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Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu 

Başkanı

b
aş

k
an

d
an

Antalya Ticaret Borsası olarak ku-
rumsal görüşlerimizi, üyelerimiz, 
meslek komitelerimiz ve mec-

lisimizin düşüncelerinin bir senteziyle 
oluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdiye 
kadar daha çok ekonomik ve kentle ilgi-
li yaptığımız anket çalışmalarıyla ortaya 
çıkan genel görüşümüzü kamuoyu ve 
kurumlarla paylaşıyor, bunların takipçisi 
olup sonuç almada daha hızlı ilerliyoruz. 
Üyelerimizin görüşleri, bizim kentin ve 
ekonominin sorunlarını tespit etmede ve 
çözüm yolu bulmamızda önemli bir refe-
ransımızı oluşturmaktadır. 

Önümüzde kentleri şekillendirecek 
kadroların belirleneceği bir seçimi var. 
30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 
adaylardan neler beklediğimizi komite, 
meclis, yönetim kurulu üyelerimizin de 
katıldığı bir anket çalışmasıyla ortaya 
koyduk. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da katıldığı meclis toplantısında yapılan 
anket çalışmamız başkanlara yol gösteri-
ci nitelikte olacaktır. 

Borsamızın yerel yönetim anketinden 
çıkan en önemli sonuçlardan biri tarıma 
sahip çıkılması talebidir. Borsamız üyele-
ri, büyük bir ittifakla tarım topraklarının 
imara açılması nedeniyle yerel yönetim-
lerden şikayetçidir. Bu konudaki en bü-
yük dilekleri ise tarım topraklarının daha 
fazla imara açılmasının önüne geçilmesi-
dir. Toplam tarım arazilerinin üçte birini 
imara ve tarım dışı faaliyetlere kayma-
sından şikayetçi olan üyelerimiz, tarım 
arazilerinin korunmasından yana tavır 

koymuş ve yerel yönetimlere önemli bir 
uyarıda bulunmuştur. Yerel yönetimler-
den tarım kapsamındaki diğer talepleri-
miz ise üretim ve ticaret ile ilgili yerel dü-
zenlemelerde ve harçlandırmada sadelik 
ve kolaylık sağlanması, tarımsal üretim 
ve ticareti uzun süredir yapan yerleşikle-
rin teşvik edilmesi ve tarımın sahiplenil-
mesi konularında yoğunlaşmaktadır. Bu 
kapsamdaki bir diğer talep de merdiven 
altı üretim ve ticaret faaliyetlerinin yok 
edilmesi konusundadır.

30 Mart 2014 tarihinden itibaren haya-
tımıza girecek olan Bütünşehir Yasası 
konusunda borsamız üyelerinin kafası 
karışık durumdadır. Öncelikle yasanın 
tarımsal faaliyet maliyetlerini artırıcı bir 
etki yapacağı konusunda ciddi bir te-
dirginlik vardır. Diğer taraftan yasa ve 
uygulamaları konusunda bilgi sahibi ol-
mayanların oranı da yüksek düzeydedir. 
Bütünşehir Yasası’nın tarımsal üretimi ve 
ticareti artıracağı yönünde düşünenler 
ile düşünmeyenler aynı oranda bulun-
maktadır.

Borsamızın öteden beri üzerinde hem-
fikir olduğu bir konu ise tarımın strate-
jik bir sektör olduğu ve bu tespitin tüm 
karar vericiler tarafından kabul edilip, 
gerekli hamlelerin yapılmasıdır. Bu konu 
hayati bir konumdadır ve her geçen gün 
geç kalınmakta ve düzeltme maliyeti 
artmaktadır. Başta Antalya Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere diğer belediyele-
rimizin bu anketin sesine kulak vereceği-
ni arzuluyor, yapılacak düzenlemelerde 
tarımın ve tarım topraklarının göz ardı 
edilmeyeceğine inanıyoruz. 

Yerel yönetimlere yol gösterecek anket
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Yenigün Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 

Ruhi Alpagot, “turunç kenti” olarak anı-
lan Antalya’nın turunç ağaçlarına hasret 
kaldığını söyledi. Narenciye para etme-
yince bahçelerin söküldüğünü, alanların 
imara açıldığını belirten Alpagot, “Maale-
sef narenciye bahçeleriyle birlikte turunç 
ağaçları da yok oldu” dedi.

TURUNCU DIŞARIDAN ALIYORUZ

Antalya’nın turunç reçelinde marka oldu-
ğunu belirten Alpagot, 
“Ancak maalesef Antal-
ya’da işleyecek turuncu 
bulamıyoruz. Eskiden 
Antalya’da yetişen tu-
runç bize yetiyordu. 
Şimdi, Aydın, Mersin,  
Dalaman’dan turunç 
getirip işliyoruz” diye 
konuştu. Eskiden bele-

diyelerin turuncu toplatıp sattığını hatır-
latan Mahmut Ruhi Alpagot, “Başta An-
talya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
bütün belediyeler şimdi de bunu yapabi-
lir” dedi. 

PALMİYE YANLIŞ TERCİH

Turunç yerine dikilen palmiyelerin yanlış 
bir tercih olduğunu ifade eden Mahmut 
Ruhi Alpagot, “Palmiyelerin yerine tek-
rar turunç ağacı dikilmesi lazım. Belediye 
boş olan, alanlara, park ve bahçelere tu-
runç ağacı dikmeli. Turunç, 12 ay yaprağı-
nı dökmeyen yeşil kalan, etrafı kirletme-
yen, çiçek açtığı zaman çevreye mis gibi 
koku yayan, meyveye döndüğü zaman 
turuncu rengi yeşille birleştiğinde harika 
bir görüntü ortaya çıkaran bir ağaçtır. Biz 
de bunu işleyerek ekonomiye kazandırı-
yoruz. Kolonyası da yapılabilen turuncun 
suyu salatalarda kullanılıyor” diye konuş-
tu.

Bir zamanlar sokakları turunç kokan Antalya, 
eski günlerini özlüyor. Reçel üretici Mahmut 

Ruhi Alpagot, reçel üretecek turunç bulamadık-
larını bildirirken, belediyelere “Boş alanlara, 

bahçelere, sokaklara turunç ağacı dikin” çağrı-
sında bulundu. 

Antalya 
turunç koksun

Mahmut Ruhi 
Alpagot

BORSA
NOMI
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Antalya Ticaret Borsası Hububat 
ve Mamulleri Meslek Komite-
si’nde 2014 yılında beklenen 

kuraklık tehlikesi gündeme geldi. Ekim 
ayından bu yana yağan yağmurun ye-
tersizliğine dikkat çeken Komite Üyesi 
İbrahim Köseoğlu, “Mart-Mayıs ara-
sında yağmur olmazsa hububatta bu 
yıl ciddi sıkıntı yaşanır” dedi. Komite 
Üyesi Yusuf Sarıcalar, Korkuteli-Elmalı 
bölgesinde göllerin kurutulduğunu, ik-
lim dengesinin bozulduğunu belirterek, 
“Her yere sondaj vurduk, sular çekildi. 
Denge bozuldu, şimdi yağmur yağmı-
yor. Yağmur yağmazsa ciddi sıkıntı ka-
pımızda” uyarısında bulundu.

HAYVANCILIK VE MANTARCILIK DA 
ETKİLENİR

ATB Meclis Başkanı ve Komite Üyesi 
Hüseyin Cahit Kayan, bu dönem yağa-
cak yağmurun toprağın verimini artıra-
cağını belirterek, “Yağış olmazsa hem 
buğday sapları kısa kalır hem de verim 
düşer, tohum gelişmez” dedi. Kayan, 
en çok risk altındaki tarımsal üretimde 
sigorta sisteminin henüz oturmadığı-

nı belirterek, kuraklığın da bir afet ol-
duğunu belirterek sigorta kapsamına 
alınmasını istedi. Kayan, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konuda gi-
rişimdi bulunmasını gerektiğini söyledi. 
Komite Üyesi Ali Gök, kısa kalacak buğ-
day saplarının saman sıkıntısını da be-
raberinde getireceğini belirterek, “Bu 
zincirleme olarak hayvancılık, mantar-
cılık gibi diğer sektörlere de yansıyacak 
bir durum” uyarısında bulundu.

ÇİFTÇİ BİTER

Komite üyesi Ahmet Yılmaz, hububat 
üreticisinin mazot ve gübre gibi gir-
di maliyetleriyle zaten rekabet şansını 
kaybettiğini ve yıldan yıla üretimden 
çekildiğini belirterek, çiftçinin kullan-
dığı mazotun ve gübrenin fiyatının göz-
den geçirilmesini istedi. Komite üyesi 
Mehmet Özmen,  mazot ve gübrenin pa-
halı olması nedeniyle sezonda iki kere 
sürülmesi gereken tarlanın 1 defa sürül-
düğünü, iki kere gübrelenmesi gereken 
ürüne tek gübre verildiğini belirterek, 
“Bir de üzerine kuraklık gelirse çiftçi bi-
ter” dedi. 

kuraklık sigortası istiyor

Bilim adamları kuraklık konu-
sunda uyarılarda bulunurken, 

Antalyalı hububat üreticisi 
bu yıl kıtlık yaşanmaması 

için yağmur bekliyor. Toprak 
yeteri kadar yağmur almazsa 

hububatın üretiminde ve 
veriminde ciddi sorunlar 

yaşanacağı belirtiliyor. Üretici 
kuraklığın da sigorta kapsa-

mına alınmasını istiyor. 

ÇİFTÇİ

ATB Üyesi Nuri Büyükselçuk, öngörülen kuraklığın yanı sıra Türk tarımının ciddi  sorun-
lar yaşadığını kaydetti. Parçalı arazilerin maliyetleri artırdığını, ürün verimini düşür-
düğünü belirten Büyükselçuk, çiftçi sigorta sisteminin getirilmesini, lisanslı depoculuk 
sisteminin oturtulmasını, çiftçinin sübvanse edilmesini, ülkenin uzun vadeli tarım 
politikasına kavuşturulmasını istedi. Buğdayda yaşanacak bir fiyat artışının ekmeği de 
etkileyeceğini belirten Nuri Büyükselçuk, “Türk halkı, Rus halkından ton başına ekmeği 
100 dolar daha pahalı yiyor” diye konuştu.

EKMEĞİ 
RUS’TAN 

DAHA PAHALI 
YİYORUZ

NOMI
BORSA10 GÜNCEL
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Konyaaltı Belediye Başkan adayı 
Sadi’den ATB’ye ziyaret

AK Parti Konyaaltı Belediye Baş-
kan adayı Remzi Sadi, seçim zi-
yaretleri çerçevesinde berabe-

rindeki heyetle birlikte Antalya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis 
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve ATB 
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül’ün 
ağırladığı Remzi Sadi, Antalya Ticaret 
Borsası’nın kentle ilgili çalışmalarını 
yakından takip ettiğini belirterek, Vakıf 
Zeytinliği’nin kente kazandırılmasının 
önemli bir çalışma olduğunu kaydetti. 
Konyaaltı Belediyesi’ne talip oldukla-
rını, seçimin demokratik zerafete yakı-
şır bir ortamda geçmesini arzu ettiğini 
kaydeden Sadi, “Amacımız Konyaaltı’n-
da vatandaşın mutluluğunu sağlamak” 
dedi. Söz yerine projelerin yarışacağı 
bir seçim dönemini arzu ettiğini ifade 
eden Sadi, “Yerel yönetim olarak sizler-
le yürütebileceğimiz projelerde yer al-
mak istiyoruz. Borsa ile diğer STK’larla 
birlikte çalışıp ilçe için iyi bir sinerji ya-
ratabiliriz. Sizlerin görüş ve önerilerin-
den yararlanmak istiyoruz” diye konuş-
tu. Konyaaltı için hazırladıkları projeler 
hakkında da bilgi veren Sadi, çocuklara 
yönelik projelere öncelik verdiklerini 
anlattı.

ANTALYA’NIN FARK YARATICI ÇALIŞ-
MALARA İHTİYACI VAR

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-

dır, Konyaaltı İlçesi’nin yönetimine talip 
olan Remzi Sadi’ye başarılar dilerken, 
verimli ve dolu bir kampanya dönemi 
geçmesini istedi. Çandır, “Hizmetlerin 
yarışacağı centilmence bir yarış diliyo-
rum” dedi. ATB’nin meclis üyeleri ve 
komite üyelerine yönelik yaptığı ‘Yerel 
Yönetimler Anketi’nin belediye başkan 
adayları için yol gösterici nitelikte ola-
cağını söyleyen Ali Çandır, anketi ki-
tapçık haline getirip başkan adaylarına 
ileteceklerini söyledi. Antalya’nın fark 
yaratıcı çalışmalara ihtiyacı olduğunu 
ifade eden Ali Çandır, Remzi Sadi’ye 
Konyaaltı, Batı Çevreyolu gibi konular-
daki görüşlerini ve projelerini sordu. 

AK Parti Konyaaltı Belediye 
Başkan adayı Remzi Sadi, 

seçim ziyaretleri çerçevesinde 
beraberindeki heyetle birlikte 

Antalya Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. ATB Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
Konyaaltı İlçesi’nin yönetimi-

ne talip olan Remzi Sadi’ye 
başarılar dilerken, verimli ve 

dolu bir kampanya dönemi 
geçmesini istedi
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Antalya Borsa’dan Emniyet Müdürü’ne 
hayırlı olsun ziyareti

Antalya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, 

yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne 
atanan Cemil Tonbul’u makamında zi-
yaret ederek, görevinde başarılar diledi. 
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 
ATB Yönetim kurulu Üyeleri Halil Bülbül, 
Mahmut Ruhi Alpagot, Süleyman Ersan 
ve Hüseyin Simav’ın bulunduğu ziyarette 
Ali Çandır, Tonbul’un daha önce Antal-
ya’ya önemli hizmet verdiğini belirterek, 
Antalya’ya müdür olarak dönmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antal-
ya’nın önemli bir tarım ve turizm kenti ol-

d u ğ u n u 
belirten Çandır, kentin güvenliğinin öne-
mine dikkat çekti. Çandır, Borsa’nın ça-
lışmaları hakkında da bilgi verdiği Cemil 
Tonbul’a görevinde başarılar diledi.  

Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, 
Borsa heyetine ziyaretleri nedeniyle te-
şekkür etti. Antalya’da daha önce değişik 
kademelerde görev yaptığını ve kenti iyi 
tanıdığını söyleyen Tonbul, “Kendimi An-
talyalı olarak görüyorum” dedi. Tonbul, 
kentin güvenliği için birlikte çalışacakla-
rını söyledi. 

Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Çandır, yönetim kurulu üyele-
riyle birlikte Antalya Emniyet 

Müdürlüğü’ne atanan Cemil 
Tonbul’u makamında ziyaret 
ederek, görevinde başarılar 
diledi. Ali Çandır, Tonbul’un 

daha önce Antalya’ya önemli 
hizmet verdiğini belirterek, 

Antalya’ya müdür olarak 
dönmesinden duyduğu mem-

nuniyeti dile getirdi.

TOBB Kadın Girişim-
ciler Kurulu İstanbul 
ve Marmara Bölge 

Başkanı Hatice Güner Dinç-
bal Kal, Kırklareli Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı 
Ruhan Altıntel ve Antalya 
Başkanı Işık Yargın, Antal-
ya Ticaret Borsası  Başkanı 
Ali Çandır’ı ziyaret etti. Ka-
dın istihdamıyla ilgili yap-
tıkları çalışmalar ve yürüt-
tükleri projeler hakkında 

Çandır’a bilgi veren 
Kadın Girişimciler, 
Yöresel Ürünler Fu-
arı ile kadın girişim-
cilerin önünü açan 
Ali Çandır’a teşekkür 
etti. Ali Çandır da ka-
dınların iş yaşamına 
katılımının önemi-
ne dikkat çekerken, 
Kadın Girişimcilere 
çalışmalarında başa-
rılar diledi. 

Kadın 
Girişimciler’den 

ATB’ye ziyaret
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ATB Başkanı Çandır: 
“Artık Antalya’nın geleceğini planlamalıyız”

CHP Muratpaşa Belediye Başkan 
Adayı Ümit Uysal, meclis üyesi 
adaylarıyla birlikte Antalya Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. CHP heyetini, ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB 
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve 
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Er-
san konuk etti. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
fark yaratıcı projelerin yarıştığı bir seçim 
dönemi olmasını dilerken, “Antalya bu 
dönem bütün kurumlarıyla barışık kent 
olmalı” dedi. ATB’nin meclis, komite ve 
yönetim kurulu üyelerine yönelik yaptığı 
yerel yönetim anketinde tarım toprakları-
na sahip çıkılması gerektiği yönünde bir 
sonuç çıktığını belirten Çandır, ankette 
trafikten, ulaşıma, turizmden kent ekono-
misine kadar bir çok konuda görüş ortaya 
çıktığını, bunu siyasilerle paylaşacaklarını 

belirtti. Antalya’nın geleceğini planlayan 
projelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ali 
Çandır, “Maalesef günübirlik işlerle bugü-
ne geldik. Artık Antalya’nın önündeki 30-
40 yılını planlamamız gerekiyor. Taş üze-
rine taş koyandan ziyade taşın üzerine 
doğru taşı koyanlardan olmalıyız” dedi. 
Çandır, Ümit Uysal’a adaylık sürecinde 
başarılar diledi.

Ümit Uysal da Ali Çandır’a sivil toplum 
kuruluşlarının kent için önemine dikkat 
çekerek, “Hizmeti alanla verenin artık 
birlike çalışması lazım” dedi. Ortak aklı 
arkasına alarak kent için çalışacağını söy-
leyen Ümit Uysal, başta Kırcami, Balbey, 
Kaleiçi  olmak üzere Muratpaşa ilçesiyle 
ilgili fark yaratıcı projeleri hayata geçire-
ceklerini kaydetti. Uysal, projeleri hayata 
geçirirken STK’larla birlikte çalışacakları 
sözünü verdi. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, fark yaratıcı 

projelerin yarıştığı bir seçim 
dönemi olmasını dilerken, 
“Antalya bu dönem bütün 
kurumlarıyla barışık kent 

olmalı” dedi. ATB’nin meclis, 
komite ve yönetim kurulu 

üyelerine yönelik yaptığı ye-
rel yönetim anketinde tarım 
topraklarına sahip çıkılması 
gerektiği yönünde bir sonuç 

çıktığını belirten Çandır, 
ankette trafikten, ulaşıma, 

turizmden kent ekonomisine 
kadar bir çok konuda görüş 

ortaya çıktığını, bunu siyasi-
lerle paylaşacaklarını belirtti.
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MHP Büyükşehir adayı Kemal Çelik’ten 
Borsa’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Kemal Çelik,  MHP 

İl Başkanı Osman Çetin, il ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut 
Ruhi Alpagot, Halil Bülbül ve Süleyman 
Ersan’ın da bulunduğu ziyarette Çelik, 
Antalya’nın yönetimine talip oldukları-
nı belirterek, projeleri hakkında borsa 
üyelerine bilgi verdi. Ekonominin önünü 
açacak politikalara ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan Çelik, belediye başkanı seçilmesi 
halinde ekonomi çevreleri, sivil toplum 
kuruluşları, halkla ortak çalışacaklarını 
kaydetti. Çelik, “Tarım ve turizmde bir 

numara olan bir kentte yaşıyoruz. Göreve 
geldiğimizde bunların önünü açacak pro-
jeleri uygulayacağız” dedi. 

ÇANDIR’A ZEYTİNPARK TEŞEKKÜRÜ

ATB Başkanı Ali Çandır, Kemal Çelik’e 
başarılar dilerken, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Kim belediye 
başkanı olursa tarım topraklarının ko-
runmasını talep edeceklerini ve bunun 
takipçisi olacaklarını söyleyen Ali Çandır, 
Antalya’nın köklü ve kararlı projelere ih-
tiyacı olduğunu kaydetti. Ali Çandır, Vakıf 
Zeytinliği’yle ilgili yapılacak çalışmaları 
MHP heyetine  anlatırken, Kemal Çelik, 
“Böyle bir alanı koruma altına alıp, kente 
kazandırdığınız için sizlere teşekkür edi-
yoruz” dedi. 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkan adayı Kemal 
Çelik,  MHP İl Başkanı Osman 

Çetin, il ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte 

Antalya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 
ATB Başkanı Ali Çandır, kim 

belediye başkanı olursa tarım 
topraklarının korunmasını 
talep edeceklerini söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Muratpaşa Belediye Başkan 
Adayı Cengizhan Gököz, MHP 

Muratpaşa İlçe Başkanı Şaban Öztürk ve 
partililerle birlikte Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Sivil top-
lum örgütlerinin demokrasinin gelişmesi 
için önemine dikkat çeken Gököz, “Antal-
ya Ticaret Borsası gibi kurumlar ülkemiz 
için çok önemli. Demokrasi STK’lardan 
besleniyor. Demokrasinin korunması için 
örgütlü topluma ihtiyaç var. STK’lar gö-
rüşleriyle devlete müdahil olmalı” diye 
konuştu. Gököz, seçim çalışmalarıyla ilgili 
Ali Çandır’a bilgi verdi. Antalya’nın değer-
lerini koruyacak bir irade sergileyecekle-
rini söyleyen Gököz, Vakıf Çiftliği’ne sahip 
çıkması nedeniyle Ali Çandır ve Antalya 
Ticaret Borsası’na teşekkür etti. Gököz, 

“Herkesin gözü orada. İyi ki siz varsınız” 
dedi. 

ANTALYA’NIN VİZYON PROJELERE 
İHTİYACI VAR

Ali Çandır, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirirken, Cengizhan Gököz’e 
çalışmalarında başarılar diledi. Demok-
rasinin bütün alanlara sirayet etmesi ge-
rektiğini söyleyen Çandır, siyasal iradenin 
bu noktada tavır koymasını istedi. Çandır, 
Antalya’nın vizyon projelere, kente kimlik 
kazandıracak projelere ihtiyacı olduğunu 
belirterek, “Artık Antalya’nın 20-30 yılı-
nı düşünme zamanı” dedi. Çandır, Vakıf 
Çiftliği’yle ilgili çalışmaları tek başlarına 
yapmadıklarını söylerken, “Bütün ku-
rumların desteğini aldık. Alanı kente ka-
zandırdık” dedi. 

MHP Muratpaşa adayı Gököz’den 
Borsa’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Muratpaşa Belediye 
Başkan Adayı Cengizhan 
Gököz, MHP Muratpaşa İlçe 
Başkanı Şaban Öztürk ve 
partililerle birlikte Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Çandır’ı ziyaret etti. Demok-
rasinin bütün alanlara sirayet 
etmesi gerektiğini söyleyen 
ATB bAşkanı Çandır, siyasal 
iradenin bu noktada tavır 
koymasını istedi.
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TOBB BAŞKANI’NDAN ANTALYA BORSA’YA ÖVGÜ

“Türkiye’nin en demokratik kurumundayız”
AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

ATB’nin meclis ve komite 
üyelerine yönelik yaptığı 

yerel yönetimler anketinin 
Borsanın kentin sorunlarına 
duyarlılığını da gösterdiğini 
belirtti. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ATB’nin kent 
ve ekonomiyle ilgili önemli 

işlere imza attığını belirterek, 
“Türkiye’nin en demokratik 

kurumundayız. Antalya Borsa 
Türkiye’deki nadir borsalar-

dan biri” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile TOBB Antal-
ya Ticaret Borsası’nın (ATB) 

Ocak ayı Meclis toplantısına katıl-
dı. Çavuşoğlu ve Hisarcıklıoğlu’na 
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, 
ATSO Başkanı Çetin Osman Budak 
eşlik etti. ATB Başkanı Ali Çandır, 
AB Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nu kutlarken, meclis toplantısı-
na katılımları nedeniyle teşekkür 
etti. ATB Meclisi’nde meclis üyeleri 
ve komite üyelerin yönelik yapılan 
ve yerel yönetimlerden beklentile-
ri yansıtan yerel yönetimler anke-
tini izleyen Çavuşoğlu ve Hisarcık-
lıoğlu, “Ne demokratik bir borsa” 
diyerek, yapılan anket çalışmasın-
dan duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. 

AB SÜRECİNDE STK’LARLA İŞ-
BİRLİĞİ VURGUSU

AB Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu hem 
Atalya için hem de Türkiye’nin Av-
rupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
STK’larla işbirliğinde çalışmaya 
önem verdiklerini belirterek, bu 
konuda desteğini esirgemeyen 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na teşekkür etti. Antalya Ticaret 
Borsası’na çalışmalarından dolayı 
teşekkür eden Çavuşoğlu, “Sizlerin 
özellikle Antalya’da tarımın ve ta-
rım ürünlerinin ihracatındaki gay-
retinizi ve desteğini çok iyi biliyo-
ruz. Tarım ürünlerinin kalitesinin 
artmasında aynı şekilde sizlerin 
çok büyük rolü var” dedi. 

YEREL YÖNETİMLER ANKETİ 
ADAYLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ATB’nin meclis ve komite üyeleri-
ne yönelik yaptığı yerel yönetimler 
anketinin Borsanın kentin sorun-
larına duyarlılığını da gösterdiğini 
kaydeden Çavuşoğlu, “Yerel seçim-
ler öncesinde demokratik ortam-
da görüşlerinizi değerlendirdikten 
sonra tüm partilerin adaylarına ile-
teceksiniz. Bu aslında adaylarımız 
için çok büyük fırsat olmalı” dedi. 
Çavuşoğlu, ATB’nin yerel yönetim-
ler anketinin sonuçlarını da  dosya 
halinde kendine verilmesini istedi.

AB Bakanlığı olarak özellikle AB 
fonlarıyla birlikte yapılan projeler 
konusunda STK ve iş dünyası ile 

yakın işbirliği içinde olduklarını 
kaydeden Çavuşoğlu, “Bu proje-
lerden faydalanmamız gerekiyor. 
Borsanın yönetimi ve meclisinden 
bu konuda aktif ve duyarlı olması-
nı rica ediyorum” dedi. Çavuşoğlu, 
Mayıs ayında ATB başkanlığına tek-
rar seçilen Ali Çandır ve yönetimi-
ne başarılar diledi. 

ESAS OLAN AB NORMLARINA 
KAVUŞMUŞ TÜRKİYE

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun çok etkin 
çalışan bir isim olduğunu belirte-
rek, “Türkiye’nin AB serüveninde, 
150 yıllık hayalinin gerçekleşme-
sinde Sayın Bakanın çok büyük 
katkılarının olacağına inanıyorum. 
Türk özel sektörü olarak AB norm-
larına Türkiye’nin kavuşturulma-
sını istiyoruz. AB üyesi olmak çok 
önemli değil, esas olan AB normla-
rına uygun Türkiye’de yaşanabilir 
hale getirebilmek. Bu çerçevede 
Türk özel sektörü olarak sayın ba-
kana her türlü desteği vereceğiz. 
İnşallah Türkiye’nin bu dönüşüm 
sürecini gerçekleştireceğine inanı-
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yorum” diye konuştu. 

ANTALYA BORSA 5 YILDIZLI

Antalya Borsa’yı çalışmalarından 
dolayı kutlayan Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, “Türkiye’nin en demokratik ku-
rumdayız şu anda. Antalya Borsa 
Türkiye’deki nadir borsalardan biri. 
5 yıldızlı borsa, üyelerine uluslara-
rası standartta hizmet veriyor” diye 
konuştu. 

TARIMDAKİ FIRSATLARI ISKALA-
MAYALIM

Antalya’nın Türkiye için bir kent 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğ-
lu, “12 milyon turist ağırlıyorsunuz 
ve 10 milyar dolar Türkiye’ye döviz 
girdisi sağlıyorsunuz. 500 milyon 
dolar Antalya’dan dünyaya tarım 
ürünleri satıyorsunuz. Bunu bu kit-
le gerçekleştiriyor. Her halükarda 
önümüzdeki dönemde tarım sek-
töründe müthiş fırsatlar var, bunu 
ıskalamamız lazım. Antalya bunun 
kıymetini zaten biliyor. Dünya nü-
fusu hızla artıyor. nüfusun zengin-
leşmesi önümüzdeki dönem  dün-
yadaki bir numaralı sektör tarım ile 
enerji sektörü olacak. Önümüzdeki 
dönemde en parlak sektörün içen-
desiniz bunun için bunun kıymetini 
bilmek lazım” diye konuştu. 

Antalya’nın Türkiye’ye modern ta-
rımın nasıl yapılacağını öğreten bir 
şehir olduğunu kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, “O yüzden önümüz açık. 1,5 
milyar nüfusun yaşadığı coğrafya-
nın tam ortasındayız. 360 milyar 
dolar tarım ithalatı gerçekleştiri-
yorlar alanınız çok açık” dedi. 

ATB’nin yerel yönetimler anketin-
den çıkan sonuçta özellikle tarım 

alanlarının imara açılmamasının en 
öncelikli konular arasında yer al-
dığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Antalya dünyada marka bir şehir 
burada, Antalya Ticaret Borsamı 
da kutluyorum” dedi. Product of 
Antalya imajını yerleştirmenin öne-
mine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Antalya’da üretilen ürünlerimizi 
markalaştırırsak bunun geliri hepi-
mize yansıyacak” dedi. 

ALİ ÇANDIR’A ÖVGÜ

EXPO 2016’nın herkes için önemli 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Tarımsal noktada EXPO’ya iyi sa-
hip çıkmak lazım. Borsamın yaptığı 
en başarılı işlerden bir tanesi Yö-
resel Ürünler fuarını düzenlemesi. 
Fuarın düzenlenmesinde Ali Çan-
dır’ın, sizlerin çok büyük emeği var. 
Yöresel ürünler yeni perakende ya-
sasında sizlerin sayesinde girdi. Bu 
vizyonunuzdan dolayı sizi kutluyo-
rum” diye konuştu. 

ÇEVRE YOLU EXPO İLE ÇÖZÜLÜR

Vali Sebahattin Öztürk, “Antalyamız 
hem turizm hem tarım bakımından 

bir yıldız bunu daha iyi noktalara 
götürmemiz lazım. Bunun tarım 
ayağını sizler götüreceksiniz. Yerel 
yönetimler anketinde en önem-
li sorun olarak gördüğünüz çevre 
problemini EXPO ile birlikte inşal-
lah çözülecek” dedi. 

BAKAN VE TOBB BAŞKANI’NA 
VENÜS HEYKELİ HEDİYE

Konuşmaların ardından Ali Çan-
dır, Çavuşoğlu ve Hisarcıklıoğlu’na 
Uluslararası Altın Portakal Film 
Festivali’nin simgesi Venüs hey-
keli hediye etti. Hisarcıklıoğlu ise 
ATB Meclis üyelerine “Yunus’un 
Gül Bahçesi’nden” adlı eseri hediye 
etti. 

Çavuşoğlu ile Hisarcıklıoğlu, daha son-
ra meclis üyeleri ve Akdeniz Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden 
oluşan ATB Gençlik Grubu üyeleriyle 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ça-
vuşoğlu, “Borsa olarak üniversiteden 
genç kardeşlerimizle düzenli şekilde 
bir araya gelmenizi önemsiyorum. 

Genç kardeşlerimizin enerjisinden 
ve geleceğine yönelik vizyonundan 
yararlanmakta fayda vardır. Gençler 
kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Hangi 
dalda okursa okusun gelecekle ilgili 
çok büyük vizyonları var bundan fay-
dalanmak lazım” diye konuştu.

AB BAKANI’NDAN ATB GENÇLİĞE ÖVGÜ
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5Kuruş’luk zam!

Antalya Ticaret Borsası Belirli Bir 
Mala Tahsis Edilmemiş Ürünle-
rin Toptan Ticareti Meslek Ko-

mitesi Üyesi Ragıp Gök, süte yapılan 5 
Kuruş’luk zammın yetersiz olduğunu 
kaydetti. Süt üretiminde  yem, saman, 
enerji, yakıt girdi maliyetlerinin yük-
sekliğine dikkat çeken Gök, “Girdi ma-
liyetlerindeki artış belliyken, süte ya-
pılan 5 kuruşluk zam kabul edilemez” 
dedi. Yapılan zamla çiğ süt fiyatının 

1,05 Lira olduğuna dikkat çeken 
Gök, dövizdeki artışla birlikte girdi 
maliyetlerindeki artışın önümüz-
deki dönem daha da yükseleceği-
ni kaydetti. Gök, süt üreticilerinin 
sektörü terk etmemeleri için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
çiğ süt fiyatını yeniden gözden ge-
çirmesini istedi. Gök, süt fiyatının 
en az 1,20 Lira olarak belirlenme-
sini beklediklerini kaydetti.Ragıp Gök
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Kaba yem diye tabir edilen 
yonca, fiğ, yulaf gibi ürünle-
rin ekiminin azlığına dikkat 
çeken besiciler, olası bir 
saman sıkıntısına karşı kaba 
yem üretilmesinin teşvik 
edilmesi çağrısında bulundu. 

Antalya Ticaret Borsası Canlı Hay-
van ve Et Ticareti Meslek Komi-
tesi Üyesi İlhan Ayhan, gelişmiş 

ülkelerin arazilerinin yüzde 50’sini 
kaba yem üretimine ayırdığını bildirir-
ken, Türkiye’de arazilerin sadece yüzde 
5’inin kaba yem üretiminde kullanıldığı-
nı  kaydetti. Kaba yem üretimi için yapı-
lan teşviklerin yetersizliğine dikkat çe-
ken İlhan Ayhan, “Kaba yem üretimiyle 
ilgili çalışmalara başlanmalı, kaba yem 
diye tabir ettiğimiz, fiğ, yonca, yulaf gibi 
ürünlerin üretimi cazip hale getirilmeli. 
Çeşitler artırılarak ekim teşvik edilmeli” 
diye konuştu. Ayhan, Türkiye’nin kaba 
yem açığı bulunduğunu, kaba yem so-
runu çözülürse besiciliğin daha rahat 
yapılacağını kaydetti.

SAMANDA SIKINTIYA ÇÖZÜM

Geçen yıllarda samanda yaşanan sıkın-
tıya dikkat çeken İlhan Ayhan, “Saman-
da şu an için sıkıntı görünmüyor ama 
ülke genelinde kuraklıkla karşı karşıya 

olduğumuz belirtiliyor. Kuraklık devam 
ederse samanda önümüzdeki yıl sıkın-
tı görülebilir. Bu olursa önlem olarak 
kaba yeme dönme ihtimalimiz var. Ya-
zın kaba yem ekilebiliyor, samanı bula-
mazsak kaba yemi bulabilmeliyiz” diye 
konuştu. 

BESİCİ İSTİKRAR İSTİYOR

Besicinin 2 yıldır para kazanamadığı-
nı kaydeden İlhan Ayhan, “İşletmeler 
yüzde 40 kapasite ile çalışıyor. Böyle 
giderse et fiyatlarının yükselmesi ka-
çınılmaz” dedi. Yemde kullanılan ham-
maddenin dışarıdan ithal edildiğini be-
lirten İlhan Ayhan, “Döviz yükselince 
yem fiyatları artıyor. Bizim üreticimiz 
yine mağdur durumdadır. Yem fiyatları 
çok yüksek. Böyle devam ederse mali-
yetimiz daha da yükselir. Üretici istikrar 
istiyor, dananın 19 lira olmasını istemi-
yor, 6 ay sonra ne olacağını, borcunu 
ödeyip ödemeyeceğini bilmek istiyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

kaba yeme teşvik istiyor
BESİCİ
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Üyesi ve Yazır Köyü Tarımsal 
Kalkınma Köyü Kooperatifi 
Başkanı Yaşar Kocaoğlu, piya-
sada Ankara armudu olarak 
anılan, lezzeti ve dayanıklılı-
ğıyla bilinen karyağdı armu-
dunun asıl üretim yerinin Kor-
kuteli olduğunu bildirdi. 

5 KÖYDE YETİŞİYOR

Korkuteli’nin sadece 5 köyün-
de; Tatköy, Yazı, Bayat, Esen-

yurt, İmrahor köylerinde yetişen karyağdı 
armudunun kışın meyve verdiğini belirten 
Kocaoğlu, “Korkuteli’nin diğer köyleri ve 

alanlarında bile bu armudu bili-
nen lezzetiyle yetiştirmek müm-
kün değil. Karyağdı armudunu 
lezzetli kılan söz konusu bölgenin 
florası, klimasıdır” diye konuştu.  

Karyağdı armudunu tescil edil-
mesini istediklerini, Korkuteli’ne 
has bir lezzetin ‘Ankara armudu’ 
olarak bilinmesinden rahatsız 
olduklarını kaydeden Yaşar Ko-
caoğlu,  “Tüccar bu armudu ey-

Pazarda ‘Ankara armudu’ 
olarak bilinen ancak Korku-

teli’nin sadece 5 köyünde 
yetişen ‘karyağdı armudu’nun 

tescillenmesi ve bilinirli-
ğinin artırılması amacıyla 

Antalya Ticaret Borsası’nın 
öncülüğünde tescil çalışması 

başlatıldı.

Türkiye’nin en lezzetli armudu tescil bekliyor
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Yaşar Kocaoğlu
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lül ayı sonunda üreticimizden alıyor, 
Ankara, Konya’daki depolarında 
saklıyor, kışın pazara oradan sürü-
lüyor. Böyle olunca armut Ankara 
armudu olarak biliyor” diye ko-
nuştu. 

ELMA AĞACININ YERİNİ 
ARMUT AĞACI ALDI

Korkuteli’nin köylerinde 
karyağdı armudunun üre-
tim alanının arttığını bildi-
ren  Yaşar Kocaoğlu, böl-
gedeki elma bahçelerinin 
yerini armut bahçelerinin 
aldığını kaydetti. Karyağdı 
armudunun fidesi dikildik-
ten 7-8 yıl sonra ürün veren 
bir tür olduğunu söyleyen 
Kocaoğlu, “Eskiden üretim azdı 
ama şu anda üretim çoğaldı. 
Bölgede elma ağaçlarının yerini ar-
mut ağaçları aldı. Çiftçi ürün için 7-8 
yıl beklemek istemiyordu ama şimdi 
dikimini yapıyor. Bölgede 100 yaşın-
da olan armut ağaçları var. Bu zeytin 

gibi uzun ömürlü bir ağaç. Verimi geç 
başlıyor ama ölümü de geç oluyor” 
diye konuştu. 

KANADA’DAN BİLE TALEP VAR

Yazır Köyü’nde yıllık 3 bin tonun üze-
rinde üretim yapıldığını bildiren Yaşar 

Kocaoğlu, armuda Kanada gibi ülke-
lerden talep olduğuna dikkat çekti. 

Korkuteli’nin 5 köyünün sakin-
lerinin yüzde 80’inin geçimini 

karyağdı armudu üretiminden 
sağladığını bildiren Kocaoğ-
lu, ürünün ekonomik değe-
rine dikkat çekti. 

Antalya Ticaret Borsası’nın 
Korkuteli karyağdı armu-
dunun tescillenmesiyle 
ilgili başlattığını belirten 
Yaşar Kocaoğlu, “Ankara’da 
bu armut üretilmiyor. Gere-
kirse Korkuteli’deki ağaçların 
yaşı tespit edilir. Karyağdı ar-
mudunu markalaştırmak için 

Borsamızla birlikte çalışacağız. 
Bu çalışmayla karyağdı armudunun 
standardı belirlenerek ekonomik de-
ğerinin artacağına inanıyoruz. Ar-
mudun markalaşma işlemi tamam-
lanınca pazar payının artacağını ve 
üreticimizin hakkının, hukukunun ko-
runacağına inanıyoruz” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çandır, karyağdı armudunun kendine has lezzeti, 

dayanıklılığıyla talebi çok olan bir ürün olduğunu belirte-
rek, armudun Korkuteli’nin belli bölgelerinde yetiştiğine 
dikkat çekti. Borsa olarak yöresel ürünlerin ekonomiye 
kazandırılması ve markalaşması için çalışmalar yaptıkla-
rını hatırlatan Ali Çandır, “Türkiye’nin en lezzetli armudu 
karyağdı armuduyla ilgili çalışmamız da devam ediyor. 
Karyağdı armuduyla ilgili çalışmamız kooperatifler ve 
yöresel ürünlerle ilgili çalışmamızın bir parçası olacak. 
Borsa olarak Korkuteli karyağdı armudunun tescilini 
almak istiyoruz. Gerek üretimin gelişmesi, gerekse paket-
leme ve pazarlamasının gelişmesi konusunda üreticilerle, 
kooperatiflerle birlikte çalışma yapacağız. Bu yıl karyağdı 
armudunun tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda 
bulunacağız. Bununla ilgili süreci Antalya Ticaret Borsası 
olarak sahipleniyoruz” diye konuştu.

ANTALYA BORSA KORKUTELİ 
ARMUDUNA SAHİP ÇIKTI



ATB’nin yerel yönetim anketinden ‘toprak’ çıktı 
Antalya Ticaret Borsası’nın üyelerine yönelik yaptığı yerel yönetimler anketi, 30 Mart’tan sonra göreve gelecek belediye başkanları 

ve yerel yönetimlerden beklentileri ortaya koydu.  
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Antalya Ticaret Borsası, 30 Mart 
2014 tarihinde yapılacak yerel 
seçim öncesinde borsanın ku-

rumsal görüşlerini belirlemek amacıy-
la üyelerinin düşüncelerini belirlemek 
amacıyla yönelik yerel yönetimler an-
keti gerçekleştirdi. Antalya Ticaret Bor-
sası yönetim kurulu, meclis üyeleri ve 
meslek komitesi üyelerine yönelik yüz 
yüze yapılan anket, Avrupa Birliği Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye  Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun da katıldığı Ocak ayı mec-
lis toplantısında gerçekleştirildi. Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun belediye başkanlarına 
yol gösterici nitelikte olacağını belirtti-
ği Antalya Ticaret Borsası’nın yerel yö-
netimler anket çalışmasında, üyelere 
yönelik şehir içi ticaret, şehir içi trafik, 
tarımsal üretim ve ticaret, şehircilik baş-
lıkları altında sorular yöneltildi.

ŞEHİR İÇİ TİCARETİ AVM’LER 

ZAYIFLATIYOR

Ankette katılımcılara, şehir içi ticaretin 
en önemli sorununun ne olduğu sorul-
du. Katılımcıların yüzde 69’u mevcut 

AVM’lerin şehiriçi ticareti zayıflattığını 
düşünürken, yüzde 15’i turistlerin şehir 
içi ticarete girmemesini sorun görüyor.
Katılımcıların yüzde 38’i şehir içi ticareti 
geliştirmek için AVM’lerin şehir içinden 
çıkarılması gerektiğini düşünürken, 
yüzde 25’i şehir içi otopark kolaylığının 
ve yaygınlığının artırılması gerektiği 
yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan-
ların yüzde 17’si benzer işyerlerinin top-
lulaştırılması ve şehir içi ticaret etkinlik-
lerinin yapılması gerektiğini düşünüyor.

KALAN TURİSTTEN KONUKLAMA 
VERGİSİ ALINSIN

Ankete katılanların yüzde 79’u Antal-
ya’da geceleme yapan turistlerden ye-
rel yönetimlere akacak bir konaklama 
vergisinin kesinlikle alınması gerektiği 
yönünde görüş bildirdi.

TRAFİK NASIL ÇÖZÜLÜR?

Şehir içi trafik konusunda da sorular yö-
neltilen ankette, şehir içindeki trafik kar-
maşasının en önemli sebebinin mevcut 
raylı (tramvay) sistem olarak görenlerin 
oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Katı-
lımcıların yüzde 21’i trafik karmaşasının 
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nedeni olarak trafik ışıklarının kötü zaman 
planlamasını görüyor.

Şehir içi trafik sorununun çözümü için ya-
pılması gereken en önemli işin nostaljik 
tramvayın güzergahının üniversite-adli-
ye-otogar rotasında geliştirilmesi gerekti-
ğini düşünenlerin oranı  yüzde 42 olurken, 
merkezdeki resmi dairelerin yeniden yer-
leştirilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı 
23 çıktı. Trafik sinyalizasyonunun bütüncül 
ve dinamik yapılı olarak yeniden düzenlen-
mesi gerektiği yönünde görüş bildirenlerin 
oranı ise yüzde 19 oldu. Ankete katılanların 
yüzde 15’i merkezdeki yolların tek yönlü 
düzenlenmesini istiyor.

YEREL YÖNETİMLER TARIMI SAHİP-
LENMİYOR

Tarımsal üretim ve ticaret konusunda da 
sorular yöneltilen ankete, Bütünşehir Ya-
sası’nın tarım topraklarının korunmasına, 
tarımsal üretim ve ticaretin artırılmasına 

yardımcı olacağını düşünenlerin oranı yüz-
de 39, tam tersini savunanların oranı da 
yüzde 29 oldu. Yeni yasa hakkında bilgisi 
olmadığını belirtilenlerin oranı ise yüzde 
23. Ankete katılanların yüzde 31’i tarımsal 
üretim ve ticaretin gelişmesinde yerel yö-
netim bakımından en önemli sorun olarak 
tarımsal alanların yok edilmesi ve yerel 
yönetimlerin tarımı yeterince sahiplenme-

Yerel yönetimler anketine katılan-
ların yüzde 37’si tarımsal üretim 

ve ticaretin gelişmesi için yapılması 
gereken en önemli iş olarak tarımsal 
alanların imara açılmasının durdu-
rulmasını gösterirken, yüzde 30’u ta-
rımsal üretim ve ticaret ile ilgili vergi/
mevzuatın kolaylaştırmasını bekliyor. 
Yüzde 22’si ise tarımla uğraşan yer-
leşiklerin desteklenmesi düşüncesini 
ifade ediyor.

TARIMSAL ALANLAR 
İMARA AÇILMASIN



YEŞİL VE  ÇOCUKLARLA İLGİLİ YAPILANLAR YETERSİZ

mesini görüyor. Katılımcıların yüzde 19’u 
ise kırdan kente göçün hızlı artması ve ta-
rımla uğraşan yerleşiklerin desteklenme-
mesini sorun olarak görüyor.

AVM’LER BÜYÜK SORUN

Ankete katılanlara şehircilik konusunda 
da sorular yöneltildi. Katılımcıların yüzde 
54’ü Antalya’nın şehircilik bakımından en 

önemli sorunu olarak çevre yolunun ol-
mamasını, yüzde 35’i ise şehir merkezine 
yığılmış AVM’leri sorun olarak görüyor. 
Ankette şehir merkezine yeni AVM açıl-
masını istemeyenlerin oranı 50 olurken, 
mevcut AVM’lerin kent dışına taşınmasını 
isteyenlerin oranı yüzde 39 oldu.

MECLİS ÜYELERİ ÖN SEÇİMLE BELİR-
LENSİN

Ankete katılanların yüzde 50’si şehrin ge-
leceğiyle ilgili oy kullanan belediye meclis 
üyelerinin önseçimle belirlenmesi gerekti-
ğini düşünürken, yüzde 36’si plan/proje ve 
muhasebe/harcama konularında yetkinlik 
istiyor.

EXPO 2016 Antalya ile ilgili soruları da yanıtlayan katılımcıların yüzde 69’u EXPO 2016’nın Antalya’nın 
çehresini değiştireceğine ve kalıcı izler bırakacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 31’i ise yapılan çalış-

maları yetersiz ve yanlış buluyor. Antalya’da yeşil/doğal dokuyla ve çocuklarla ilgili yapılanları çok yetersiz 
bulanların oranı yüzde 46 olurken, katılımcıların yüzde 23’ü yapılanları olumlu bulduğunu ancak daha da 
geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
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GÜNCEL

2014 yılı Şubat ayı enflasyonu bir 
önceki aya göre Tüketici Fiyat 
Endeksi’nde (TÜFE) yüzde 0,43 

artış gösterdiğini belirten Ali Çandır, 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 1,38 oranında artarken, yıllık 
enflasyonun tüketici fiyatlarında yüz-
de 7,89, yurt içi üretici fiyatlarında ise 
yüzde 12,40 olarak gerçekleştiğini 
kaydetti.

MANDALİNA ZAM ŞAMPİYONU

Mevsimlik ürünler dışında aylık TÜFE 
artışının Şubat ayında yüzde 1,17 ola-
rak gerçekleştiğine dikkat çeken Çan-
dır, şunları kaydetti:

“Aylık olarak en yüksek artış gösteren 
ürünlere bakıldığında TÜFE’de yüz-
de 22,51 ile mandalina, yüzde 16,33 
ile salatalık ve yüzde 11,06 ile limon 
listenin en üst sırasında yer almak-
tadır. TÜFE’de ana harcama grupları 
itibariyle bir önceki aya göre en yük-
sek artış yüzde 2,29 ile ulaştırma ve 
yüzde 1,42 ile lokanta ile oteller gru-
bunda gerçekleşmiştir. Yıllık bazda 
ise en yüksek artış yüzde 12,68 ile 
ulaştırma, yüzde 11,72 ile lokanta ve 
oteller, yüzde 10,05 ile gıda ve alkol-
süz içecekler harcama gruplarında 
görülmüştür. Gıda enflasyonundaki 
artış kısmen kur artışı etkisini 
göstermekte, bunun yanın-
da mevsimlik fiyat artışını 
da kapsamaktadır. Alkollü 
içecekler ve tütün fiyatları 
ise vergi artışının sonu-
cudur.” 

ENFLASYONDA KU-
RAKLI 

ENDİŞESİ

Yİ-ÜFE’de sanayinin 
dört sektörünün bir 
önceki aya göre deği-
şiklik gösterdiğini kay-
deden Çandır, “TUİK ve-
rilerine göre, madencilik 

ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 
1,29, imalat sektöründe yüzde 1,86, 
su temini, kanalizasyon, atık yöne-
timi ve iyileştirme sektöründe yüz-
de 1,66 artış, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektöründe yüzde 2,97 azalış olarak 
gerçekleşmiştir” dedi. Çandır, önü-
müzdeki aylarda kuraklık etkisiyle 
enflasyonda artışın devam edeceği 
endişesini taşıdığını bildirdi.

BATI AKDENİZ  26 BÖLGEDE 
18’İNCİ SIRADA

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin 
yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde 
TÜFE oranının aylık bazda yüzde 0,50 
ve yıllık bazda ise yüzde 8,19 olarak 
gerçekleştiğine dikkat çeken Ali Çan-
dır, “Batı Akdeniz Bölgesi aylık bazda 
da yıllık enflasyonda da Türkiye orta-
lamasının üstünde yer almıştır” dedi. 

Çandır, Batı Akdeniz Bölgesi’nde 
ana harcama grupları itibariyle 

en yüksek aylık artışı yüzde 
2,29 ve yıllık en yüksek ar-
tışın yüzde 12,68 ile ulaş-
tırma harcama grubunda 
görüldüğünü belirterek, 
lokanta ve otellerin aylık 
ve yıllık artışta ikinci sıra-
da yer aldığını kaydetti. 
Çandır, “26 bölge arasında 
Batı Akdeniz Bölgesi aylık 
bazda da yıllık bazda da 
18’inci bölge konumunda 
yer almıştır” dedi. 

enflasyona yansıdı
KUR VE FAİZ ARTIŞI 

Şubat ayı enflasyon rakamlarını değer-
lendiren Antalya Ticaret Borsası ve Batı 
Akdeni Ekonomisini Geliştirme Vakfı 
Başkanı Ali Çandır, kur ve faiz artışı ile 
kamu zamları enflasyona yansıdığını 
belirterek, önümüzdeki aylarda da ku-
raklığın enflasyona olumsuz yansıyaca-

ğı uyarısında bulundu. 



Fransa’dan patates tohumu ithal ediyordu, 
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ihracatçı oluyor
Sebze tohumculuğu alanında  faaliyet gösteren Proto Tohum’un ortaklığı 

olarak 2002 yılında kurulan Sürde Tarım, Antalya’nın tek, Türkiye’nin sayılı 
patates tohumu satıcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fransa’dan patates 

tohumu ithal ederek sektöre giren Sürde Tarım, başta Fransa olmak üzere 
Avrupa’nın bir çok ülkesine patates tohumu ihraç etmeye hazırlanıyor.
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Sürde Tarım Gıda Üretim ve 
Pazarlama Limited Şirketi 
sahibi Ali Kaynak, Borsanomi 

Dergisi’ne patates tohumu üretimi 
ve ıslah çalışmalarını değerlendi-
rirken, hedeflerini anlattı.

Patatesle ilgili Antalya kaynaklı 
bir firmanın çalışması ilginç de-
ğil mi?

Patatesle ilgili Antalya’da bir fir-
manın çalışması hakikaten deği-
şik. Çünkü patatesin üretim alanı 
Antalya gibi nemli bir alanda fazla 
yok. Geçmişte Varsak, Yeniköy gibi 
alanlarda bir miktar üretiliyordu, 
bölge imara açılınca üretimden 
vazgeçildi. 

Patates tohumu işine nasıl gir-
diniz?

Bir arkadaşın önerisi ile patates 
tohumuyla ilgilenmeye başladık. O 
zamana kadar Türkiye’de yerli pa-
tates tohumu ıslahının olmadığını 
gördük. Yerli tohumculuk 10 yılda 
hızla gelişmesine rağmen patates 
konusunda ciddi bir çalışma ol-
mamıştı. Firma olarak yurtdışında 
ilişkilerimiz vardı. Biz de ilk olarak 
yurtdışından tohum ithalatına yö-
neldik, Fransa’dan patates tohumu 
ithalat ettik. Oradaki patates to-
humu üreticileriyle görüştük, 6-7 
firmanın distribütörlüğünü aldık. 
Deneme istasyonlarımızı kurduk. 
Daha sonra Almanya ve Avustur-
ya’dan firmalarla görüştük, temsil-
cilikler aldık. Fransa’dan ve diğer 
ülkelerden elde ettiğimiz daha bü-
yük bir tohum gen havuzuna sahip 
olmaya başladık. 

3-4 YIL SONRA YERLİ PATATES 
YİYECEĞİZ

Tohum ıslahına sizi yönelten 
neydi? 

Fransa’da tohum ıslahı alanında 
çalışan bir partnerimiz var. Tohum 
ithalatının nakliyesi çok masraflı 
olduğu için biz Türkiye’de bunların 
üretimine yöneldik. Hem ithalatı-

nı yaptığımız çeşitlerin Türkiye’de 
üretimini yapmak, hem de kendi 
çeşidimizi ıslah edip gerekirse yine 
yurtdışına satacağımız bir çalışma 
başlattık. Tohum ıslahı çalışmamız-
da 3’üncü yıla girdik. 3 yıllık süreç-
te elde ettiğimiz materyalleri gen 
havuzunda melezlemeye başladık. 
Elimizde ilk testlerden çıkmış 2 
bine yakın çeşit var. Bir sonraki yıl 
denemesini yapacağımız 18 bine 
yakın çeşidimiz var. Bunların içinde 
3-5’ini ticari yapmaya çalışıyoruz. 
Bu çalışma bütün olarak 25 bin çe-
şit kapasitededir. 3-4 yıl sonra yerli 
patates yiyeceğiz. 

Bitkilerde de hastalıklara direnç 
azaldı, bu konuda bir çalışmanız 
var mı?

Kesinlikle var. İkinci çalışmamız 
hastalıklara dayanıklı ürünler ge-
liştirmeye yönelik. Kapadokya böl-
gesinde belli hastalıklar artmaya 

Ali Kaynak

Bir arkadaşın önerisi ile patates tohumuy-
la ilgilenmeye başladık. O zamana kadar 
Türkiye’de yerli patates tohumu ıslahının 
olmadığını gördük. Yerli tohumculuk 10 
yılda hızla gelişmesine rağmen patates 

konusunda ciddi bir çalışma olmamıştı.



33RÖPORTAJ

başladı, bu nedenle hastalıklara 
dirençli türler geliştirme hedefin-
deyiz. 

Üretim çalışmalarınız ne durum-
da?

Serik, Aksu’da deneme istasyonu-
muz var. Islah çalışmamızı 2-3 yıldır 
kendi istasyonumuzda yapıyoruz, 
ürettiğimiz tohumların denemele-
rini Korkuteli yaylalarında, Kayseri 
Pınarbaşı’nda yapıyoruz. Yaptığı-
mız denemelerde hedeflediğimiz 
çalışmaların önündeyiz. Önümüz-
deki 2-3 yıl sonra da Bakanlık nez-
dinde hem tescil denemelerini ala-
cağız hem de piyasaya sunacağız. 

Biz firma olarak tohumlukta ve 
anaç kademe üretimin ağırlığını 
Antalya’da yapacağız. Sertifikalı 
tohum ve yemeklik tohum üreti-
mimizi Kayseri Pınarbaşı’nda 750 
dekarlık alanda yaptık. Önümüzde-
ki yıl Pınarbaşı ve Sivas Havza böl-

gesinde toplam 1000 dekar üretim 
alanında yüzde 70’i sertifikalı to-
hum olmak üzere tohumluk üretim 
alanımız olacak. Orada şantiyemizi 
kurduk, ekipleri oraya kaydırdık 
ama ıslah çalışması ve anaç kade-
meyi Antalya’da yapacağız. Antalya 
firmasıyız ama Türkiye’nin her ye-
rinde varız. 

TURFANDA BÖLGELERDE PAZA-
RIN YÜZDE 80’İNE HAKİM

Yurtiçi hedef pazarlarınız nere-
ler?

Patates üretimi turfanda olarak 
Adana, Ödemiş’te başlıyor sonra 
Bursa, İnegöl, Amasya’da, daha 
sonra Afyon, Niğde ve Nevşehir’de 
üretimi devam ediyor. Türkiye’de 
5 ekim dönemi içerisinde ekim ya-
pılıyor. Bu illerin tohum tedarikini 
sağlıyoruz. Şu anda turfanda böl-
gelerinde pazarın yüzde 80’ine ha-
kimiz. 

FRANSA’YA TOHUM SATACAK

Yurtdışı pazarlarında hedefiniz 
nereler?

Tohum ihracatı için Ortadoğu ve 
Uzak Asya’ya yönelik çeşitler üze-
rinde çalışıyoruz. Ortadoğu, to-
humlukları Avrupa’dan alıyor. Biz 
bölgeye pazar olarak daha yakınız. 
Eşdeğer bir çeşit yakalarsak pazara 
daha hızlı gireceğimizi düşünüyo-
ruz. Daha önce ithalat yaptığımız 
Fransa’ya ıslah ettiğimiz çeşitler-
den ihracat yapmak istiyoruz. Fran-
sa gibi ülkeler büyük altyapısı  ve 
bir çok çeşidi olmasına rağmen to-
hum ithalatı yapıyor. Biz de pazara 
girip yarışacağız. 

Türk halkının patates tercihi na-
sıl?

Ülkenin her tarafından tüketim 
farklı. Ülkenin batısı yumru eti sarı 
ve oval olanını, kuzey doğu Kars, 
Erzurum bölgesi yumru eti daha 
beyaz olanının tercih ediyor, Ada-
na ve Ödemiş bölgelerinde yumru 
eti rengine pek bakılmaz, daha çok 
sofrada kullanım amaçlı tüketilir. 

Serik, Aksu’da deneme istasyonumuz 
var. Islah çalışmamızı 2-3 yıldır kendi 
istasyonumuzda yapıyoruz. Önümüzdeki 
2-3 yıl sonra da Bakanlık nezdinde hem 
tescil denemelerini alacağız hem de pi-

yasaya sunacağız. 
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Patatesin fiyatıy-
la ilgili 2014’ün 
başında kriz ya-
şandı, tohum üre-
ticisi olarak pa-
tateste yaşanan 
sıkıntılarla ilgili ne-
ler söylersiniz?

Patates insan 
beslenmesinde 
4’üncü sırada 
ve stratejik bir 
ürün. Her ülke-
nin patatesle il-
gili çalışması ya 
da üretimle ilgili ku-
ralları var. Patates tohu-
mu topraktaki hastalıkları 
taşıması açısından riskli. Bu 
nedenle patates sertifikasyon 
sistemi olması lazım. Bakanlık 
bununla ilgili çalışmaya yeni baş-
ladı. 500 bin ton civarında tohum-
luk kullanılıyor, bunun 150 bin civa-
rında olanı kayıt altında. 

Karşılaştığınız diğer sıkıntılar 
neler?

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde üreticiden 
tapulu arazi isteniyor. Tohum üre-
ticilerinin en büyük sıkıntısı aynı 
tarlaya tohum dikememesi. Tapulu 
arazileri bulmak zor. Sağlıklı, has-
talıksız, temiz araziye baktığınızda 
tamamı tapulu yer bulamıyorsunuz. 
Sertifikalı tohum üretimine dev-
let iyi destek veriyor ama tohum 
üretimine destekten öte sertifikalı 
tohum kullanan üreticiye alacağı 
sertifikalı tohum başına da destek 
vermeli. 

Patates fiyatının 5 liraya kadar 
çıkmasının sebebi nedir? 

Tohumluk açısından sertifikasyon 
sistemi oturmadığı için son 2 yılda 
iki uç fiyatı gördük. Bir yıl önce 50 
Kuruş’a pazarda satılan patates, bu 
yıl kilosu 5 Lira’dan satıldı. Bunun 
nedeni üretimin kontrol edileme-
mesi. Sertifikasyon olsaydı üretim 
kontrol edilebilirdi. Üretim bir ürün-
de yüzde 10 fazla olunca fiyatta ge-

rileme oluyor, yüzde 10 azalınca fi-
yatlar yükseliyor. Son yaşadığımız 

kriz bununla ilgili. ÇKS 

probleminin giderilmesi lazım, ta-
pusuz arazilerin de sertifikaya dahil 
edilmesi lazım, bu yapılırsa üretim 
planlaması kendiliğinden oluşur.

PATATES ÜRETİCİYE PARA KA-
ZANDIRIR HALE GETİRİLMELİ

Üreticinin genel sıkıntısı girdi 
maliyetleri, siz bu konuda ne 
söylersiniz?

Türkiye, dünyada mazotu en paha-
lı tüketen ülkelerden biri. Patates 
üretiminde suyun kullanımında da 
mazot kullanıyor. Eskiden elektrik 
kullanılarak sulama yapılıyordu, 
elektrik dağıtımı özelleştirildikten 
sonra borçlu olan üreticinin elektri-
ği kesildi. Böylece üretim hızla düş-
meye başladı. Türkiye’de Fransa’ya 

göre patates üretim maliyeti daha 
yüksek, arazi kiralama, enerji ma-
liyeti... Üretim maliyetlerini düşür-

m e m i z 
lazım. Patate-

si, üreticiye para 
kazandırır hale geti-

rilmesi lazım. 

Patates için temel 
besin maddelerinden 

biri dediniz, ne kadar 
patates tüketiyoruz?

Yılda yaklaşık 5 milyon 
ton patates tüketiyoruz. 

Bunun içerisinde sanayilik 
ve cips de var. 

PLANLAMA YAPILMAZSA ALTIN 
FİYATINA PATATES YERİZ

Önümüzdeki yaz kuraklıktan 
bahsediliyor, patates üretimi ve 
fiyatını etkiler mi?

Maalesef hava kurak geçiyor. Hava 
bundan sonra da böyle yağmursuz 
olursa patateste hedeflenen üretim 
yüzde 30 daha düşük olur. Önü-
müzdeki yılda da patatesin fiyatı-
nın çok düşeceğini zannetmiyorum. 
Nisan’da Adana’da turfanda hasat 
başlar, o dönem belki fiyatlar çift-
likten çıkış 1 - 1,5 TL olur. 

Patates üretiminde planlama ya-
pılmazsa ne olur?

Tarım Bakanlığı patatesin fiyatı 5 
Lira’ya kadar çıkınca depoları kont-
rol ediyor ama geçen yıl patatesin 
kilosu 20-30 Kuruş’a düştüğünde 
Bakanlık ortada yoktu. Bu krizler 
‘ithalat ederiz’ denilerek çözülecek 
krizler değil. Üretimin planlaması 
yapılmazsa iş çok zor. Planlama ya-
pılmazsa bir yıl ürün fiyatları yerde 
gezer, başka yıl altın fiyatına pata-
tes yeriz.

Tohumluk açısından sertifikasyon sis-
temi oturmadığı için son 2 yılda iki uç 
fiyatı gördük. Bir yıl önce 50 Kuruş’a 
pazarda satılan patates, bu yıl kilosu 5 
Lira’dan satıldı. Bunun nedeni üretimin 

kontrol edilememesi.
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Duygu ŞAHİN 
DURMAZ

Dünya Gazetesi 
Antalya Bölge 

Temsilcisi

KONUK YAZAR

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 30 
Mart 2014 tarihinde yapılacak ye-
rel seçim öncesinde borsa üyele-

rinin düşüncelerini belirlemek amacıyla 
‘’Yerel Yönetimler Anketi’’ düzenledi. 
Bu ankete göre borsa üyelerine şehir içi 
ticaret, şehir içi trafik, tarımsal üretim 
ve ticaret, şehircilik başlıkları altında 17 
soru yöneltildi. Bu sorular arasında be-
nim en çok dikkatimi çeken Bütünşehir 
Yasası’yla ilgili sorular oldu.

Anket sonuçlarına göre, Bütünşehir Ya-
sası’nın tarım topraklarının korunması-
na, tarımsal üretim ve ticaretin artırıl-
masına yardımcı olacağını düşünenlerin 
oranı yüzde 39 iken tam tersini savunan-
ların oranı da yüzde 29. Ancak ankette 
ilgi çeken bir ayrıntı var. Çoğu kırsalla 
bağlantılı olan ATB üyele-
rinin yüzde 23’ü 
Bütünşehir 

Ya s a s ı 
hakkında 
bilgisi olma-
dığını belirtti. 
Katılımcıların 4’te bi-
rinin konuyla ilgili hiçbir 
bilgisinin olmaması büyük bir 
eksikliktir. 30 Mart 2014 tarihinde 
yapılacak yerel seçimler sonrası yasanın 
üreticiye ne getireceği konusunda yerel 
yönetimlere büyük iş düşüyor.

Ankete katılanların yüzde 31’i tarımsal 
üretim ve ticaretin gelişmesinde yerel 
yönetim bakımından en önemli sorunu 
tarımsal alanların yok edilmesi ve ye-
rel yönetimlerin tarımı yeterince sahip-
lenmemesini görürken, yüzde 19’u ise  
kırsaldan kente göçün hızlı artması ve 
tarımla uğraşan yerleşiklerin desteklen-
memesini sorun olarak görüyor. Ankete 
katılanların yüzde 37’si tarımsal üretim 
ve ticaretin gelişmesi için yapılması ge-

reken en önemli iş olarak tarımsal alan-
ların imara açılmasının durdurulmasını 
gösterirken, yüzde 30’u tarımsal üretim 
ve ticaret ile ilgili vergi/mevzuatın ko-
laylaştırmasını bekliyor. Yüzde 22’si ise 
tarımla uğraşan yerleşiklerin desteklen-
mesi düşüncesini ifade ediyor.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, borsa üyelerinin re-
feransları ile soruların şekillendiğini be-
lirtiyor. Türkiye’de Bütünşehir Yasası ile 
sektörde değişkenlik yaşanacağını ifade 
eden Çandır,  “Üyelerimizin 4’te birinin 
yasa konusunda hiçbir fikri olmadığı or-
taya çıktı. Yerel yönetimlerin yeterince 
toprağa sahip çıkmamaları konusunda 
üyelerimiz kaygılı. Şuursuzca yapılan 
imar sorunu ve göçün engellenememesi 

konusunda da bir kırıl-
ganlık var. Üretici yerel 

yöneticilerden destek bekliyor. Öte yan-
dan il ve ilçelerde faaliyet gösteren hal-
ler var. Bunların bir bütünlük içerisinde 
nasıl çalışacağı konusunda da belirginlik 
yok. Yerel yönetime aday olanların se-
çim çalışmalarını yaparken üreticilere, 
komisyonculara bunu anlatması gereki-
yor” değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın başkenti Antalya’da üretim ya-
pan, ekmeğini topraktan kazanan üreti-
ciler, yerel yönetimlerden topraklarına 
sahip çıkmasını istiyor. Antalya’nın tarım 
şehri misyonuna sahip çıkacak yerel yö-
netime talip olan adaylara duyurulur... 

Üretici başkanlardan toprağa sahip çıkmasını istiyor



36 BORSA
NOMI

GÜNCEL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, Antalya Ak-
su’daki EXPO alanında düzenlenen 

ağaç ve fidan dikim törenine katıldı. Eker, 
160 yıllık dünya EXPO tarihinde Türki-
ye’nin ilk kez Antalya ile EXPO’ya ev sa-
hipliği yapacağını belirterek, hazırlıkların 
tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Bir yıldan 
fazla süredir devam eden çalışmalarda 
yeni bir aşamaya geldiklerine değinen 
Eker, bölgedeki altyapı çalışmalarının 
sürdüğünü, sedde ve drenaj çalışmaları-
nın yapıldığını anlattı. Bakan Eker, projesi 
de hazırlanan alanın ağaç dikimine başla-
nacak hale geldiğini ifade ederek, bölge-
de bir EXPO ormanı, göleti, EXPO tepesi 
ve kulesi yapılacağını söyledi.

EXPO’NUN İLK AĞACI 350 YAŞINDA 
BİR ZEYTİN

Antalya’nın EXPO vesilesiyle yeni eserler 
kazanacağını bildiren Eker,  2015 yılı ha-
ziran ayına kadar ağaç dikiminin devam 
edeceğini kaydetti. Alana 619 türde 100 
binin üzerinde bitki dikileceğine söyleyen 
Eker, EXPO’nun sembol çiçeği şakayık ile 
ilgili de ayrı bir çalışmaları olduğunu an-

lattı. Eker, “Tabiatta tespiti yapıldı. Orada 
dikimler yapılıyor. Çiçeğin çoğaltılmasıy-
la ilgili Yalova’daki enstitüde çalışmalar 
devam ediyor. EXPO ziyaretine gelecek 
ziyaretçiler, Antalya’da orman içinde şa-
kayık bahçelerine gidip, oralarda tabiatta 
da bu çiçeği görebilecek. Bugün 50 zeytin 
ağacı, 150 çam ağacı, 50 melez servi ağa-
cı, 25 çınar, 25 sığla ağacı ve görsel nite-
likli narenciye, harnup, mersin gibi çeşitli 
ağaçlar dikilmeye başlanacak. Sembolik 
olarak bunları birlikte dikeceğiz ve 2016 
yılına doğru hazırlıklarımızı da büyük bir 
hızla sürdürüyoruz. Diğer çalışmalarımız 
2014 yılında da büyük bir hız kazanacak. 
Bu bir Türkiye projesi” diye konuştu. Ba-
kan Eker, hükümet ve bakanlık olarak 
EXPO’nun en güzel şekilde gerçekleş-
mesi için sorumluluklarının da bilincinde 
olduklarını ifade etti. Eker, Bursa Orhan-
gazi’den getirilerek yerine yerleştirilen 
350 yaşındaki zeytin ağacının köküne 
toprak attı ve can suyunu verdi. Eker, Ya-
lova-Bursa otoyol çalışması nedeniyle ye-
rinden sökülmesi gereken ağacın üzerine 
isim plakasını da çekiçle çaktı. 

Törende, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Başka-
nı Çetin Osman Budak ve Orta Anadolu Çiçek İhracatçıları Birliği 
Başkanı Osman Bağdatlıoğlu ile birlikte EXPO alanına fidan dikti.  

EXPO alanına can suyu

Yalova-Bursa otoyol çalışması 
nedeniyle yerinden sökülen 

350 yaşındaki zeytin ağacı 
EXPO 2016 Antalya yerleşkesi-
ne dikildi. Ağacın üzerine isim 

plakası çakıldı.
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Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Antalya Ticaret Borsası 
öncülüğünde “Nar Tanıtım Grubu” kurulması yönünde çalışma başlatıldı. 

Bitki Islahçıları Alt 
Birliği tarafından 
Ekim ayı içerisinde 

düzenlenmesi planlanan 
ve  narın tüm yönleriyle 
ele alınacağı uluslararası 
‘Yüzyılın Narı’ çalıştayı için 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nde toplantı 
düzenlendi. Toplantıya İl 

Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Ahmet Dallı, 
Antalya Ticaret Borsası 
Başkan Yardımcısı Halil 
Bülbül, Bitki Islahçıları Alt 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Vehbi Eser, Antalya Top-
tancı Hal Müdürü Rıza Uy-
sal’ın yanı sıra çok sayıda 
katılımcı yer aldı. Ahmet 

Dallı, geçen yıl narda arz 
fazlası yaşandığını belir-
terek, “Narda arz fazlası 
yaşanması sebebiyle ürün 
düşük fiyattan alıcı buldu 
ve üreticinin elinde kaldı. 
Narla ilgili doğru adımlar 
atılması yönünde ortak-
laşa kararlar almalıyız. Bu 
işin sahibi bizleriz ve üze-
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rimize düşeni yapmalıyız” diye ko-
nuştu.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, 
nardaki mevcut sıkıntının saklama 
ve pazarlamadan kaynaklı olduğunu 
belirterek çözüm bulunması gerekti-
ğini söyledi. Bitki Islahçıları Alt Birliği 
Başkan Yardımcısı Vehbi Eser, nar 
gibi önemli bir üründe sıkıntıların 
yaşanmasının kendisini üzdüğünü 
belirterek, narın iyi bir tanıtımının 
yapılması gerektiğini kaydetti. Narda 
ürün kaybının yüzde 25 düzeyinde 
olduğunu ve nar üretim planlama-
sında sıkıntı olduğunu hatırlatan 
Toptancı Hal Müdürü Rıza Uysal, “Bu 
kayıp üreticinin bilinçsizliği ile depo-
lama koşullarının uygunsuzluğun-
dan kaynaklanmakta. Ayrıca yüzde 
50’ye yakın bir oranda da kayıt dışılık 
var” diye konuştu.

ÜRETİM PLANLAMASI ŞART

Narın dünyadaki durumunu değer-
lendiren Akdeniz Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Şadiye Gözleker, Hindistan, Çin ve 
İran’ın nar üretiminde ilk üç sırada 
olduğunu belirterek, Gözleker, “Ülke 
olarak çok büyük bir avantajımız var. 
Bunun kıymetini bilmeliyiz. Genetik 
kaynaklarımızı korumalıyız. Narın 
muhafazası çok önemli. Narda tatlı 
çeşitleri erken yetiştirip pazarlamalı 
diğerlerini depolamalıyız. Bilinçli ye-

tiştiricilik yapmalı ve mevcut bahçe-
lerimizi iyileştirmeliyiz. Üretim plan-
laması şart” dedi.

NAR İÇİN İKİNCİ KEZ TOPLANDI-
LAR

Nar çalıştayıyla ilgili yapılan ikinci 
toplantıya Antalya Ticaret Borsası Ali 
Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı 
Nazif Alp, Tarım İl Müdür Vekili Gök-
han Karaca, bilim adamları ihracatçı 
firma temsilcileri ve üreticiler katıldı. 
Narın üretimi ve pazarlanması konu-
sunda bilgi alış verişinde bulunulan 
toplantıda, Tanıtım Grubuna altyapı 
oluşturmak amacıyla, problemler ve 
çözüm önerilerinin 3 başlık altında 
incelenmesi için Alt Çalışma Grupları 
oluşturuldu. Alt Çalışma Grupları’nın 
çalışmaları doğrultusunda Nar Tanı-
tım Grubu’nun temellerinin atılacağı 
bildirildi. 
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Antalya’ya uzay çatı sistemli Canlı Hayvan Borsası  

Tarım ve turizm kenti Antal-
ya, yıllardır ihtiyacı olan ve 

yapımına bir türlü başlanama-
yan Canlı Hayvan Borsası’yla 
ilgili temellerini atıyor. Proje 
çalışması tamamlanan Canlı 

Hayvan Borsası’nın yapımına 
Antalya Ticaret Borsası talip. 

Uzay çatı sistemli Hayvan Bor-
sası’na güvenlik amaçlı kapalı 

devre kamera sistemi ve yangın 
önleme sistemi kurulacak. 

Döşemealtı İlçesi’ne bağlık Kömür-
cüler Köyü’nde alanı 49 yıllığına 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 

tahsis edilen Canlı Hayvan Borsası’yla 
ilgili çalışmalar hızlandı. ALDAŞ tara-
fından hazırlanan proje çalışmaları ta-
mamlanan Canlı Hayvan Borsası’yla ilgili 
sektör temsilcileri Antalya Ticaret Bor-
sası’nda düzenlenen toplantıda bilgilen-
dirildi. Toplantıya, ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, ANET Genel Müdürü 
Ömer Apa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü 
Gürsel Coşkun, ATSO, ATB Canlı Hayvan 
ve Et Ticareti Meslek Komitesi üyeleri, 
Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Damızlık Sı-
ğır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Odası, 
Veteriner Hekimler Odası’ndan temsilci-
ler katıldı. ALDAŞ’dan Erdem Tonguç’un 
sunum yaptığı toplantıda, Canlı Hayvan 
Borsası Kompleksinin 2,8 milyon TL’ye 
mal olacağı bildirildi. 

UZAY ÇATI SİSTEMLİ BORSA 

32 bin dönümlük alanda, 4 bin 500 met-
rekare kapalı alan olarak inşa edilecek 
kompleks, uzay çatı sistemli, beton ve 
çelik prefabrik yapıdan inşa edilecek. 
288’i büyükbaş, 864’ü küçükbaş hay-
van olmak üzere 1152 hayvan kapasiteli 
komplekste,  48 küçükbaş, 48 büyükbaş 
hayvan için toplam 96 adet hayvanların 
serbest dolaştığı alan (padok) oluşturu-
lacak. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar 



40 BORSA
NOMI

GÜNCEL

için birbirinden ayrılmış giriş ve çı-
kışlar yapılacak padok alanında, sa-
tışa arz olan hayvanların cins, adet 
ve fiyat bilgilerinin anlık olarak yan-
sıtılacağı bilgi ekranı yer alacak. 

OTELİ, KAFETERYASI OLACAK

650 metrekare kapalı alanda kuru-
lacak sosyal tesislerde ise 12 oda, 24 
yatak kapasiteli misafirhane, lokan-
ta/kafeterya ve mutfak bulunacak. 
Çevre düzenlemesi ve diğer teknik 
detayların yanı sıra Canlı Hayvan 
Borsası Kompleksi’ne, güvenlik 
amaçlı kapalı devre kamera sistemi 
ve yangın önleme sistemi kurulacak. 

BORSAYA TEŞEKKÜR

Toplantıya satılan sektör temsilci-
leri, projenin çok iyi hazırlandığı-
nı belirterek, projenin bir an önce 
hayata geçirilmesini istedi. Sektör 
temsilcileri, Antalya Ticaret Borsası 
ve Ali Çandır’a böyle bir işe öncülük 
ettiği için teşekkür etti. ANET Genel 
Müdürü Ömer Apa, “İlimize yakışır 
bir Canlı Hayvan Borsası kurulaca-
ğına inanıyorum” dedi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Coşkun, 
müdürlük olarak her türlü desteği 
vereceklerini ifade etti. 

ATB ELİNİ TAŞIN 
ALTINA KOYMAYA 

HAZIR 

Toplantıda konuşan Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır, canlı hay-

van borsasının hayvancılığın gelişmesine, 
üreticinin sağlıklı ortamda üretim yapma-
sına, tüketicinin de güvenli ete ulaşma-
sında büyük önem taşıdığını vurguladı. 
Çandır, borsanın kentteki et hareketini 
artırarak, et ticaretinin düzene girmesini 
sağlayacağını belirtti. Canlı Hayvan Bor-
sası yapımına Antalya Ticaret Borsası ola-
rak talip olduklarını bildiren Çandır, “Sek-
tör temsilcileri projede mutabık kaldı. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşe-
ceğiz, projeyi detaylandırıp finansmanını 
sağlayıp çalışmalar başlayacağız” dedi.
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bölge içi ticaretin önünü açacak
BAGEV

Antalya, Isparta, Burdur illerin-
de faaliyet gösteren Batı Akde-
niz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 

(BAGEV), bölge ekonomisini geliştirmek 
için başlattığı çalıştayların üçüncüsünü 
Antalya’da düzenledi. Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen çalıştaya, BAGEV 
Başkan Yardımcısı İbrahim Solak, Antal-
ya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ha-
lil Bülbül, BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Erdem, Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Çintaş, 
BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koor-
dinatörü Alaattin Özyürek, TÜRSAB tem-
silcisinin yanı sıra işadamları katıldı.

Çalıştaya katılan Prof. Dr. Orhan Kuruü-
züm, bölge içi ticaretin önündeki en-
gellerin kaldırılması ve ticaret hacminin 
geliştirilmesi için yapılması gereken-
ler hakkında işadamları ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin görüşlerini 
alarak raporlanmasını hedeflediklerini 
bildirdi. Kuruüzüm, “2013 Ekim ayından 
bu yana Isparta ve Burdur’da düzenle-
diğimiz toplantıların üçüncüsünü An-
talya’da düzenliyoruz. Önümüzdeki ay 
Antalya’da üç ilin işadamlarını bir araya 
getirerek bölge içi ticaretin önündeki 
engelleri tespit edip, ticareti engelleyici 
faktörleri ortadan kaldırmak için yapıl-
ması gerekenleri ortaya koyacağız” diye 
konuştu.

İŞADAMINDAN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ünal Çintaş, bölgedeki işa-

damlarının dağınık bir yapıda olduğunu 
belirterek, “Biz birlikte olamıyoruz. Da-
ğınık olduğumuz için gücü birleştiremi-
yoruz. Eğer birlikte hareket edebilirsek 
aşamayacağımız sorun yok” dedi.

SEKTÖREL ANKET

Çalıştayda, katılımcılara sektörel anket 
çalışması yapıldı. 51 sorunun yöneltil-
diği ankettekatılımcılar, bölge içi ticare-
tin yüksek potansiyel vaat ettiğini be-
lirterek, bölge içi ticarete odaklanmış 
kurumsal yapının yetersizliğine dikkat 
çekti. Karayolu- demiryolu yetersizliği-
nin bölge içi ticareti olumsuz etkilediği 
belirtilen ankette, sektörler arasında 
bölge içi bilinirlik, haberdarlık, yaygın-
lık sorunlarının had safhada olduğu yö-
nünde görüş bildirildi. Bölge içi ticaret-
te firmaya yönelik müşteri bağlılığının 
olmadığı sonucu çıkan ankette, sektöre 
ve ürüne yönelik teşvik verilmesi gerek-
tiği belirtildi. Ankete katılan işadamları, 
bölgesel organize sanayi bölgesinin ku-
rulmasının bölge içi ticareti geliştirece-
ğini düşünürken, bölge içi ticaretin ge-
lişmemesini kamu kurumlarının konuya 
odaklanmamasından kaynaklandığına 
inanıyor. Meslek odalarının bölge içi ti-
carete duyarsız olduğuna dikkat çeken 
işadamları, birlikte hareket etmenin gü-
cüne inanıyor.

Çalıştayda, ortak hareket ederek so-
runlara çözüm üretilebileceği yönünde 
görüş birliğine varılırken, anket sonuç-
larının Antalya’da yapılacak büyük çalış-
tayda değerlendirileceği belirtildi. 

Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm, 
bölge içi ticaretin önündeki 
engellerin kaldırılması ve tica-
ret hacminin geliştirilmesi için 
yapılması gerekenler hakkında 
işadamları ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin gö-
rüşlerini alarak raporlanmasını 
hedeflediklerini bildirdi. 
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan düzenlenen Geleneksel Ödül Töre-
ni’ne TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt 
Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başka-
nı Ali Çandır’ın yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yılda 
3 kez geldiği Antalya’nın kendisine moral 
verdiğini söyledi. 

Antalya’da yaşanan birlik ve beraberliğin 
Türk özel sektörü açısından önemli ol-
duğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, An-
talya ekonomisinin gelişmesi açısından 
farklı fikirde, siyasi gruptan olan millet-
vekilleri ve başkan adaylarının hepsi aynı 
platformda buluşmasının önem taşıdığını 
vurguladı. “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap 
vardır” sözünü anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
Antalya’daki siyaset ve meslek örgütle-
rinin kent için ortak projeler ürettiğini 
kaydetti. Antalya Ticaret Borsası öncü-

lüğünde hazırlanan Yöresel Ürünler Fu-
arı’nı Türkiye’nin gündemine getiren ilin 
Antalya olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
bu sayede yeni hazırlanan perakende ya-
sasının ana konularından birinin yöresel 
ürünler olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, 
Antalyalıları yeni bir bakan çıkardıkları 
için kutladı. 

Türkiye’nin tarımsal üretimde 7’nci büyük 
ülke olduğuna dikkat çeken TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, yokken strateji 
ortaya koyarak bu noktaya geldi. Türkiye, 
son dönemde sebze ve meyve üretimin-
de dünyada marka haline geldi. Sebze ve 
meyvenin başkenti Antalya da hızla bü-
yüdü” dedi. 

“ANTALYA HAPŞIRSA TÜRKİYE HASTA 
OLUR”

Antalya’nın Türkiye’ye 10 milyar dolar 
döviz getiren tek şehir olduğuna dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Antalya hapşırsa 
Türkiye hasta olur. Antalya, 9 milyar li-

Hisarcıklıoğlu: Antalya bana moral veriyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Antalya’daki siyaset ve 
meslek örgütlerinin kent için 
ortak projeler ürettiğini kay-

detti. Yöresel Ürünler Fuarı’nı 
Türkiye’nin gündemine getiren 
ilin Antalya olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, bu sayede yeni 

hazırlanan perakende yasasının 
ana konularından birinin yöre-

sel ürünler olduğunu anlattı.
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ralık tarımsal üretim yapıyor ve 500 
milyon dolarlık tarımsal ürün ihra-
catı gerçekleştiriyor. Antalya olmasa 
Ankara, İstanbul sebze ve meyve yi-
yemez” diye konuştu. 

Geçen yılki ödül töreninde karşılıksız 
çeklerle ilgili verdikleri sözü tuttuk-
larını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Kar-
şılıksız çeklerde patlama vardı. Bu 
konuda (sıkıntımız var. Çalışma ya-
pıyoruz) demiştik. Bu çalışmamız yü-
rürlüğe girdi. (Kullandığınız çek sah-
te mi, gerçek mi? Ne kadar karşılıksız 
çeki var, ne kadar kredi kullanıyor, 
bu kredileri ödüyor mu, ödemiyor 
mu?) hepsini görme şansınız var an-
cak ticaret ve sanayi odalarının kredi 
kayıt bürosuna giderek sisteme üye 
olunmalı. Artık görmeden, hedef al-
madan atış yapmayacağız. Görerek, 
bilinçli şekilde malın satışını gerçek-
leştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. 

ANTALYA TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Baş-
müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, dün-
yadaki krizlere rağmen Türkiye eko-
nomisinin büyüdüğünü görmekten 
büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 
Antalya’nın ihracatının son 10 yıl-
da arttığına işaret eden Çavuşoğlu, 

“Bunda da tarımın ve diğer bütün 
sektörlerin büyük katkısı var. Antal-
ya’da ihraç edilen ürünlerin çok bü-
yük bir kısmının Antalya’da üretildi-
ğini görüyoruz. Antalya, Türkiye’nin 
yüz akı” diye konuştu. 

TARIM STRATEJİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, Türkiye’nin ilk 
EXPO’sunun yapılacağı Antalya’da 
çalışmaların devam ettiğini  bildirdi. 
Tarım sektörünün önemine işaret 
eden Eker, tarımı sadece kırsal alan-
da yaşayan insanların ihtiyaçlarını gi-
derdikleri bir sosyal alan olarak gör-
mediklerini söyledi. Tarımı stratejik 
bir sektör olarak ele aldıklarını be-

lirten Eker, “Fütüristler, 21. yüzyılda 
dünyada üç temel mücadele konusu 
olacağını söylüyor; gıda, enerji ve su. 
Eğer suyun yüzde 75’inin esas gaye-
si gıda üretmek olan tarım için kul-
lanıldığını dikkate alırsak, o zaman 
bu mücadele konuları ikiye düşüyor. 
Yani gıda ve enerji. Biz bu anlayışla, 
stratejik yaklaşımla tarım sektörünü 
ele aldık” açıklamasında bulundu.

KALKINMANIN TEMELİ ÖZGÜR-
LÜK

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Antalya TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Osman Budak ise 
Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini, 
siyasette, sokakta, yasama, yargı ve 
yürütme kurumlarında gerginlik ya-
şandığını söyledi. Budak, bu gerginli-
ğin ekonomiyi olumsuz yönde etkile-
diğini belirtti. Kalkınmanın temelinin 
özgürlük, demokrasi ve hukuk oldu-
ğuna dikkati çeken Budak, “Birkaç 
aydan bu yana siyasette, sokakta, 
yasama, yargı, yürütme kurumların-
da ve ekonomide artan bir gergin-
lik yaşıyoruz Bu gerginlik toplumu 
da ekonomiyi de olumsuz etkiliyor” 
dedi. 

Antalya’nın Türkiye’ye 10 milyar dolar 
döviz getiren tek şehir olduğuna 

dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Antalya 
hapşırsa Türkiye hasta olur. Antalya, 9 
milyar liralık tarımsal üretim yapıyor 
ve 500 milyon dolarlık tarımsal ürün 
ihracatı gerçekleştiriyor. Antalya ol-

masa Ankara, İstanbul sebze ve meyve 
yiyemez” diye konuştu. 
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ANTALYA TİCARET BORSASI KOMİTE KARARLARI VE GÖRÜŞLERİ 

1.MESLEK KOMİTESİ

(Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi)

Son günlerde yaşanan 
iklim koşulları konu-

sunda değerlendirmeler 
yapılarak, koşulların üre-
time konu olan bitkisel 
ürünler üzerinde ileriki 
aşamalarda ne derecede 
zarar vereceği konusun-
da çeşitli görüş alış ve-
rişinde bulunulmuştur. 
Görüşlerde dile getirilen 
konular; 

*Gübre kullanımı konu-
sunda, üre gübresinin çö-
zünürlüğünün düşük ol-
ması nedeniyle daha kısa 
sürede çözünme göstere-
cektir. Bu nedenle diğer 
gübre çeşitleri yerine üre 
gübresinin tercih edilme-
si avantaj sağlayacaktır.

*İlimizde bulunan suların 
tarımda etkin kullanımı 
için kanalet sisteminden 
faydalanarak modern su-
lama tekniklerine uygun 
olarak sulama yapılma-

sı kuraklığa ve verimin 
artmasına çözüm olarak 
gösterilebilir.

Ayrıca 1.Meslek Komi-
tesi’nde kuraklık ve ül-
kemizde yaşanan döviz 
artışlarının üretici cep-
hesine yansımaları ve 
tüm bu yaşanan sıkıntılar 
sonrasında ileriki aşama-
larda neler yaşanacağı 
tartışılmıştır. Konu ile ala-
kalı olarak gübre, mazot, 
tohum vb. tarımsal girdi 
maliyetlerinin düşürüle-
rek daha ucuza üretim 
ve sonrasında ham mad-
de, yarı mamül ve mamül 
oluşum aşamalarında 
fiyatların düşeceği belir-
tilmiştir. Döviz artışları-
nın özellikle dışa bağımlı 
olduğumuz girdilerin alış 
ve satışında çeşitli sıkıntı-
lara yol açacağı dile geti-
rilmiştir.

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

İhracata konu olan 
malların ihraç aşama-

sında Bulgaristan-Tür-
kiye sınırı arasında 
bulunan gümrük kapı-
larından araç geçişle-
rinin sağlanamaması 
nedeniyle üretici, tü-
ketici ve ihracatçılara 
günümüzde ve ileriki 
aşamalarda çeşitli sı-
kıntılara yol açacağı 
belirtilmiştir.

Tüketici açısından; 
ürünlerin daha pahalı 
tüketilmesine yol açar-
ken, üretici açısından; 
özellikle yurt dışı ile 
yapılan ticaret hacmi 
kara yolu kullanımında 
sıkıntı yaşanmasından 
dolayı azaldığından 
daha az satış ve ürün-

lerin ellerinde kal-
masına yol açacaktır. 
İhracatçı açısından; ya-
pılan sözleşme tarihle-
rine uygun olarak ürün 
g ö n d e r e m e m e d e n 
kaynaklanacak satış 
hacminde daralmanın 
yanında güven ve sa-
tış yaptıkları pazarları 
rakip ülke firmalarına 
kaptırma sorunlarına 
yol açabileceği değer-
lendirmesinde bulu-
nuldu.

Yaşanan sıkıntılardan 
kaynaklanan sorunla-
rın giderilmesine yöne-
lik olarak Borsamızın 
ilgili mercilere gerekli 
yazıların yazılması ko-
nusunda görüş bildiril-
di.

4. MESLEK KOMİTESİ 
(Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Gıdaların 

Ticaretini Yapanlar Meslek Komitesi)

Sektörel durum değerlendiresi yapılarak güncel 
konular hakkında görüşler bildirildi. 
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2. MESLEK KOMİTESİ
(Çeşitli Mallar Meslek Komitesi)

6.MESLEK KOMİTESİ
(Çiçekçiler Meslek Komitesi)

7.MESLEK KOMİTESİ 
(Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pek-
mezciler Meslek Komitesi)  

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

Tohumluk satışında 
karşılaşılan sorun-

lar ve ziraat mühendisi 
istihdamının özellikle 
bizler gibi dönemlik 
satış yapan tüccarların 
mağduriyetine yol aç-
masından dolayı ilgili 
mercilere yazı yazıl-
ması bildirilmiştir. Ay-
rıca piyasada bulunan 

ürünlerin taklit ve tah-
şişine yönelik değer-
lendirmeler yapılırken, 
bu durumun haksız 
rekabete yol açtığı be-
lirtilmiştir. Son olarak 
sektörel durum de-
ğerlendiresi yapılarak 
güncel konular hakkın-
da görüşler bildirildi. 

7. Toplantıda belirtilen ATB Hayvan Borsası ku-
rulmasına yönelik çalışmaların hız kazanması 

için AR-GE çalışmalarının yapılmasının gerekli ol-
duğu görüşü çerçevesinde 14.02.2014 Perşembe 
günü sektör temsilcilerinin bir araya geleceği ve 
proje hakkında son değerlendirmelerin yapılacağı 
toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunul-
muştur.

Karma yemlerin içerik maddelerinde kullanılan 
usulsüz ham maddelerden ve yem fiyatlarının 
pahalı olmasından dolayı ileriki aşamalarda üre-
ticilerin kendi yem hazırlama ünitelerini kurması 
konusu değerlendirilmiştir. Üretim maliyetlerinin 
bu denli yüksek olması durumunda dahi piyasada 
ucuz et satışı yapan firmaların rekabet koşulları 
konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Fiyatların en yüksek seviyelere ulaştığı dö-
nemde yurt dışına ürün gönderimin Bulgaris-

tan-Türkiye sınırından araçların belge eksikliği 
nedeniyle Bulgaristan tarafından geçişine izin 
verilmemektedir. Bu durum ürünlerin yerlerine 
ulaşmaması nedeniyle bozulmalara sebebiyet 
verdiği gibi, daha önce anlaşmaların yapıldığı 
tarihte ürün gönderilmemesinden kaynaklanan 
uzun vadede güven ve rakip ülkelere pazar kap-
tırma konularında yaşanan sıkıntılar konusunda 
TOBB’a yazı yazılması kararlaştırılmıştır. Son ola-
rak sektörel durum değerlendiresi yapılarak gün-
cel konular hakkında görüşler bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan 
23.01.2014 tarih ve 126956 sayılı, odun dışı 

ürünler için hazırlanan envanter çalışmasının in-
ternet üzerinden herkese açık olarak hizmet ver-
meye başlandığına ilişkin alınan 07.02.2014 tarihli, 
0546/2948 sayılı yazı hakkında değerlendirme-
lerde bulunulmuştur. Ayrıca Ar-Ge kapsamında 
yürütülen harnup pekmezine yönelik çalışmalar 
hakkında proje çalışmalarının yapıldığı ve konu 
ile alakalı olarak TSE çalışmalarının Raportör Sa-
yın Çetin Baver SALMAN tarafından yürütüleceği 
bilgilendirilmesinin ardından sektörel durum de-
ğerlendiresi yapılarak güncel konular hakkında 
görüşler bildirildi.



Üniversite, 12 yıllık eğitimin ardından hepimizin dü-
şünde ve hayalinde olan, özlemle istediğimiz ve 

beklediğimiz dönemidir. Fakat kampuslere girdiğimizde 
birçok şeyin sadece üniversiteyi kazanmak olmadığını  
görüyoruz.  Bizler üniversite öğrencisi olarak, ulaşım-
dan barınmaya, harçlardan geri ödemeli kredilere birçok 
problemle karşı karşıyayız. 

Üniversiteye giriş için hazırlandığımız dönemlerde, biz-
lere yapılan baskılar, ailelerin çocuklarından başarı bek-
lentileri ve daha farklı faktörler bizlerde birçok sorunun 
oluşmasına neden olmaktadır. Sorunlarını öteleyip çözü-
mü, üniversiteye yerleştikten sonraya bırakan gençler, 
üniversite ortamında bu sorunlarıyla baş etmeye çalış-
maktadırlar.

Yurtdışında ve Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yaşa-
dıkları  problemleri belirlemeye dönük pek çok çalışma 
yapılmıştır. Yurt dışında yapılan araştırmada, araştırma-
cılar üniversite öğrencilerinin yüzde 13’ünün zaman yö-
netimi, yüzde 12.9’unun sigara/madde kullanım problem-
leri, yüzde 12.7’sinin aile problemleri, yüzde 11.50’sinin 
kariyer gelişimine yönelik problemler, yüzde 11.20’sinin 
ilişki problemleri, yüzde 8.30’nun ekonomik problem-
ler, yüzde 7.40’nın cinsel taciz, yüzde 5.80’nin akademik 
problemler, yüzde 5.60’ının kişilik problemleri, yüzde 
0.90’nın kaygı/depresyon, yüzde 0.30’nun farklı mizaç 
ve son olarak yüzde 0.20’sinin kendini değerlendirme ile 
danışma servisine başvurdukları sonucuna ulaşmışlardır.

Türkiye’de yapılan bir çalışmada psikolojik danışma ser-
visine başvuran öğrencilerde, çok sıkılma, iç daralması, 
karamsarlık, hiçbir şey yapmak istememe, hiçbir şeyden 
zevk almama, mutsuzluk, çökkünlük ve isteksizlik gibi 
sorunlar olduğu görülmüştür.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre de, üniversite öğ-
rencilerinin en önemli problemlerinin “gelecek kaygısı” 
olduğu, “üniversite yaşamına uyum ve somatik şikayet-
lerin” ise ikinci derecede önemli sorunlar gurubunu oluş-
turduğu belirlenmiştir. “Sosyal kaygı,” “depresyon,” “ki-
şilerarası ilişkiler” ile ilgili sorunlar ise önem derecesine 
göre daha az yoğunluklu sorunlar olduğu saptanmıştır. 
Çalışılan örneklem grubu cinsiyet bölüm ve bulundukla-
rı sınıf düzeylerine göre karşılaştırılmış ve şu bulgulara 
ulaşılmıştır: Kız öğrencilerin “Depresyon” ve “uyum ve 
somatik şikayetler” açısından erkek öğrencilere göre 
daha fazla sorun yaşadıkları saptanmıştır.

Tüm bu olumsuzlukların kökeninde, 6 ile 7 yaşında ma-
ratona katılan biz öğrencilerin maddi imkan veya imkan-
sızlıkları, daha en başında kendi bireysel düşüncelerimizi 
yansıtamayıp, kabul gören makul fikirlerle toplumda ka-
bul görebilmemiz, sürekli olarak sınav dönemleri olması 
sebebiyle stres biz gençlerin kendimize ve bireysel zevk-
lerimize vakit ayıramamızdır.

BİZ ÜNİVERSİTELİLERİN SORUNLARI VAR!

Dilan GÜLTEKİN 
(Ziraat Fakültesi öğrencisi)

ATB GENÇLİĞİNİN SESİ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi öğrencilerine sorduk, “Sizin 

üniversite hayatınızdaki en önem-
li sorununuz nedir?’’

Samet Moray: Aslında biCAIr sorundan bahsedersek 
bunun kökenine inmek gerekir. İlk ve ortaöğretim-
deki yanlış eğitim sistemi ve öğreticiliği olmayan bir 
sınav eşliğinde üniversiteye gelmek diyebilirim.

Sevde Alparslan: Para, para, para...

Tuğçe Kenarlı: Benim en büyük sorunum derste öğrendiğimin 
orada kalması, alanımızla ilgili pratik yapamıyoruz.

Gamze Didar Kızgır: Yemek ücretlerinin diğer üniversitele-
re göre yüksek olması en önemli sıkıntılarımızdan. Sürekli bir 
sistem değişikliği ve bu değişikliklerde öğrencilerin kobay gibi 
kullanılması, kampus içerisinde otobüslerin ücretli olması, hava 
şartları uygun olmadığında dahi uygulama alanlarına kendi im-
kanlarımızla ulaşmamızı sorunlarımız arasında sıralayabilirim.

Sinan Eryiğit: Bir öğrenci olarak sorunum ev sahiplerinin öğ-
rencilere evleri pahalıya kiralamaları. Erkek öğrenciler ev bul-
makta zorlanıyor. 

Volkan Güçlü: Yeterli uygulamalı dersin olmaması, uygula-
malı olan derslerin de sadece kağıt üzerinde kalması, pratiğini 
göremememiz, hocalardan yardım istediğimizde ücret talep 
etmeleri en büyük sıkıntılarımız bana göre. 

Fadime Tulum: Not sistemi ve sınıfta kalma gibi konularda 
sorunlar var. Sistemde ısrarla düzeltilmeyen hatalar  var.

Hasan Mıdık: En ciddi sorun bence ekonomik sorunlar. 

Kübra Doğan: Üniversitedeki şuan değişen sistem hiç öğrenci 
yanlısı olmayan bir sistem ve bu bizlere sıkıntı yaşatıyor.

Hasan Kurt: Öğrenci olarak sıkıntılarımız bitmez. Okul dışın-
daki en büyük sıkıntı ev-apart gibi sorunlar. Öğrenci olarak ev 
bulmakta zorlanıyoruz. Okul içindeki en büyük sıkıntımız ise 
bana göre okuldaki sistem ve dersler, bölümümüzle hiç alakası 
olmayan dersler görüyoruz ve bu derslerin çoğunun gereksiz 
olduğunu hocalar da söylüyor. Buna rağmen bu dersler maale-
sef müfredattan kaldırılmıyor. Bir diğer sorun da okuldaki not 
sistemi ve ders geçme barajı. 

Abdullah Okant: Öğrenci olarak en büyük sorunumun eko-
nomik olduğunu düşünüyorum. Kalacak yer öğrenci için büyük 
sorun. Kapitalizmin çok yoğun olarak yaşandığı gelişmekte 
olan ülkeler kategorisindeyiz. Az parayla üniversite hayatımızı 
tamamlamak zorundayız. Bu koşullarda okumak gerçekten çok 
zor. 
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Hüseyin Simav 
gençlere kooperatifçiliği 

anlattı

Antalya Ticaret Borsası Çalışma ve İş Geliştirme Toplantı-
sı’nın konuğu ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yelten Sulama 
Kooperatifi Başkanı ve Hayvancılık Kooperatifleri Merkez 

Birliği Antalya Bölge Birliği Başkanı Hüseyin Simav oldu. Antal-
ya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın da katıldığı toplantıda 
kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Simav, Antalya Ticaret 
Borsası’nın üzerinde çalıştığı ‘Kooperatif Koçluğu’ projesi hak-
kında görüşlerini paylaştı. Kooperatif yönetimlerinin koopera-
tifçilik hakkında yeteri kadar eğitime sahip olmadığı, ortakların 
istenilen düzeyde kooperatif yapısına uyum sağlayamadıkları 
ve profesyonel olmayan denetim organlarının bu görevi yerine 
getirmekte zorlandığını belirten Simav, “Denetim organları ve 
üyeler yeri geldiğinde kötü gidişata dur demeli” dedi. 

ÇEKİŞME Mİ BERABERLİK Mİ?

Aynı bölge içinde kurulan yeni kooperatiflerin rekabet açısından 
iyi gibi görünmesine rağmen çekişmeye yol açarak istenmeyen 

durumların yaşanmasına neden olduğunu kaydeden Simav, 
“Kooperatifçilik yönetimin ve ortakların birlikte hareket etmesi 
ve birbirine katkı koyması temeline dayanırken, bizler bu yapıya 
katkı koymadan beklenti içerisine giriyoruz. Bunun sonucunda 
kooperatifler yeterli düzeyde gelişimlerini tamamlayamıyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

KOOPERATİFLERE ÖNERİLER

Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Antalya Bölge Birliği 
Başkanı da olan Hüseyin kooperatiflerin gelişmesi için “Koo-
peratiflerin kurulacağı sınırlar için yasa koruması gelmeli, ko-
operatifler için iyi kurgulanmış performans ve izleme sistemi 
kurulmalı, yönetim kurulu, denetim kurulu ve üyelere yönelik 
eğitimler düzenlenmeli, kooperatiflerin başarılı olabilmesi is-
teniliyorsa öncelikle devamlılığın sağlanması gerekir” önerile-
rinde bulundu. Simav daha sonra katılımcıların kooperatifçilikle 
ilgili sorularını yanıtladı. 
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Antalya Ticaret Borsası Çalışma ve İş Geliştirme Toplan-
tısı’na katılan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav,  

kooperatiflerin çekişme alanları değil birlikte hareket etme 
alanları olduğunu belirterek, “Kooperatifler için iyi kurgu-

lanmış performans ve izleme sistemi kurulmalı” dedi.

ATB Gençliğin konuğu SDÜ’lü öğrenciler

Antalya Ticaret Borsası’nın İş Geliştirme ve Çalışma Grubu’nun 
toplantısına Süleyman Demirel Üniversitesi  Tekstil Kulübü 

konuk olarak katıldı. Toplantıya Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır da katıldı. Ali Çandır, Batı Akdeniz diye 
belirtilen Antalya, Isparta, Burdur illerinin bölgenin kalkınma-
sı için birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerken, bu 
işbirliğinde üniversitelerin büyük rol oynayabileceğini söyledi. 

SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Fatih Canbolat’ın önderliğinde Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen SDÜ’lü öğrenci-
ler, iki üniversitenin buluşmasından duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Birlikte çalışarak yeni projeler üretebileceklerini 
belirten öğrenciler, geri dönüşümlü kumaşların kullanımı, zirai 
tekstil ürünlerinin üretimi, kök boyası ve organik kaynaklı tekstil 
ürünlerinin insan bedenine fayda ve zararları konusunu tartıştı. 

Toplantıda ayrıca mantarcılık ve Korkuteli’de üreticilerin ko-

opera t i f l e re 
bakış açısı ko-
nularında da 
bilgilendirme 
yapıldı.  Öğ-
renciler, kom-
post yapımı ve 
analizlerle ilgili 
görüş alışveri-
şinde bulundu.
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Antalya Borsa’ya işbirliği teklifi 
MAKÜ’den

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yaşar Demir, Bur-

dur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, 
MAKÜ Bilimsel Teknoloji ve Uygulama La-
boratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr.  Müdürü 
Yasin Arslan ve MAKÜ’de görevli Hasan 
Güraksu ile birlikte Antalya Ticaret Borsa-
sı Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 

Antalya’da yetiştirilen narenciye ve mey-
velerden esans ve gıda katkı maddesi 
üretimiyle ilgili bir proje üzerinde çalıştık-
larını bildiren Dekan Prof. Dr. Yaşar Demir, 
proje için Antalya Ticaret Borsası’ndan 
destek istedi. Türkiye’de üretilen naren-
ciyenin yaklaşık yüzde 16’sının Antalya’da 
yetiştirildiğini belirten Demir, portakalın 
ise yüzde 27’sinin Antalya’da yetiştiğine 
dikkat çekti.

Narenciyenin kabuğundan gıda, kozme-
tik gibi alanlarda katma değeri yüksek 
ürünler  elde edilebileceğini söyleyen 
Demir, “Antalya yöresinde üretilen naren-
ciyenin sadece ıskarta olan yüzde 10’luk 
bölümü olan 57 bin tonunu bile kullanıl-
sak yaklaşık 25 bin ton meyve suyu, 25-
199 ton aromatik yağ, 1,25-10 ton esans,  
6 bin ton pektin üretmek mümkündür” 
diye konuştu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
üniversite ile sektörün birlikte çalışması-
na önem verdiklerini belirterek, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Demir’e gi-
rişimi nedeniyle teşekkür etti. Antalya’nın 
narenciye üretiminde önemli bir yere 
sahip olduğunu kaydeden Çandır, böyle 
bir çalışmanın değerlendirilebileceğini 
kaydetti. Antalya’nın yüksek katma değer 
elde edecek ekonomik çalışmalara ihtiya-
cı olduğunu vurgulayan Çandır, proje ile 
ilgili çalışmalara destek vermek istedikle-
rini söyledi. 

Burdur heyeti daha sonra ATB İş Geliş-
tirme ve Çalışma Grubu’nun toplantısına 
katıldı. MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Yaşar Demir, narenciye pro-
jesiyle ilgili bilgi verdi. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi’nden bilim adam-
ları narenciyenin kabuğundan 

katma değeri yüksek ürün elde 
etmek için çalışma başlatırken, 

Antalya Ticaret Borsası’ndan 
projeye destek istedi. 
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ATB Korosu’ndan öğrenciler yararına konser

Antalya Ticaret Borsası Türk Sanat 
Müziği Korosu, Dünya Kadınlar 
Birliği Antalya Şube Başkanlığı  

burslu öğrenciler yararına konser dü-
zenledi. Şef Hayati Göver yönetiminde-
ki ATB Korosu’nun AKM Perge Salonu’n-
da verdiği konsere çok sayıda davetli 
katıldı.

Mehtap Tumbik’in sunumuyla gerçekle-
şen konserde ATB TSM Korosu üyeleri, 

Hicazkar makamda eserler seslendirir-
ken, rast eserler dinleyenleri büyüledi. 
Ömür Şuvgın’ın  violenselle nihavent 
taksim gerçekleştirdiği konserde, Gök-
han Kızılırmak’ın Kürdi Kanun taksimi 
dinleyenlerden yoğun alkış aldı. Şef Ha-
yati Göver, ATB Korosu’nun çalışmaları-
na destek olan Antalya Ticaret Borsası 
yönetimine teşekkür ederken,  konser 
etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. 
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Buğday veriminde geriyiz
Buğday üretiminde 10’uncu 

sırada yer alan Türkiye, buğday 
veriminde 61’inci sıraya düştü. 
Türkiye’de 2013 yılında hektar 

başına verimin 2 bin 837 kilog-
ram olduğu bildirildi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, buğday ekim alanında 

9’uncu, üretimde 10’uncu olan Türki-
ye’nin verimde 61’inci sırada bulundu-
ğunu bildirdi. Türkiye’de buğday ekim 
alanının son yıllarda daralsa da 2013 
yılında, 2012 yılına göre 243 bin hektar 

artarak 7 milyon 529 bin 600 hektardan 
7 milyon 772 bin 600 hektara, üretimin 
ise 1 milyon 950 ton artarak 20 milyon 
100 bin tondan 22 milyon 50 bin tona 
yükseldiğini belirtti. Üretim alanlarında 
yüzde 3.23, üretim miktarında ise yüzde 
9,7 artış görüldüğünü bildiren Bayrak-
tar, 2013 yılında hektar başına verimin 
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yüzde 6.25 artışla 2 bin 670 kilogramdan 2 
bin 837 kilograma çıktığını vurguladı.

ÜRETİMDE ÇİN ÖNDE 

Şemsi Bayraktar, 2012 yılında buğday üre-
timinde Çin’in 120.58 milyon tonla birin-
ci, Hindistan’ın 94.88 milyon tonla ikinci, 
ABD’nin 61.76 milyon tonla üçüncü, Fran-
sa’nın 40.3 milyon tonla dördüncü, Rus-
ya’nın 37.7 milyon tonla beşinci olduğunu, 
Türkiye’nin 20.1 milyon tonla onuncu sırayı 
aldığına dikkati çekti. 

EN GENİŞ EKİM ALANI HİNDİSTAN’DA 

Buğday ekim alanında Hindistan’ın 29.9 
milyon hektarla ilk sırada olduğunu, bu 
ülkeyi 24.14 milyon hektarla Çin’in, 21.28 
milyon hektarla Rusya’nın takip ettiğini 
kaydeden Şemsi Bayraktar, “ABD, 19.83 
milyon hektarla dördüncü, Avustralya 13.9 
milyon hektarla beşinci, Kazakistan 12.46 
milyon hektarla altıncı, Kanada 9.35 milyon 
hektarla yedinci, Pakistan 8 milyon 666 bin 
hektarla sekizinci olurken, Türkiye 7 milyon 
529 bin 600 hektarla İran’ın önünde doku-
zuncu sırayı aldı” bilgisini verdi.

VERİMDE YENİ ZELANDA BİRİNCİ

Hektar başına buğday veriminin çok iyi ya-
ğış alan Yeni Zelanda’da 8 bin 925, Hollan-
da’da 8 bin 587, Belçika’da 8 bin 338, Fran-
sa’da 7 bin 599, Danimarka’da 7 bin 369, 
Almanya’da 7 bin 328 kilogramı bulduğunu 
vurgulayan Bayraktar, “Tabii bu ülkelerde 
yağış rejimlerinin Türkiye’den çok daha iyi 
olması ve sulamalı tarıma ihtiyaç bulunma-
ması verimi yükselten bir unsur. Buğday-
da daha çok kuru tarım yapılan Türkiye ile 
benzer iklim şartlarına sahip İtalya’da veri-
min 4 bin 132, Arnavutluk’ta 4 bin 110, Lüb-
nan’da 3 bin 947, Bulgaristan’da 3 bin 760 
kilogramı bulduğu göz önüne alındığında 
verimin önemli ölçüde artırılabileceği de 
görülüyor. Türkiye’de hektar başına alınan 
verim 2 bin 670 kilogram” diye konuştu. 

GÖZÜMÜZ YAĞMURDA

Türkiye’de daha çok kuru tarımı yapılan 
buğdayda, verim ve üretimin neredeyse ta-
mamen yağışlara bağlı olduğunu kaydeden 
Şemsi Bayraktar, ekim, kasım, aralık, ocak 
dönemindeki yağışın yetersizliğine dikkat 
çekti. Bayraktar, buğday üretiminde büyük 
miktarlarda kayıp oluşmaması için Mart-Ni-
san yağışlarının hayati önemde olduğunu 
vurguladı.
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Şemsi Bayraktar, buğdayda verim ve üretimin artı-
rılabileceğini belirterek, şu öneri-

lerde bulundu:

*Buğdayda verim ve üretimi ar-
tırmak için ekim ve dikim işlem-

lerinden önce toprağın uygun alet 
ve ekipmanlarla hazırlanması, taş ve 
varsa yabancı maddelerin ayıklan-
ması, tohumun uygun ekim derinli-
ğine düşebileceği bir hale getirilme-
si lazımdır.

*Bitkisel üretimin artırılmasında 
genetik potansiyeli yüksek, iklim 

şartlarına uygun, kuraklığa dayanıklı, kaliteli buğday 
tohumlukların yurt içi üretimlerle karşılanması, çiftçi-
ler tarafından yaygın bir şekilde kullanımının sağlan-
ması konusu devletin ana politikası olmalıdır. *Sertifi-
kalı tohum kullanımı destekleri daha da artırılmalıdır.

*Türkiye’de mevcut gübre kullanım düzeyindeki ar-
tışa rağmen, tarımı gelişmiş ülkelerde kullanılan 

miktarlara göre çok düşüktür. Gübrelemenin çevrede 
yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesi ve beklenen 
verimin alınabilmesi için toprak analizleri yapılarak, 
ihtiyaç duyulan cins ve miktarda gübre verilmelidir.

*Buğdayda verimin artırılması için hastalık ve za-
rarlılarla mücadelede öncelikle kültürel tedbirler 

uygulamalı, biyolojik mücadele yapılmalı, sonuç alına-
mazsa, kimyasal mücadeleye başvu-
rulmalı, ilaçlar yerinde, zamanında 
ve gereken önlemler alınarak kulla-
nılmalıdır. Bu konuda yeni gelişmeler 
ile tekniklerin üreticilere aktarılmalı, 
bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

*Verimliliği artırmak, işletme faali-
yetlerini modernleştirmek için ta-

rımsal mekanizasyon sağlanmalıdır.

*Türkiye’de ekonomik olarak sula-
nabilecek olan 8.5 milyon hektar-

lık tarımsal alandan altyapısı tamam-
lanamadığı için sulanamayan 2.89 

milyon hektarlık bölümünün en kısa sürede sulamaya 
açılması, su tasarrufu sağlamak ve sudan daha fazla 
yararlanmak için basınçlı sulamanın yaygınlaştırılması 
gerekiyor.

*Çiftçilerin ihtiyaç duydukları girdileri makul fiyat-
larla temin edebilmeleri sağlanmalı, katma değer 

vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları dü-
şürülmelidir.

*Çok parçalı bir yapıya sahip tarımsal işletmelerimi-
zin toplulaştırılarak optimal büyüklüğe ulaştırılması 

ve Medeni Kanunun mirasla ilgili hükümleri değişti-
rilerek tarım işletmelerinin bölünmesinin önlenmesi 
gereklidir.

BUĞDAYDA VERİMİ NASIL ARTTIRIRIZ?
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MAKÜ Merkez Laboratuvarı 
bölge hayvancılığının hizmetinde

Türkiye’de TÜBİTAK başta 
olmak üzere yüksek donanımlı 
bir kaç referans laboratu-
varları arasına giren MAKÜ 
Bilimsel Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkez Laboratuvarı, 
çiğ süt ve süt ürünleri ile bütün 
gıdalarda tüm analizleri kısa 
sürede yaparak üreticiye destek 
sağlıyor. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, 
Türkiye’de TÜBİTAK başta olmak 

üzere az sayıda faaliyet gösteren yüksek 
donamlı referans laboratuvarlar arasına 
giren Burdur  MAKÜ Bilimsel ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının 
bölgenin çekim merkezi haline geleceğini 
söyledi.

ÜRETİCİNİN SÜTÜ DEĞERLENECEK

Rektör Saatcı, MAKÜ İstiklal yer-
leşkesinde 2 bin 600 metrekarelik 
bir alanda kurulan ve 5.5 milyar TL 
yatırım ile hayata geçirilen Labo-
ratuvarında başta süt olmak üze-
re tüm gıdalarda her türlü analizin 
kısa sürede yapıldığını belirtti. Süt 
analizlerini sadece 5 ildeki Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı laboratuvarların yaptığını, ilk defa 
bir üniversite laboratuvarının bu analizleri 
yapma iznini aldığını kaydeden Saatcı, bu 
laboratuvarda analiz yaptıran üreticilerin 
sütlerinin daha değerleneceğini dile getir-
di.  

Saatcı, günlük yaklaşık olarak 1000 ton süt 
üreten Burdur’un laboratuvar sayesinde, 
çiğ süt ve süt ürünleri ile bütün gıdalarda 
tüm analizleri kısa sürede yaptırarak piya-

sada kaliteli üretimiyle sütünü  
daha fazla fiyattan pazarlayabile-
ceğini ifade etti. Laboratuvar ola-
rak bölgenin diğer şehirlerinden 
gelecek olan sütlerin analizleri-
nin de yapılacağını böylece şehre 
ekonomik bir katkı sağlayacağını 
belirten Saatcı, laboratuvarın ha-
yata geçirilmesine katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti. 

MAKÜ Bilimsel ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama La-

boratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr 
Yasin Arslan, Türkiye’de ilk üniver-
site laboratuvarı olarak Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
süt analizi bölümünde yetki bel-
gesi aldıklarını belirterek, “Sütteki 
somatik hücre, laktoz gibi bir çok 
analizi yapma imkanına sahibiz. 

Analizler 1-3 TL gibi sembolik fi-
yatlarla yapılmaktadır” dedi. Üni-
versite laboratuvarından alınan 
analiz raporlarının istatistiksel açı-
dan önemine dikkat çeken Arslan, 
laboratuvarın başta Antalya ve Is-
parta olmak üzere Muğla, Denizli 
gibi çevre illere de hizmet verece-
ğini söyledi. Süt ve süt ürünlerin-
de kanserojen etki yapan arsenik 

ve krom gibi metal ve ağır metal-
leri ortaya çıkaran laboratuvarda 
yenilmesi halinde kansere neden  
olan sütte ve farklı gıdalarda af-
lotoksin oranın belirlenmesinin 
yapılabildiğini kaydeden Arslan, 
“Bunun yanı sıra gıdalarda şeker, 
antibiyotik kalıntı analizleri ile ko-
lesterol ve pestitit sonuçlarına da 
ulaşabiliyoruz” dedi. 

ÇEVRE İLLERE DE HİZMET

Prof. Dr. 
Mustafa Saatcı
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Bulgaristan sını-
rında yaşanan 
sıkıntı nedeniyle 

geçiş izni alamayan 
ve elindeki çiçeği Av-
rupa’ya ulaştıramayan 
ihracatçı, 10 milyon 
doların üzerinde za-
rara uğradı. 14 Şubat 
Sevgililer Günü’ne 
Avrupalı sevgilinin çi-
çeğini yetiştiremeyen 
çiçek ihracatçısı, uğ-
radığı zararı ve pazar 
kaybını 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde te-
lafi etmeyi hedefliyor. 

ATB Üyesi çiçek ih-
racatçısı Lütfi Göbüş, 
Bulgaristan’la geçiş 
krizinin 15 günde aşı-
labildiğini belirterek, 
bu süreçte çiçekçinin 
ciddi zarara uğradığını 
kaydetti. 14 Şubat’ın 
arifesinde aşılabilen 
krizin ardından çiçeği 

Sevgililer Günü’ne yetiş-
tiremediklerini belirten 
Göbüş, uçak kargo ile 
Avrupa’ya 50 milyon dal 
yerine 25 milyon dal çi-
çek gönderebildiklerini 
bildirdi. 

Yaşanan krizin çiçekçi-
nin Avrupa’daki paza-
rını da tehlikeye soktu-
ğunu kaydeden Göbüş,  
“Hollanda, Bulgaristan, 
Romanya, Ukrayna gibi 
ülkelerden yüksek mik-
tarda çiçek siparişi al-
mıştık son olaylar nede-
niyle bunlar iptal oldu. 
Pazarda güven kaybı 
yaşadık. Elimizde ciddi 
miktarda stok var. Ha-
vaların sıcak gitmesi ne-
deniyle de üretimde de 
artış var. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü gibi özel 
zamanlarda bu zararı 
telafi etmeye çalışaca-
ğız” diye konuştu.

Çiçekçi 14 Şubat’ta mutlu olmadı

Bulgaristan sınırında yaşanan 
sıkıntı nedeniyle geçiş izni 

alamayan ve elindeki çiçeği 
Avrupa’ya ulaştıramayan 

ihracatçı, 10 milyon doların 
üzerinde zarara uğradı. 14 Şu-

bat Sevgililer Günü’ne Avrupalı 
sevgilinin çiçeğini yetiştireme-
yen çiçek ihracatçısı, uğradığı 
zararı ve pazar kaybını 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü gibi 
özel zamanlarda telafi etmeyi 

hedefliyor.
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AB fonlarından yararlanın

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Şubat 
ayı Meclisi, ATB Meclis Başkanı Hü-
seyin Cahit Kayan başkanlığında 

toplandı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır, yönetimin çalışmaları hakkın-
da meclis üyelerine bilgi verdi. Avrupa  
Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ATB 
Meclisi’ne katılımında AB fonlarıyla birlik-
te yapılan projeler konusunda iş dünyası 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbir-
liğinde içinde olmak istediğini söylediğini 
hatırlatan Ali Çandır, Antalya Ticaret Bor-
sası üyelerinin AB projeleriyle ilgili daha 
aktif çalışması gerektiğini kaydetti.  Çan-
dır,  “Sektörümüzle ilgili projelerimizde 
AB fonlarından yararlanalım. Sayın Baka-
nımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da beklentisi 
AB projeleri konusunda daha duyarlı ol-
mamız yönünde “ diye konuştu. 

1 AVRO’LUK KATKI BİLE 

FARK YARATIR

Mecliste, Ocak ayında yapılan meclis top-

lantısında yapılan yerel yönetim anketi 
de gündeme geldi. ATB Meclis üyeleri 
anketin sonuçlarını değerlendirirken, ye-
rel yönetimlerden taleplerini tekrar dile 
getirdi. Ali Çandır da ankette konaklama 
vergisiyle ilgili bölümün dikkat çektiğini 
belirterek, “Yaptığımız anketten Antal-
ya’ya gelen turistten konaklama vergisi 
alınması gerektiği yönünde sonuç çıktı. 
Antalya’da yılda 60 milyon gece konak-
lama olduğunu düşünürsek, gecelik 1 
Avro’luk konaklama vergisi bile kentin 
turizmini geliştirecektir. Gittiğimiz ülke-
lerde bizler gecelik 5-10 Avro’ya kadar 
konaklama vergisi ödüyoruz. Turizme 1 
Avro’luk katkı bile kent için fark yaratır. 
Bu para alınıp, turizmin gelişmesi için, 
kentteki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
artması için yerel yönetimlerin kullanı-
mına sunulmalı” diye konuştu. Sektörel 
konuların değerlendirildiği Şubat mecli-
sinde, üyelere yönelik ticari hayatlarıyla 
beklenti anketi de yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır,  “Sektö-
rümüzle ilgili projelerimizde AB 
fonlarından yararlanalım. Sayın 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun da beklentisi AB projeleri 
konusunda daha duyarlı olma-
mız yönünde “ diye konuştu. 
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ANTALYA
tropikal cennet oluyor

Tropikal meyvelerin Türkiye’de yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla ilk defa Antalya’da 
yapılan deneme çalışmaları olumlu sonuç verdi.
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tropikal cennet oluyor

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü, İl Özel İdaresi, Akdeniz Üniver-
sitesi(AÜ) Ziraat Fakültesi ile Batı Ak-

deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 
ortaklığında yürütülen proje kapsamında, İl 
Özel İdaresi’nin finansmanında ABD’nin Miami 
şehrinden 6 tür tropikal meyvenin 11 çeşidin-
den 449 fidan getirildi. Türkiye’de ticari yetiş-
tiriciliği yapılabilen tropik meyve çeşitliliğini 
geliştirmek üzere Antalya’da başlatılan proje 
kapsamında mango, pasiflora, longan, gua-
va, liçi ve dragon (ejder meyvesi) adlı 6 tropik 
meyveyi yetiştirmek için denemeler yapıldı.

KALİTELİ MEYVE VERDİLER

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile Ak-
deniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma 
uygulama arazisi ve BATEM’in arazilerinde de-
neme plantasyonları yapılması planlanan tro-
pikal meyvelerin ilk dikimi, geçen yıl Gazipaşa 
İlçesi’ne bağlı Macar ve Yakacık köylerinde 
yapıldı. Macar Köyü’nde 3 dekar arazide 126 
fidan, Yakacık Köyü’nde 1,5 dekar arazide 86 
fidan dikildi. Bu yıl yapılan kontrollerde diki-
len fidanlardan mango ve pasifloranın adap-
tasyonlarının çok iyi olduğu, kaliteli meyve 
verdikleri tespit edildi.

SONRAKİ AŞAMA VERİM DENEMELERİ

Antalya’nın tropik ve yarı tropik meyve ye-
tiştiriciliğine uygun iklimi yapısı nedeniyle 
böyle bir proje başlatmaya karar verdiklerini 
söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Ahmet Dallı, “Ülkemizde bu manada fiili bir it-
halat var. Biz hem ithalatın önüne geçmek için 
hem de ilimizde alternatif ürünler yetiştirebilir 
miyiz diye bu projeye başladık. Akdeniz Üni-
versitesi’nin tavsiyesiyle belirlediğimiz türle-
rin adaptasyon denemelerini yaptık. Sonra bu 
türlerin verim denemelerine geçilecek. Bu da 
başarılı olursa, çiftçiye tavsiye edip yaygınlaş-
tırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu. 

MEYVEDEN SONRA SIRA FİDANDA

Meyvelerin iklim koşullarına uyum sağladığını 
vurgulayan Ahmet Dallı, “Bitkiler hayatta kal-
dı, meyve veriyor ama, bir de bunun maliyet 
konusu var. Asıl verim denemelerinde bu orta-
ya çıkacak. Biz bu çalışmanın daha başındayız. 
Umut varmış gibi görünüyor. Deneme çalış-
maları bittikten sonra, bu meyvelerin fidan-
larının nasıl üretileceği konusunda da çalışa-
cağız. Piyasaya tavsiyede bulunacağımız için 
yeter miktarda fidanın sağlanması gerekiyor” 
diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Dragon Meyvesi

Guava Meyvesi

Lici Meyvesi

Mango Meyvesi

Passiflora Meyvesi
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Çandır:“Birlikte daha güçlüyüz”

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 
Mütevelli Heyeti toplantısı, Antalya Ticaret Borsa-
sı toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığına 

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat 
Göktepe’nin seçildiği toplantıda, BAGEV’in faaliyetleri 
hakkında üyeler bilgilendirildi. BAGEV mütevelli heyeti-
ne yeni katılan kurumların temsilcilerinin de katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Çandır, birlikte hareket etmenin bölge eko-
nomisini güçlendireceği mesajını verdi. 

BAGEV’E TAZE KAN

BAGEV ailesinin genişlediğini, ANSİAD, BAKSİFED, Kum-
luca Ticaret ve Sanayi Odası ve Kumluca Ticaret Borsası, 
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Belediyesi, Ulus-
lararası Antalya Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi’nin BAGEV’ mütevelli heyetine üye olduğunu 
bildiren Çandır, “Hep birlikte daha güçlüyüz. Aramıza 8 
kurum daha katıldı. İş dünyasının üst organları iyi bir ile-
tişim içerisinde. Bu iletişimi bilim ve akademi dünyası ile 
de kurup daha geliştireceğiz” dedi. 

Bölge ekonomisini geliştirecek projeleri geliştirme kapa-
sitesine sahip olduklarını kaydeden Ali Çandır, “Akade-
mik dünya ile iş dünyası ve yerel yönetimleri bir araya 
getirip ortaya somut akıcı projeler çıkarmamız gerekiyor. 
Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya’nın etkinliğini 

dikkate aldığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde bü-
yümeyi sağlayabilecek kapasitemiz var ama biz bu ka-
pasiteyi harekete geçiremiyoruz. BAGEV’in üzerine bu 
noktada büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu. BA-
GEV üyelerine şimdiye kadar verdikleri destek nedeniyle 
teşekkür eden Çandır, “Artık daha sık bir araya gelerek 
sorunlarımızı konuşup, ortak akılla çözüm önerileri üre-
teceğiz” dedi.  

BAGEV ÜYELERİ DEMİRYOLU İSTİYOR

Toplantıya katılan mütevelli heyet üyeleri, Batı Akde-
niz’in başta ulaşım olmak üzere çözüm bekleyen önemli 
sorunları bulunduğuna dikkat çekti. Üyeler, “Ulaşım böl-
genin acil meselesi, BAGEV bunu öncelikle ajandasına al-
malı” talebinde bulundu. Antalya’nın demiryolu ile diğer 
şehirlerle bağlantısının kurulması gerektiğini söyleyen 
üyeler, yük ve yolcu taşımacılığı için demiryolunun öne-
mine dikkat çekti. Üyeler, kurulacak bir demiryolu hattı 
ile Antalya limanını hareketlendireceğini, bunun bölge 
ticaretinin gelişmesi için önemli olduğunu vurguladı. 

Üyelerin önerilerini dinleyen Ali Çandır, “İhtiyaçları doğ-
ru ortaya koyup hep birlikte talep etmeliyiz. Günübirlik 
taleplerle bulunuyoruz, bölgemiz için ne istediğimizi net 
olarak birlikte ortaya koymamız gerekiyor ve tüm ener-
jimizi sarf ederek birlikte talep etmemiz gerekiyor” diye 
konuştu. 
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BAGEVKARİYER
muhasebeci arayanların adresi oldu

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliş-
tirme Vakfı’nın (BAGEV) bölgede 
işsizliği azaltmak, nitelikli ele-

man arayanlarla nitelikli işgücünü bu-
luşturmak amacıyla hayata geçirdiği 
Türkiye’nin ilk bölgesel istihdam ofisi 
bagevkariyer’in alanı genişliyor. Artık 
muhasebeciler de bagevkariyer’den is-
tihdam edilecek. 

BAGEV ile Muhasebeciler Mali Müşavir-
ler Odası (SMMMO) arasında istihdamın 
ve nitelikli işgücünün artırılması ama-
cıyla istihdam protokolü imzalandı. BA-
GEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 
SMMMO Antalya Şube Başkanı Musta-
fa Erdem arasında imzalanan protokol 
imza törenine, BAGEV Başkanvekili İb-
rahim Solak, ANSİAD Başkanı Ali Eroğ-
lu, SMMO Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik 
Küçükerciyes, SMMMO Genel Sekreteri 
Cangar, MAKÜ öğretim üyesi Ahmet Sa-
rıtaş da katıldı. 

BAGEV Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin 
ilk bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer.

com’un bir çok sektörde iş arayanla, iş-
vereni buluşturduğunu belirterek, SM-
MMO ile yaptıkları istihdam protokolü 
ile muhasebecilerin de artık işini bu ad-
resten bulacağını kaydetti. Muhasebe 
pozisyonunda personel arayanların da 
ücretsiz olarak bagevkariyer.com’dan 
nitelikli personel bulup istihdam edebi-
leceğini söyleyen Ali Çandır, talep gel-
mesi halinde SMMMO ile birlikte kurs 
açıp, yeni mezun gençleri eğitimden 
geçirerek ön muhasebe ve muhasebe 
elemanı olarak işe kazandırabilecekle-
rini ifade etti. 

SMMMO Antalya Şube Başkanı Mustafa 
Erdem, işverenin özellikle ön muhase-
be elemanı ararken nitelikli eleman bul-
makta zorlandığını belirterek, bagev-
kariyer’in iş arayan gençler için de bir 
umut olabileceğini söyledi. Erdem, Ali 
Çandır’a bagevkariyer’i hayata geçirdiği 
için teşekkür ederken, “Belirli sektörle-
re eleman yetiştirilmesi için işbirliğimiz 
devam edecektir” dedi.

Batı Akdeniz Ekonomisini 
Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) 
bölgede işsizliği azaltmak, nite-
likli eleman arayanlarla nitelikli 
işgücünü buluşturmak amacıyla 
hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk 
bölgesel istihdam ofisi bagev-
kariyer’in alanı genişliyor. Artık 
muhasebeciler de bagevkari-
yer’den istihdam edilecek. 
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Aile Çiftçiliği yılı
2014
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO), 2014 yılını Aile Çiftçiliği 
Yılı ilan etti. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde 500 milyonun üzerinde 
aile çiftçilikle geçimini sağlıyor. Bu aile-
lerin ürettikleri ürünlerle milyarlarca in-
san gıda ihtiyacını karşılıyor. Kalkınmakta 
olan ülkelerin pek çoğunda tarım üreti-
minin yüzde 80’i aile çiftçiliği sayesinde 
gerçekleştiriliyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tü (FAO) Başkanı José Graziano da Silva, 
2014’ü Aile Çiftçiliği Uluslararası Yılı ilan 
ederek “Çiftçi Ailelerin, hem gıda güvenli-
ğinin sağlanması hem de doğal kaynakla-
rın korunması” açısından taşıdığı öneme 
vurgu yapıldığını belirtti. 

Gıda güvenliği sorunları yaşayan dünya 
nüfusunun yüzde 70’den fazlası Afrika, 
Asya, Latin Amerika ve Yakın Doğu’nun 
kırsal kesiminde yaşıyor. Bu gruptakiler 
de genellikle doğal kaynaklara ulaşım-
da zorluk çeken, tarım politikalarından 
ve teknolojiden faydalanamayan çiftçi 
ailelerden oluşuyor. BM’ye göre, gerekli 
destek sağlandığında, söz konusu çiftçiler 
üretim kapasitelerini hızla arttırabilir. 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı aracılığıyla 
çiftçi ailelerin ve küçük çiftçilerin önemi-
nin vurgulanması ve bu kesimin küresel 
açlık ve yoksullukla mücadele, gıda ve 
beslenme güvenliğinin sağlanması, gelir 
kaynaklarının artırılması, doğal kaynakla-
rın ve çevrenin korunması ve sürdürülebi-
lir kalkınmanın tesisi gibi hayati konular-
daki katkılarının uluslararası topluluğun 
dikkatine getirilmesi amaçlanıyor. Aile 
Çiftçiliği Yılı boyunca ulusal, bölgesel ve 

küresel ölçekte yapılacak etkinliklerle 
küçük çiftçilerin karşı karşıya kaldığı so-
runlar masaya yatırılacak ve aile çiftçiliği 
ile uğraşan kesimlere en etkin yardım yol-
larının belirlenmesi için adımlar atılacak. 

AİLE ÇİFTÇİLİĞİ 
NEDİR?

Aile tarafından tarım ile bağlantılı 
olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin 

tamamı aile çiftçiliği olarak tanımlanı-
yor. Bu faaliyetlerin kırsal kalkınmaya da 
önemli etkileri bulunuyor. Aile çiftçiliği, 
tüm aile fertlerinin katılımıyla tarım, or-
mancılık, balıkçılık ve su ürünleri alan-
larındaki faaliyetleri ifade ediyor. Hem 
kalkınmakta olan hem de kalkınmış 
ülkelerde aile çiftçiliği gıda üretimi ala-
nında en yaygın olarak görülen yapıyı 
oluşturuyor. 

Aile çiftçileri ve küçük çiftçiler küresel 
gıda güvenliği açısından çok önemli bir 
yere sahip bulunuyor. Aile çiftçiliği ge-
leneksel gıda ürünlerinin korunmasına 
yardımcı oluyor, dengeli beslenme için 
imkan sağlıyor ve küresel tarımsal biyo-
çeşitliğin korunmasına katkıda bulunu-
yor, kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanılmasında önemli rol oynuyor. Aile 
çiftçiliği, sosyal politikalarla desteklendi-
ği takdirde yerel ekonomilerin canlan-
ması için de bir fırsat teşkil ediyor. 
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Fonksiyonel gıdaların üretimi ve tüketimi 

teşvik edilmeli
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Bölümü 

İnsanlar bilgi ve davranış gelişmeleri-
ne bağlı olarak, daha sağlıklı ve kaliteli 
yaşam düzeylerine ulaşmak istemek-

tedirler. Yaşam sürelerini ve kalitelerini 
artırmak için sağlık sorunlarını tedavi 
ettirmek yerine önleyici tedbirler almayı 
tercih etmektedirler. Beslenme şekli ve 
tercihi bu önleyici tedbirlerin en başında 
gelenidir. Günümüzde, beslenirken aynı 
zamanda iyi hali koruyan, geliştiren ve 
hastalık oluşma riskini de azaltan fonk-
siyonel gıdaların doğru bir beslenme için 
tercih edilmesi gerektiği bilinmektedir.

Günlük diyet ile gıda formunda tüketi-
len, sentetik bileşen içermeyen, besle-
yici etkisinin yanında, değişik etkenlerle 
hastalık oluşma riskini azaltıcı, sağlığı ve 
iyi hali geliştirici özelliklere sahip 
gıdalar, fonksiyonel gıdalar 
olarak tanımlanmakta-
dır. Gıdanın fonksiyo-
nel olabilmesi için 
biyoaktif bileşik-
ler, probiyotik 
mikroorganiz-
malar ve pre-
biyotik mad-
deler gibi 
etkenlere sa-
hip olması ve 
bu etkenlerin 
vücudun ilgili 
bölgesine yete-
rince gönderile-
bilmesi gereklidir. 
Fonksiyonel gıda-
lar, kalp damar rahat-
sızlıkları, kanser, yüksek 
tansiyon, kollestrol, şeker, 
ülser ve isal gibi hastalıkların oluş-
ma risklerini azaltmaktadırlar. Bunu in-
sanın temel fizyolojisini, bağışıklık, sinir, 
hormon, solunum, dolaşım ve sindirim 
sistemlerine faydalı olarak yapmakta-
dırlar. Fonksiyonel gıda terimi ilk olarak 
1980’lerin başında Japonya’da özel ha-
zırlanmış fizyolojik etkili gıdalar (FOSHU) 
olarak; besleyici özelliğinin yanında bire-
yin sağlığı, fiziksel performansı ve ruhsal 
durumu üzerine olumlu etkiler yapan 
gıdalar olarak tanımlanmıştır. Amerikan 
Gıda ve İlaç Birliği (FDA) 1998 yılında, 
gıda/gıda bileşeni ve sağlık arasındaki şu 

olumlu iddiaları kabul ettiğini duyurmuş-
tur: Meyve sebzeler, lif içeren hububat 
ürünleri ve düşük oranlarda yağ, doymuş 
yağ ve kolesterol içeren gıdalar - koroner 
kalp hastalıklar ve bazı kanserler; folik 
asit - doğumsal bel açıklığı; şeker alkolle-
ri - diş çürükleri; kalsiyum - osteoporoz; 
düşük sodyum içeriği - yüksek tansiyon 
(1). Türk Gıda kanunu da (5179), fonksiyo-
nel gıdaları “besleyici etkilerinin yanı sıra 
bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı 
olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya 
hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, 
bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispat-
lanmış gıdalar” olarak tanımlamaktadır 
(8). Fonksiyonel gıdalar; fonksiyonel bir 
etken içeren doğal bir gıda (domates-li-

kopen) olabileceği gibi 
fonksiyonel etkeni 

ilave edilen 
(iyotlu tuz, 

omega–3 
yağ asitli yu-

murta) veya zararlı 
bir bileşiği çıkartılan gıdalar da 

(sodyumu azaltılmış tuz) olabilir. Ayrıca 
gıda içerisindeki bazı bileşikler değişikli-
ğe uğratılarak (yoğurt-protein-biyoaktif 
peptit), biyoyararlığı artırılarak (işlenmiş 
domates-likopen) ve bunların farklı kom-
binasyonları kullanılarak fonksiyonel gı-
dalar üretilmektedir (2, 9).

DİYETSEL ANTİOKSİDANTLAR

Diyetsel antioksidantlar, vücuttaki reak-
siyonlarda (fizyolojik veya patolojik) ara 
ürün olarak oluşan veya dışardan alınan 

Günlük diyet ile gıda formunda 
tüketilen, sentetik bileşen 

içermeyen, besleyici etkisinin 
yanında, değişik etkenlerle 

hastalık oluşma riskini azaltıcı, 
sağlığı ve iyi hali geliştirici 

özelliklere sahip gıdalar, fonksi-
yonel gıdalar olarak tanımlan-
maktadır. Gıdanın fonksiyonel 
olabilmesi için biyoaktif bile-

şikler, probiyotik mikroorganiz-
malar ve prebiyotik maddeler 
gibi etkenlere sahip olması ve 

bu etkenlerin vücudun ilgili 
bölgesine yeterince gönderile-

bilmesi gereklidir. 
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serbest radikallerin (O*, NO*, v.b.) 
çiftlenmemiş elektronu yanına ken-
dilerinden bir elektron vererek on-
ları kararlı hale getirebilen biyoaktif 
bileşiklerdir. Diyetsel antioksidanlar 
radikallere elektron vererek onu ka-
rarlı hale getirirken, kedileri isimle-
riyle anılan radikallere (tokoferoksil 
radikali v.b.) dönüşürler. Bunların 
kararlılığı serbest radikallerin karar-
lılığından çok daha yüksek olduğu 
için vücut mekanizmaları içerisinde 
zamanla giderilirler. Dışardan alı-
nan ve serbest radikal avcıları gibi 
davranan diyetsel antioksidantlar 
ve vücuttaki antioksidant enzim-
ler (glutathion redüktaz, süperoksit 
dismutaz vb.) sinerjik bir etki ile ça-
lışarak serbest radikalleri yakalarlar 
ve etkisizleştirirler (10). Son yılarda 
yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 
yetersiz beslenme ve beslenmede 
bazı gıda bileşenlerinin eksikliği (ko-
ruyucu proteinler, selenyum, C vita-
mini) hücre zarı, mitokondrial sistem 
ve DNA’nın oksidasyonuna neden 
olarak, hücre zararlanmasını artır-
maktadır (10). Diyetsel olarak antiok-
sidant madde alımı bazı hastalıkların 
(kanser, kalp-damar v.b.) oluşma ris-
kini önemli derecede azaltmaktadır 
(3, 7, 9, 10). Tokoferoller, karotonoid-
ler, polifenoller, C vitamini ve selen-
yum önemli diyetsel antioksidant-
lardır. Birçok kırmızı-mor-koyu yeşil 
meyve ve sebzenin iyi birer antioksi-

dant kaynağı olduğu ve bazı kanser 
ve kalp hastalıklarının oluşma riskle-
rini azalttığı bildirilmektedir (1, 3, 7, 9, 
10).

FİTOKİMYASALLAR

Bitkilerin ikincil metabolik faaliyet-
leri sırasında ortaya çıkarak depo-
lanan ve insanlar için besin değeri 
olmayan, ancak tüketildiklerinde 
sağlık için yararlı etkilerde bulunan 
biyoaktif bileşiklere fitokimyasallar 
denir. Bu bileşikler, diyetle düzenli 
olarak tüketilmeleri sayesinde, sa-
hip oldukları antioksidant etki ve 
diğer fonksiyonel etkiler aracılığıyla 
bazı kalp-damar rahatsızlıklarının 
ve kanser türlerinin oluşma riskleri-
nin azalmasını sağlamaktadırlar (11). 
Fonksiyonel gıda özelliği gösteren 
fotokimyasallar; karotenoidler, fla-
vonoidler, polifenoller, fitosteroller, 
fitoestrojenler, indoller ve sülfitler 
olarak gruplandırılmaktadır. Fito-
kimyasallar, meyve-sebzeler (kırmı-
zı-mor renkliler, lahanagiller, soğan-
lılar) tam tahıllar, soya, çay, kakao, 
zeytin ve şarap gibi birçok yiyecek ve 
içecekte bolca bulunmaktadırlar (1, 
2, 10, 11).

DİĞER BİYOAKTİF BİLEŞİKLER

Sindirilmeden kolana gelen, karbon-
hidratlara diyet lif denir. Bunlar, kan-
da şeker, lipit ve kollestrol içeriğini 
düşürürken, katı atık süresini de kı-

saltarak kolonda oluşan toksik mad-
delerin hızlı dışarı atımını sağlarlar. 
Diyet lif olarak değerlendirilen selü-
loz, pektin ve β-glukan gibi maddeler 
tam tahıllar, baklagiller ve kuru erik-
lerde fazla miktarlarda bulunurlar 
(11). Omega–3 yağ asitleri (linolenik 
asit v.d.) kalp-damar, görme sistem-
leri ve zihinsel faaliyetler üzerine ya-
rarlı etkileri olan bileşiklerdir. Bunu 
karaciğerdeki yağ katabolizmasının 
daha iyi düzenlenmesini sağlayarak 
yaptıkları düşünülmektedir. Böylelik-
le kandaki trigliserit ve hücrelerdeki 
serbest radikal miktarının indirekt 
olarak azalmasını sağlamaktadırlar 
(10).

PROBİYOTİK MİKROORGANİZMA-
LAR VE PREBİOTİK MADDELER

Konukçusunun bağırsak sistemine 
yerleşerek mikrobiyal dengeyi iyi-
leştiren ve yararlı faaliyette bulunan 
canlı mikroorganizmalara probiyo-
tikler denir (3, 7).  Probiyotik etkinin 
ortaya çıkabilmesi için mikroorganiz-
manın 109 kob/gün seviyesinde alın-
ması gereklidir. Probiyotikler zararlı 
mikroorganizmalara karşı inhibitör 
maddeler üreterek (bakteriosinler, 
organik asitler vb.), besin rekabeti 
yaparak, tutunmalarını zorlaştırarak, 
kanserojenik ve mutajenik bileşikle-
re dönüşebilen toksinlerini parçala-
yarak etkili olurlar. Ayrıca probiyo-
tikler vücut ve bağışıklık sistemi için 
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yararlı bileşikler (vitaminler, biyoak-
tif peptitler, imünoglobüler protein-
ler) üreterek de genel sağlığa faydalı 
olurlar. Genel olarak probiyotik özel-
liğe sahip mikroorganizmalar Lacto-
bacillus (acidophilus, lactis, fermen-
tum v.b.) Bifidobacterium (bifudum, 
infantis v.b.) Streptococcus ther-
mophilus ve Sacharomyces boulardii 
olarak bildirilmektedir. Probiyotik-
lerin vücuda alınmasının en iyi yolu 
fermente süt ürünleridir (3, 7).  Malt 
ve tahılların fermente ekstraktları da 
laktik probiyotikler için uygun taşı-
yıcılardır. Ayrıca yaygın olmamakla 
birlikte, probiyotiklerin kurutulmuş 
ve mikrokapsüle edilmiş formları da 
gıdalarla birlikte tüketilebilmektedir. 
Sindirilmeden kolona kadar gelebi-
len ve seçici olarak probiyotiklerin 
gelişmesini destekleyen maddelere 
prebiyotik denir. Başlıca prebiyotik-
ler inülin, fruktooligosakkaritler ve 
β-glukan gibi maddelerdir. Ayrıca bu 
maddeler kolonda yararlı fizyolojik 
etkilerde de bulunurlar. Birçok mey-
ve sebze (yerelması, soğan), tahıllar 
(buğday, yulaf) ve baklagiller (soya) 
prebiyotikleri içermektedir (9).

Sonuç

Fonksiyonel gıdalar iyi hali geliştirici-
likleri nedeniyle, tüketimi ile toplum 
sağlıklı beslenerek, tedavi harca-
maları ve işgücü kayıpları azalacak 
ve insan hayatında konforlu süreler 
artacaktır. Bu maksatla fonksiyonel 
gıda üretimi ve tüketimi teşvik edil-
melidir.

Bu makale, 9. Gıda Kongresi’nde bil-
diri olarak sunulmuştur.
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