon 315 bininin ise 

tarımda çalıştığını vurguladı. 

2013 yılında tarımın, cari fiyatlarla gayri 

safi yurtiçi hasıladan (GSYH), Ocak, Şu-

bat ve Mart aylarını kapsayan ilk çey-

rekte yüzde 3,9, Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüz-

de 6,2, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayını 

kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 12,3, 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 

dördüncü çeyrekte ise yüzde 6,6 pay 

aldığını kaydeden Bayraktar, “Bu yılın 

ilk çeyreğinde ise tarım, yurtiçi hasıla-

dan yüzde 3,7 pay aldı. Buna rağmen, 

istihdamın Şubat ayında yüzde 20,2’sini, 

Mart ayında yüzde 20,8’sini karşıladı.

Sanayinin istihdamdaki payı yüzde 21, 

inşaatın payı yüzde 7,1, hizmetlerin payı 

yüzde 51,2 düzeyinde gerçekleşti” dedi. 

İSTİHDAMI TEK HANEDE TUTUYOR

Tarımın istihdama katkısı nedeniyle 

ülke ekonomisine yük olmak bir yana, 

istihdamın tek hanede tutulmasına yar-

dımcı olduğunu kaydeden Şemsi Bay-

raktar, “Mart ayında bile tarım, toplam-

da işsizliği 1,9 puan azaltarak yüzde 9,7 

ile tek hanede kalmasını sağladı. Tarım 

erkeklerde işsizliği yüzde 10,4’den yüz-

de 9,3’e, kadınlarda ise yüzde 15,1’den 

11,2’ye çekti” dedi. 

EN BÜYÜK SORUN KAYITDIŞI

Tarımın büyük sorunlarından birinin de 

kayıt dışı çalışma olduğuna dikkat çeken 

Bayraktar, 5 milyon 315 bin istihdamın 

62 bininin işveren, 416 bininin ücretli 

ve yevmiyeli, 2 milyon 219 bininin kendi 

hesabına çalışan, 2 milyon 617 bininin 

ise ücretsiz aile işçisi konumunda bu-

lunduğunu bildirdi. Bayraktar, “62 bin 

işverenin 30 bini, 416 bin ücretli ve yev-

miyelinin 322 bini, 2 milyon 219 bin ken-

di hesabına çalışanın 1 milyon 557 bini, 

2 milyon 617 bin ücretsiz aile işçisinin 2 

milyon 368 bininin kayıt dışı istihdam. 

Buna göre, tarımda istihdam edilen 5 

milyon 315 bin nüfusun yüzde 80,5’i, 4 

milyon 277 bini kayıt dışı” dedi. 

Emek yoğun sektör olan 
tarımın üretimdeki payının 

üzerinde istihdam sağladığı 
belirtilirken, yurtiçi gelirin 

yüzde 7,4’ünü karşılayan 
tarımın istihdamdaki payının 
yüzde 20’leri aştığı bildirildi.  

Tarım işsizliği azaltıyor
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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dahil 

olan çiftçilere mazot, gübre ve 

toprak analizi destekleme öde-

mesi yapılmasına dair tebliğ Resmi 

Gazete’de yayımlandı. Mazot, gübre ve 

toprak analizi desteğinden faydalan-

mak isteyen çiftçilerin, 31 Aralık 2014 

günü mesai saati bitimine kadar ilçe 

müdürlüklerine başvuru yapmaları 

gerekiyor. Mazot ve gübre destekle-

me ödemelerini üç ana ürün grubunda 

alan bazlı olarak yapacak olan Bakan-

lık, peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, 

mera ve orman emvali alanlarına de-

kar başına 3,1 TL mazot ve 4,3 TLgübre 

desteği verecek. Hububat, yem bitki-

leri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze 

ve meyve alanlarına dekar başı 4,6 TL 

mazot ve 6 TL gübre desteği verecek 

olan Bakanlık,  yağlı tohumlu bitkiler 

ve endüstri bitkileri alanlarına ise de-

kar başı 7,5 TL mazot ve 7,5 TL gübre 

desteği verecek.   

Ayrıca ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri 

her bir tarım arazisinin gübre destek-

leme ödemesinden yararlanabilmesi 

için, her 50 dekarlık alan için bir analiz 

olmak üzere Bakanlıkça yetkilendiril-

miş laboratuvarlarda 1 Ocak 2014-  1 

Eylül 2014 tarihi arasında toprak ana-

lizi yaptırılması zorunluluğu getirildi. 

50 dekarın altındaki tarım arazisi için 

ise bu şart aranmayacak. Toprak ana-

lizi desteği dekar başına 2,5 TL olarak 

belirlendi.  

2014 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan 

ve bu Tebliğde Mazot, Gübre ve Top-

rak Analizi Destekleme uygulamala-

rı ile ilgili belirtilen usul ve esaslara 

göre tarımsal faaliyette bulunan çift-

çilere, üretim yılı içerisinde işledikleri, 

ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü 

dikkate alınarak mazot, gübre ve top-

rak analizi destekleme ödemesi yapı-

lacak. Müracaat ettikleri toplam arazi 

miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere 

mazot, gübre ve toprak analizi destek-

leme ödemesi yapılmayacak. 

ÇKS’ye kayıtlı çiftçiye destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı çiftçi kayıt sistemine 

kayıtlı çiftçilere mazot, gübre 
ve toprak analizi destekleme 

ödemesi yapacak.
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Batı Akdeniz İhracatçılar Bir-

liği verilerine göre, Haziran 

ayında Batı Akdeniz ihracatı 

geçen yılın aynı dönemine göre yüz-

de 13,64 artarak 148 milyon 544 bin 

590 dolara ulaştı. Yılın ilk 6 ayının 

toplamında ise ihracat yüzde 9.21 

artış ile 817 milyon 199 bin 261 dolar 

oldu. Batı Akdeniz’den yapılan ihra-

cattaki artışta bölgenin öncü sektörü 

yaş meyve sebzenin önemli katkısı 

olduğu belirtilirken, ilk 6 ayın topla-

mında yaş sebze meyve ihracatının 

yüzde 1.54 artışla 295 milyon 708 bin 

163 dolar olarak gerçekleştiği bildiril-

di. Batı Akdeniz bölgesinden yılın ilk 

6 ayında yapılan maden ihracatı yüz-

de 61,62 artışla 173 milyon 537 bin 

639 dolar olarak gerçekleşti. Bölge 

ürünlerinin ihracatında en önem-

li destinasyon 153 milyon 704 bin 

132,92 dolar ile Rusya Federasyonu 

olurken, Rusya’yı 73 milyon 349 bin 

179 dolar ile Çin, 51 milyon 497 bin 14 

dolar ile Ukrayna, 50 milyon 34 bin 

212 dolarla Almanya izledi.

Antalya Toptancı Hal Komisyoncuları ve Esnaf-

ları Derneği yeni dönem başkanını seçmek için 

genel kurula gitti. İki listenin yarıştığı seçimde, 

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi de olan Cüneyt 

Doğan başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da, derneğin is-

mini de değiştirildi.

Antalya Toptancı Hal Komisyoncuları ve Esnafları Der-

neği yeni dönemde başkanını seçmek için bir araya 

geldi. Dernek kurulduğu yıldan bu yana aynı tüzük ile 

yürütülen dernek için üyeler tüzük değişikliğine gidil-

mesi gerektiğini ve bazı maddelerde değişiklik yapıl-

masını istedi. Ayrıca genel kurulda derneğin isminin 

değiştirilmesi de oylandı. Derneğin ismi Antalya Yaş 

Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği olarak değiş-

tirildi.

Genel kurul için bir araya gelen 144 hal komisyoncu-

su 2 aday arasından yeni başkanını seçmek için sandık 

başına gitti. İki listeli seçimde komisyonculardan Hüse-

yin Avni Acun ve Cüneyt Doğan yarıştı. Genel Kurul’da 

başkanlığa seçilen Antalya Ticaret Borsası Meclis Üye-

si de olan Cüneyt Doğan, daha iyi hizmet vermek için 

aday olduğunu belirterek, “Antalya Hal’imize daha iyi 

hizmet edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Ko-

misyoncu arkadaşlarla görüşüyoruz, haldeki sorunlar-

la ilgili fikirlerini alıyoruz, buna göre Derneğimize yol 

haritası çizeceğiz” diye konuştu.

Antalyalı komisyonculara yeni Başkan

Yaş meyve sebze ihracatta lider
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ANTALYA TİCARET BORSASI KOMİTE KARARLARI VE GÖRÜŞLERİ 

1.MESLEK KOMİTESİ

(Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

Toplantımızın moderatörlüğünü yapan Akdeniz Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Can ERTEKİN tarafından tarım makinalarının öne-

mine dikkat çekilerek, iklim koşulları nedeniyle rekoltede 
düşmeler yaşanacağı bu durum nedeniyle üretimde yaşa-
nacak kayıpların minimum seviyelere indirilmesi amacıy-
la kalibrasyonu yapılmış ve dane kaybının daha az olduğu 
biçerdöverler tercih edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Komite ve meslek grubu üyeleri ise sanayicilerin kendi-
lerinden ekmeklik ve nem düzeyi düşük buğday talep et-
tiklerini,  bu durumun yaşanmaması için biçerdövercilerin 
kötü hava koşullarında ve nem düzeyi uygun olmayan sa-
atlerde ekin biçmemelerinin kendilerini memnun edeceği 
yönünde görüş bildirmişlerdir.

Biçerdöverciler ise günümüzde kullanılan biçerdöverlerin 
son teknoloji ürünü olduğunu ve kalibrasyon ayarlarının 
yapıldığı takdirde günün her saatinde istenilen nem dü-
zeyine sahip buğdayların biçileceği yönündeki görüşlerini 
beyan etmişlerdir.

Borsa Başkanı Sayın Ali Çandır tarafından son zamanlarda 
bölgemizde buğday üretim alanın azaldığı, bu durumun 
verimin düşük olduğu dönemlerde buğday rekoltesinde 
düşmeler meydana getirdiği dile getirilerek, yaklaşık 20 
milyon ton buğday tüketen bir ülkenin kaliteli ve istenilen 
miktarda buğday üretimi gerçekleştirmesi gerekliliği ko-
nusunda fikir beyan etmişlerdir. 

2. MESLEK KOMİTESİ
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

Komite üyeleri yaklaşan buğday hasadı, hal içinde devam 
eden perakende satışlar ve hijyen eğitimleri konularında 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.

5. MESLEK KOMİTESİ (Canlı Hayvan ve Et Tica-
reti Meslek Komitesi)

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa değer-
lendirmeleri yapılarak, bu yıl için kurban satışla-
rında canlı ağırlığın ne kadar olabileceği yönünde 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.

6.MESLEK KOMİTESİ
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

Elektrik sayaçlarının en az 1 hafta önceden okunma-
sı ve son ödeme tarihinden 1 gün önce ya da aynı 
gün içerisinde okunmasına son verilerek işletme 

sahiplerinin mağdur edilmemesi ve sayaç okumalarının 
30 günde 1 defa yapılması hususunda TEİAŞ ’a yazı yazıl-
masının yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir.

Tarım ilaçlarını kullanma eğitiminin 19-20.06.2014 ta-
rihlerinde meslek grubunu kapsayacak şekilde oluşacak 
talebe göre düzenlenmesi.

7.MESLEK KOMİTESİ 
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pek-

mezciler Meslek Komitesi)

İl merkezinde yer alan ve perakende satışta bulunan 
işletmelerin turistlerin il merkezine inmemelerinden 
dolayı turizm sektörünün henüz beklentileri karşılama-

dığını belirtmişlerdir.
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Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşme-
ler yapılarak, konu hakkında şikâyetleri bulunan 
üyelerin direkt olarak kendilerine başvurarak il-

gili firmalar hakkında denetimler talep edebileceği gö-
rüşünü iletmişlerdir.

Haziran ayı içerisinde süt fiyatlarında %10 - %15 ‘lik ar-
tış beklendiği görüşü dile getirilirken, dövizde yaşanan 
yükselmelerin nedeniyle ham madde fiyatlarına yansı-
dığı ve neticesinde yem fiyatlarında artışlar olduğu be-
lirtilmiştir. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın daha 
önce uygulamış olduğu genotip desteği ile bölgemizde 
yer alan hayvan kalitesinin arttığı ve bu durumun süt 
verimine olumlu katkıları olduğu vurgulanırken, sütte 
litre başına uygulanacak desteklemelerin üreticiler için 
değerli olduğu görüşü öne çıkmıştır. Ayrıca sektör dışı 
kişilerin hayvancılık kredilerinin uygunluğu nedeniyle 
hayvancılık yapmaya çalıştıkları ve piyasa koşullarını 
bilmemeleri nedeniyle sektörde faaliyet gösteren üreti-
cilere olumsuz yansımaları olmuştur. 

Geçmişte yapılan tüm çalışmala-
rın zararlı ile mücadelede etkin 
rol oynadığını ve domates gü-

vesinde gözle görülür bir azalışa yol 
açtığına tanık olduk. Fakat son günler-
de piyasada yer alan ürünlerde zararlı 
miktarının arttığı konusunda şikâyetler 
gündeme gelmektedir. Bu durum aktif 
mücadeleye verilen önemin azaldığı 
ve bizlerin bu azalışla birlikte rehavete 
kapıldığımızın göstergesi olarak algıla-
nabilir. 

Toplantının moderatörlüğünü yapan 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü öğretim Üyesi 
Sayın Yrd. Doç. Dr. Fatih Dağlı, biyolojik 
mücadelenin sürdürülerek önlemler 
almaya devam etmemiz gerekliliğini 
vurgulardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın 
Mehmet Şen, Türkiye de 2009 yılında 
ilk defa Kaş’ta tespit edilen Tuta ile ilgili 
önlemlerin Bakanlık düzeyinde alın-
dığını belirterek, buna rağmen 2010 
yılında ekonomik düzeyde zararlara 
neden olduğunu hatırlattı. Sözlerine 

geçtiğimiz yıl domates üretiminin 2 
milyon 335 bin ton olduğunu belirte-
rek, halen bölgede domates üretim 
alanlarının yüzde 30-35 nin tuta abso-
luta zararlısı riski altında bulunduğunu, 
önlem alınmazsa domates alanlarında 
yüzde 100 e kadar varan zararlara yol 
açabileceğini kaydetti.

Antalya Zirai Karantina Müdürü Sayın 
Ekrem Çetin tuta kesinlikle var, karşı 
ülkeye de tuta yoktur deme lüksümüz 
yok. Ama bunu en aza indirmemiz la-
zım. İhracat kontrolleri çok sıkı yapılı-
yor. Tuta’lı ürünlerin ihracatını kabul 
etmiyoruz. Tuta’yı elimine edersek, 
domates ihracatında önümüz açıla-
cak” diye konuştu. 

3. Meslek Komitesi Başkanı Sayın Fatih 
Ekinci, Tuta nedeniyle ihracatta sıkıntı 
olduğu gibi iç piyasada da sıkıntı oldu-
ğuna dikkat çekti. “Market alıcıları da 

güveli domates almıyor, pazara giden 
güveli domatesi tüketici de almaz. So-
nuçta kimse kurtlu domates yemek 
istemiyor” dedi. Sözlerine seralarda 
mücadele daha kolay olduğu fakat açık 
alanda mücadele zor ve pahalı ama 
imkânsız değil. Artık yazlık domatesin 
daha ucuz olacağını aklımızdan çıkar-
mamız gerekiyor diyerek sonlandırdı.

Komite üyemiz Sayın Cüneyt Doğan 
tuta nedeniyle ihracatta yaşanan sı-
kıntılardan bahsederek ihracat aşa-
masında kontrol için gelen görevlilerin 
bir tuta absoluta gördüğünde tüm TIR 
a Tuta lı muamelesi yaptığını anlatan 
Doğan, ihracat yapabilecek kalitede do-
matesin bir çok üreticiden temin edil-
diğini ve öncesinde elemeden geçtiğini 
belirterek, “Ne kadar bu işin uzmanı da 
olsanız, okulunu da okusanız onların 
hepsini kontrol etmeniz mümkün değil. 
Sıfır toleransa saygı duyuyorum. Ama 
en azından bir tane iki tane bulundu-
ğunda ihracatçıya, bunu bir daha elden 
geçir, bunu biz tekrar kontrole gelelim 
denebilir” ifadelerini kullandı. 

Yine diğer komite üyelerimiz ve toplan-
tıya katılan kurum-kuruluş temsilcileri 
ve özel sektör yetkililerince bilgilendir-
meler yapılmıştır.

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

4. MESLEK KOMİTESİ 
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 

Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)
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