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A

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim
Kurulu Başkanı

ntalya Ticaret Borsamız, asırlık bir geçmişe sahip, Cumhuriyetimizin en
köklü kurumlarından biri olarak 93 yıldır ülke ekonomisine katkı
sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelen köklü bir birikime
sahip Antalya Ticaret Borsası’nda yaklaşık bir asırdır demokratik bir
şekilde yönetim kadroları belirleniyor. Bayrağı aldığı noktadan daha ileriye
götürmekten başka hiçbir kaygısı olmayan borsa yönetimleri, bizlere minnet
sunacağımız iyi bir kurum bıraktılar. Bizlere de 2009 yılında aldığımız borsa
bayrağını ikinci defa dalgalandırma görevi verildi. 3 Mayıs’ta yapılan seçimlerle önce komite üyelerimiz ve meclis üyelerimiz belirlendi ardından da yönetimimiz, meclis başkanımız seçildi. Üyelerimiz büyük bir teveccüh göstererek
Antalya Ticaret Borsası yönetimine ikinci kez bizlere emanet ettiler. Bizlere
güven duyan, inanan bütün üyelerimize teşekkür ediyor, onların bu güvenine
layık olmaya çalışacağımızı bir kere daha yineliyorum.

başkandan

*****
Cumhuriyetin en köklü kurumunda yönetimi devralmak bizlere ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Birlikte hareket etme kültürünü şiar edinip, 2009-2013
dönemindeki bütün projelerimizde birlik ve beraberlik anlayışı ile çalıştık. Bu
anlayışın meyvelerini de aldık. Dört yıllık süre içerisinde hep birlikte, üyelerimizin, halkımızın ve kentimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye duyarlı
olduk. Meslek komitelerimizden ve meclisimizden gelen talepler doğrultusunda
çalışmalar yaptık. Domates güvesi raporu, hal yasası raporları, tıbbi ve aromatik bitkiler raporu, hububat ilaçlama ve zararlıdan korunma etkinlikleri,
kaçak et sorunu ve öneriler raporu hazırladık. EXPO 2016’nın Antalya’ya
kazandırılması, Vakıf Çiftliği’nin Antalya’ya kazandırılması, ekonomiye can
veren Yöresel Ürünler Fuarı’nın Türkiye’ye kazandırılması, Tarım Konseyi‘nin
kurulması, Kampusten İşe, Tarımda Küçük İşletme Kalmasın, Yaban Mersini,
köylüye tıbbi aromatik bitki eğitimi projelerimiz alkış alan çalışmalarımız
arasında yerini almıştır.
*****
İkinci kez bu göreve getirilmemiz üzerimizdeki yükü hafifletmedi aksine daha
da çok artırdı. Üyelerimize, kentimize olan sorumluluğumuz bizi daha çok
çalışmaya, daha çok üretmeye zorlamaktadır. Önümüzde yapılacak işlerle ilgili bir çalışmamız var. Ancak birlik ve beraberlik ruhuna inanan yönetim
anlayışımızla önümüzdeki dört yılı nasıl geçireceğimizi, nasıl bir yol haritası
izleyeceğimizi üyelerimizle yapacağımız çalıştayın ardından belirleyeceğiz.
Önümüzdeki dört yılı nasıl geçireceğimizi, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi
üyelerimizle yapacağımız çalıştayın ardından belirleyeceğiz. Dört yıllık stratejik
plan hazırlayarak bizlere inananlara nasıl bir çalışma performansı
sergileyeceğimizi taahhüt altına alacağız. Yaptığımız çalışmalarda ön planda
kentimiz, üyelerimiz, onların çalışma alanları ön planda olacak. Yaptığımız bu
çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız, çalışmamızı ayrıntılı şekilde Borsanomi
Dergimiz’de yayınlayacağız.
*****
Önümüzdeki dönemin dünyamız, ülkemiz, Antalyamız, üyelerimiz için
bereketli, barış dolu, hayırlı geçmesini diliyor, borsa yönetimini bizlere emanet
eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

borsadan
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ATB

seçimini yaptı

Türkiye’nin en köklü
kurumlarından olan
ve 93 yıllık geçmişe
sahip olan Antalya Ticaret Borsası, 20132017 tarihleri
arasında borsayı yönetecek kadrolarını
belirledi. Ali Çandır’ın
ikinci kez başkanlığa
seçildiği Antalya Ticaret Borsası’nda meclis
başkanlığına Hüseyin
Cahit Kayan ikinci kez
geldi. Seçimin ardından Ali Çandır’ın verdiği ilk mesaj birlik ve
beraberlik anlayışıyla
çalışmak oldu.

A

ntalya Ticaret Borsası
seçimleri sakin bir ortamda gerçekleşti.
Tek liste ile gidilen seçimde Ali Çandır yeniden
borsa başkanlığına seçildi.
Antalya Ticaret Borsası
Organ seçimlerinin birinci
aşaması olan meslek komiteleri üyeliği ile meclis üyeliği
seçimi Antalya Ticaret Borsası salonunda yapıldı. Tek
liste halinde gidilen seçimde,
üyeler 09.00-17.00 saatleri
arasında oy kullandı. ATB
bünyesinde faaliyet gösterecek 7 meslek komitesine 45
üyenin seçildiği sandıkta, bu
üyelerden 19’u meclis üyesi
olarak seçildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, huzurlu bir seçim süreci
geçirdiklerini belirterek, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Meclis üyelerinin

toplanarak, yönetim kurulu
üyelerini ve başkanı, TOBB
genel kurul delegelerini ve
disiplin kurulu üyelerini seçeceğini belirten Çandır, sonucun hayırlı olmasını diledi.
ALİ ÇANDIR
YENİDEN BAŞKAN
3 Mayıs’ta yapılan seçimlerle
belirlenen Antalya Ticaret
Borsası Meclisi, 9 Mayıs’ta
yapılan seçimle yeni yönetimi
ve başkanı, disiplin kurulunu,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) delegelerini
seçti. Sabah 09.00’da kurulan sandıklarda oy kullanan
19 meclis üyesi Antalya Ticaret Borsası’nı 4 yıl yönetecek
yönetim kadrosunu belirledi.
Seçimde Ali Çandır başkanlığındaki yeni yönetimine İbrahim Köseoğlu, Mahmut Ruhi
Alpagot, Halil Bülbül ile Sü-
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şarılar diliyorum. Huzurlu, keyifli bir seçim atlattık, herkese
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ali Çandır, geçmiş dönemde
ATB yönetiminde ve diğer
organlarında görev
alanlara da teşekkür
ederken, birlikte iyi
bir çalışma dönemi
geçirdiklerini kaydetti. Çandır, bu
birlik ve beraberliğin yeni dönemde
de devam etmesini diledi.

borsadan

leyman Ersan seçildi.
Meclis üyeleri, TOBB delegeliğine İbrahim Yılmaz, Ata Sönmez, Adnan İngeç, Hakkı Ergin
Civan ile İsmet Kerem’i seçti. Sandıkta, disiplin kurulu üyeliğine, Lütfü Göbüş, Burak
Gönen, Şemsettin Kayaaltı, Hasan Tuğrul
Gençer, Erhan Büyükkasap, Ibrahim Longa
seçildi.
Yapılan seçimle ikinci kez Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali
Çandır, seçimin ardından meclis üyelerine teşekkür etti. Çandır, “Öncelikle üyelerimiz
sonra da meclis üyelerimiz bizi bu göreve tekrar layık gördüler. Onların bu güvenini boşa
çıkarmamak için fark yaratıcı çalışmalarımızla
bir dönem daha çalışacağız. Gerek tarım sektörünün, gerek kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için elimizden gelen her türlü
çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.
BİRLİKTE HAREKET DÜSTURUMUZ
Geçmiş dönemde birlikte hareket ederek bir
çok işi başardıklarını vurgulayan Çandır,
“Yine birlikte hareket etmeyi düstur olarak
kullanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz”
dedi. Çandır, geçen dönem 24 olan meclis
üye sayısının 19’a düştüğünü belirterek geçen
dönem 7 olan yönetim kurulu üye sayısının
da 5’e düştüğünü kaydetti. Çandır, “Zorlandığımız konu, hepsi birbirinden değerli, hepsi
her türlü görevi yapabilecek arkadaşlarımız
arasından seçim yapmamız oldu. Meclisimizin
bunu anlayışla karşıladığını gördük bu da bizi
mutlu etti. Bütün çalışma arkadaşlarımıza ba-

ATB’nin yeni yönetim kurulu üyeleri
İbrahim Köseoğlu,
Mahmut Nuri Alpagot, Ali Çandır,
Süleyman Ersan,
Halil Bülbül (soldan sağa)

ATB’nin yeni Meclis Üyeleri
toplu fotoğraf çektirdi.

güncel
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Antalya Valisi
Sebahattin ÖZTÜRK

Antalya

Türkiye tarım sektörünün lokomotifi

T

Antalya İlinin bitkisel
ve hayvansal üretim
yapısı, tohumculuk
sektörü, kesme çiçek
üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler, biyolojik mücadele ajan
üretimi, gen kaynakları, endemik bitki
zenginliği, uygun
iklim çeşitliliği, doğal
zenginlikleri ve tarımsal ürün ihracat değerleri ile kullanılan
tarım teknolojisi, üretimdeki çeşitlilik ve
pazara yönelik üretim
açısından dikkat çekmektedir.

arımda alternatif üretim
tekniklerinin ve modern
teknolojinin kullanılarak
ülkemizin ve dünya insanının beslenmesine katkıda
bulunan tarım, turizm ve tarih
kenti olan Antalya İlimiz,
nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye’de 6. sırada, tarımsal
üretim değerleri itibari ile Türkiye tarımsal üretiminin yüzde
4,5’unu karşılayarak 1. sırada
yer almaktadır. Yıl boyu süren
tatil ve kongre turizminde yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turist güvenli gıda ile
konuk edilmektedir.
Entansif tarımın uygulandığı
yörede, üretim gelirinin yanında tarım sektörünün istihdam yaratmış olması, Türkiye
ekonomisi açısından çok
önemlidir. Antalya İlinin bitkisel ve hayvansal üretim yapısı,
tohumculuk sektörü, kesme
çiçek üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler, biyolojik mücadele
ajan üretimi, gen kaynakları,
endemik bitki zenginliği,
uygun iklim çeşitliliği, doğal
zenginlikleri ve tarımsal ürün
ihracat değerleri ile kullanılan
tarım teknolojisi, üretimdeki
çeşitlilik ve pazara yönelik

üretim açısından dikkat çekmektedir.
Türkiye’deki toplam 599.612
dekar olan örtü altı tarım
alanlarının yüzde 36.8’i olan
220.471 dekar örtü altı
alanda Antalya’da üretim yapılmaktadır. Bu durumu ile
Türkiye cam sera alanının
yüzde 82,2’si ve plastik sera
alanının ise yüzde 53,5’üne
sahiptir. Mevcut alanların modernizasyonun hızla devam etmesinin yanı sıra dünyadaki
gelişmelerde takip edilerek
üretim yönteminde ve teknolojisindeki yenilikler yeni tesis
edilen alanlarda da uygulanmaktadır.
Antalya’nın Türkiye içerisindeki tarımsal potansiyeline
genel olarak bakıldığında
“EN”leri görürüz: Türkiye,
örtü altı yetiştiriciliğinin yüzde
36,8’i, örtü altı sebze üretiminin yüzde 52,7’si, domates
üretiminin yüzde 21’i, hıyar
üretiminin yüzde 28’i, patlıcan üretiminin yüzde 19’u,
Türkiye biber üretiminin
yüzde 14’ü, 62.452 hektar
alanda yapılan meyve üretimi
ile Türkiye portakal üretiminin

yüzde 27’si, muz üretiminin yüzde 27’si, nar
üretiminin yüzde 38’i, avokado üretiminin yüzde
82’si, yenidünya üretiminin yüzde 54’ü, keçiboynuzu üretiminin yüzde 35’i, süs bitkileri üretim
alanının yüzde 15’i, kesme çiçek üretiminin
yüzde 37,4’ ü, karanfil üretiminin yüzde
55,6’sı Antalya’dadır. Antalya’nın Korkuteli ilçesi
ve çevresinde Türkiye mantar üretiminin yüzde
47’si karşılanmaktadır.
İhracat değerleri açısından incelendiğinde Türkiye süs bitkileri ihracatının yüzde 49’u, kesme
çiçek ihracatının yüzde 88’i, karanfil ihracatının
yüzde 88’i ve biyolojik mücadele yöntemlerinde
üretimde kullanılan 400.000 koloni Bombus
Arısı üretimi ve ihracatının tamamı Antalya’dan
yapılmaktadır.
Antalya İli tarımın ihracattaki payı yüzde 53 olarak belirlenmiştir. Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 22’sini 478 milyon $ ile Antalya
oluşturmaktadır. Türkiye’de ihracatı yapılan domatesin yüzde 41’i, biberin yüzde 71’i, hıyarın
yüzde 43’ü Antalya ürünüdür. Türkiye’deki sebze
tohum firmalarının yüzde 41’i, Türkiye’deki özel
fide firmalarının yüzde 57’si Antalya’da faaliyet
göstermektedir.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri
olarak kabul edilen “Dünya Botanik EXPO” su
2016 yılında “EXPO 2016 Antalya” adıyla ve
“Çiçek ve Çocuk” temasıyla Antalya’da düzenlenecektir. Küresel ölçekte önemi çok büyük olan
ve tüm dünya ülkelerinin ev sahibi olabilmek
adına büyük uğraş verdikleri organizasyon için

çalışmalar sürdürülmektedir.
“Dünya Sergisi” ya da “ Dünya Fuarı” olarak da
adlandırılan EXPO’lar, kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya yaratmak
üzere bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan
küresel düzeyde en kapsamlı organizasyonlardır.
EXPO’lar dünyanın en kapsamlı ve görkemli evrensel organizasyonları, başka bir anlatımla
dünyanın kültür, tarih ve eğitim olimpiyatlarıdır.
Olimpiyatlar ve Dünya Kupası ile karşılaştırdığımızda, üzerinde kurulduğu alanın boyutları, yapılan yatırımların hacmi ve ziyaretçi sayısı
nedeniyle onlardan çok daha büyük bir organizasyondur. EXPO 2016′nın “Çiçek ve Çocuk” teması ülkemizin imajına olumlu katkılar
sağlayacağı gibi, çiçek sektörünü ve ihracatını
destekleyecektir.
Ulusal ve uluslararası alanda tanınan Antalya,
resmi ve özel kurum / kuruluşlarının tanıtımına
verdiği destek ile Antalya Valiliği’nin içerisinde
yer aldığı tarım sektörüne ilişkin tüm kurum ve
kuruluşların katılımıyla oluşan Türkiye'nin ilk
Tarım Konseyini kurarak harekete geçirmek suretiyle, tarımsal ürünlerin üretimi başta olmak
üzere bu ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi
ve pazarlanmasında aktif çalışmalar başlatmıştır.
Konsey domates başta olmak üzere narenciye,
nar ve kesme çiçek gibi öne çıkan tarımsal ürünlerin tüm dünyaya tanıtımını sağlayacaktır.
Sonuç olarak yukarıda anlatılan bir çok özellikleri ile uluslararası açılımı olan Antalya tarımı,
Türkiye’de tarım sektörünün lokomotifi konumunu sürdürecektir.

ziyaret
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AESOB’dan Borsa’ya ziyaret

A

ntalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve
Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan’ı ziyaret
etti. Abdullah Sevimçok, Antalya’da Ticaret Borsa’nın aktif şekilde çalıştığını belirterek, yürüttüğü projelerle ekonomiyi canlandırdığını
söyledi. Borsa başkanlığına ikinci kez seçilen Ali

Çandır ve ekibine başarılar dileyen Abdullah Sevimçok, ikinci dönemde de iyi işlere imza atacaklarına inandığını ifade etti. Ali Çandır da
Sevimçok ve yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Kurumların işbirliğiyle kent yararına bir
şeylerin yapılabileceğine inandığını ifade eden
Çandır, yeni dönemde de bu anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

ANFAŞ yönetiminden ATB yönetimine
hayırlı olsun ziyareti

DTO’dan hayırlı
olsun ziyareti

A

NFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalık
ile ANFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret etti. ATB Başkan Yardımcısı
İbrahim Köseoğlu’nun da bulunduğu ziyarette, Çalık ATB’nin
yeni yönetimine başarılar diledi. Daha önceki dönemde Ali
Çandır ve ekibinin iyi bir çalışma performansı gösterdiğini,
kent için, borsa üyeleri için önemli çalışmaları hayata geçirdiğini kaydeden Çalık, “Yeni dönemde daha başarılı işlere
imza atacağınızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum” dedi. Ali
Çandır da ANFAŞ Yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür
etti. Ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Çandır, yeni dönemde de bu anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

D

eniz Ticaret Odası (DTO)
Antalya Şube Başkanı Bekir
İnanç Kendiroğlu da DTO
Şube Müdürü Cüneyt Koşu
ile birlikte ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Denizcilik sektörünün ve tarım sektörünün
değerlendirildiği ziyarette Kendiroğlu
Çandır’a görevinde başarılar diledi.
Ali Çandır ise Kendiroğlu’na ziyareti
nedeniyle teşekkür etti. Kurumlar
arası birlikteliğin önemine dikkat
çeken Çandır, kentin marka değerini
böyle sağlayabileceğini kaydetti.
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Emniyet Müdürü Sağlam’dan
ATB’ye “hayırlı olsun” ziyareti

A

ntalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdür yardımcılarıyla
Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Mustafa
Sağlam’ın ziyaretinde ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül de hazır bulundu.
Mustafa Sağlam, ATB başkanlığına yeniden seçilen Ali Çandır ve ekibine görevinde başarılar
diledi. Kent için birlik ve beraberlik içerisinde

çalışmanın önemine vurgu yapan Sağlam, turizm ve tarım kenti Antalya’nın özel konumuna
dikkat çekti.
Ali Çandır da Emniyet Müdürü Sağlam’ın ziyaretinden duydu memnuniyeti dile getirdi. Borsa
olarak kent için yapılan çalışmaların içerisinde
yer aldıklarına dikkat çeken Çandır, yeni dönemde de bunun devam edeceğini söyledi.
Çandır, ziyareti nedeniyle Sağlam’a teşekkür
etti.

SMMMO’dan ATB yönetimine ziyaret

BUTSO’dan ATB’ye
ziyaret

A

ntalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası (SMMMOD) başkanlığına seçilen Mustafa
Erdem, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret Borsası başkanlığına yeniden seçilen Ali Çandır’ı makamında ziyaret etti. ATB Başkan Yardımcısı Halil
Bülbül’ün de bulunduğu ziyarette Mustafa Erdem, ATB yönetimine görevinde başarılar diledi. ATB’nin kent için
önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Erdem, oda
olarak çalışmalarda üzerlerine düşen görevi memnuniyetle
yapacaklarını dile getirdi.
Ali Çandır da Erdem ve yönetimine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Çandır, yeni dönem projeleri hakkında oda yönetimine bilgiler verdi. Kurumlar arası işbirliğinin önemine
inandıklarını vurgulayan Çandır, “Yeni dönemde de birlikte
çalışacağız” dedi.

B

urdur Ticaret ve Sanayi Odası
(BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik,
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Çandır’a ‘hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. ATB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halil Bülbül’ün de hazır bulunduğu ziyarette Yusuf Keyik, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nda
(BAGEV) birlikte çalıştıkları Ali Çandır
ve yeni yönetimine görevinde başarılar
diledi. Ali Çandır ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, önümüzdeki dönemde Batı Akdeniz olarak belirtilen bölgede birlikte yeni
çalışmalara imza atmak istediklerini
söyledi.
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ziyaret

TOBB Başkan
Yardımcısı’ndan
Borsa’ya ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’ı ziyaret etti. Deniz Ticaret Odası Antalya
Şube Başkanı İnanç Kendirlioğlu’nun eşlik ettiği ziyarette, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Köseoğlu, Süleyman Ersan ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi eski
Başkanı Hüsnü Çöllü de bulundu. Halim Mete, Antalya Ticaret Borsası’nın yeni yönetimine görevinde başarılar diledi.
Antalya’nın son dönemde ekonomik alanda iyi bir ivme kazandığını kaydeden Mete, ATSO, ATB, DTO gibi kurumların
işbirliği halinde çalışmalarının bu gelişmeye büyük katkı sağladığını söyledi.
Ali Çandır da TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’ye ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Geçen dönem olduğu gibi yeni
dönemde de kurumlar arasındaki işbirliğine önem vererek
çalışacaklarını kaydeden Ali Çandır, ATB’nin çalışmaları hakkında Mete’ye bilgi verdi.

Borsa Korosu ve
Polikliniği’nden
Ali Çandır’a ziyaret

A

ntalya Ticaret Borsası Türk
Sanat Müziği Korosu üyeleri,
Antalya Ticaret Borsası Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Çandır’ı ziyaret ederek, görevinde
başarılar diledi. Koro Şefi Hayati
Göver, Borsa yönetiminin sanata büyük
önem verdiğini belirterek, “Borsa yönetimini bütün çalışmalarımızda arkamızda hissediyoruz” dedi. Koro olarak
yıl boyunca verdikleri konserlerin gelirini başta eğitim olmak üzere hayır işleri için bağışladıklarını kaydeden
Göver, koroya çalışma ortamı sağlayan
ve desteğini hiç esirgemeyen Ali Çandır’a ve ATB yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti. Ali Çandır da ATB Türk
Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konserlerle büyük beğeni kazandığını belirterek, koro üyelerine teşekkür etti.
Çandır, “Borsamızı sanat alanında da
temsil ediyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık” dedi.
Antalya Ticaret Borsası Semt Poliklinik
sorumluları Gülcan Katı ile Ayşenur
Özen de ATB Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
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A

TB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül’ün de bulunduğu ziyarette Çandır, Göktepe’nin ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası
Antalya Üniversitesi’nin yeni kurulan bir üniversite
olmasına karşın kentte varlığını hissettirdiğini söyleyen
Çandır, üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Uluslararası Antalya
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cihat Göktepe, Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali
Çandır’ı ziyaret etti.

Antalya’nın önemli bir marka olduğunu belirten Ali Çandır, kurumların işbirliğiyle bu markanın üst düzeye çıkarılabileceğini ifade etti. Üniversitelerdeki akademik
birikimin kent yaşantısı ve ekonomiye aktarılması gerektiğini kaydeden Çandır, “Maalesef üniversitelerdeki bu
enerjinin kent yaşamına ve ekonomiye katkısını çok fazla
hissedemiyoruz” dedi. Çandır, üniversitelerin kentle bütünleşen çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayarak,
sivil toplum kuruluşlarının bu alanda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Çandır, Antalya Ticaret Borsası ve Batı
Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı olarak yaşama geçirecekleri çalışmalarda akademik desteği yanlarında
görmek istediklerini bildirdi.
Cihat Göktepe de Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin
Antalya’nın eseri olduğunu ifade etti. Üniversite ile kurumların birlikte çalışmasından yana olduklarını kaydeden Göktepe, “Biz üniversite Antalya’daki bütün
meselelerin içindeyiz, yanındayız” dedi. Genç ve dinamik
bir akademik ekibe sahip olduklarını kaydeden Göktepe,
bu ekibin enerjisinin kente aktarılabileceğini kaydetti.
Göktepe, “Kaliteli bir akademik kadroya sahibiz. Bu kadromuzun çalışmalarını kentimize aktarmak istiyoruz. Bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından yanayız” diye konuştu.
Göktepe, üniversitenin çalışmaları hakkında da Ali Çandır’a bilgi verdi.

ziyaret

Borsa ve üniversiteden
işbirliği güçbirliği çağrısı
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ziyaret

Zaman’dan Borsa’ya ziyaret

Z

aman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı
Bölge Temsilcisi Serhat Şeftali ile Zaman
Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabiri
Kenan Baş, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İkinci defa seçilen Ali Çandır’a başarılar dileyen

Serhat Şeftali, Borsa‘nın Antalya ekonomisi için
önemli çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Ali
Çandır da ziyaretleri nedeniyle Şeftali’ye teşekkür
etti. Borsanın çalışmaları hakkında Şeftali’ye bilgi
veren Çandır, bütün çalışmalarında Antalya basınının desteğini gördüklerini söyledi.

Sivas Borsa’dan Antalya Borsa’ya ziyaret

S

ivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül’ün de bulunduğu ziyarette Hastaoğlu, Çandır
ve yeni yönetimine görevinde başarılar diledi. Bu
yıl Eylül ayında yapılacak yöresel ürünler fuarının

iyi bir organizasyon olduğunu belirten Hastaoğlu,
Antalya Borsa’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Ali Çandır, Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na ziyareti nedeniyle teşekkür etti. İyi bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan Çandır, yeni dönemde yeni
çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

güncel
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Antalya domatesi
marka olacak

T

Türkiye’de domates
üretimi konusunda
önemli bir yere
sahip olan Antalya,
“Product of Antalya:
domates” (Antalya’nın Ürünü: Domates” projesini
hayata geçiriyor.
Projede, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü, Ziraat
Mühendisleri Odası
Antalya Şubesi, Antalya İhracatçı Birlikleri yer alıyor.

arımın sorunlarını tek çatı altında ele almak ve çözüm üretmek için kurulan Tarım Konseyi’nin önerisi ile domateste
markalaşma çalışmaları başlatan Antalya, “Product of Antalya: domates” (Antalya’nın ürünü: domates” projesini hayata geçiriyor. Proje ile yurtiçi ve yurtdışı reklam, tanıtım
faaliyetleriyle Antalya domatesinin tanınırlığının ve tüketiminin arttırılması için çalışmalar yapılacak. Antalya domatesinin üretim ve dağıtım sürecinde iyi tarım uygulaması standartlarının kullanılması
teşvik edilecek, Antalya’daki domates üretiminde izlenebilirlik ve
ürün standardı arttırılacak, üretici ve tüketicilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek, etiketli ürün üretimi ve tüketimi teşvik
edilecek, oluşturulan sistemin ulusal ve uluslararası platformlarda
tanıtımı yapılarak Antalya domatesinin bilinirliği arttırılacak.
3 DİLDE TANITIM FİLMİ HAZIRLANACAK
“Product of Antalya” logosunun oluşturulacağı projede, tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere promosyon malzemeleri ve tanıtım
kitapçıkları ile domates üretimi, ihracatı ve sağlığa faydaları gibi
bilgileri içeren üç dilde tanıtım filmi hazırlanacak. Antalya domatesi
için yurt dışı fuarların yanı sıra, bilboardlarda ve havayolu şirketlerinin dergilerinde reklam çalışması da yapılacak.
ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİ ARTACAK
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarım Konseyi Başkanı Çetin
Osman Budak, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, 2012 Yılı Tarıma
Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
“Product of Antalya: Domates” projesinin hazırlandığını kaydetti.
Budak, “Bölgemizde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin var olan ürünlerinin katma değerini artırmak veya katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerini
artırmalarını hedefliyoruz” dedi. Tarım Konseyi’nin bölgede yetiştirilen ürünlerin markalaşma ve tanıtım konularında çalışma kararlılığında olduğunu belirten Budak, tanıtım çalışmalarına Antalya
domatesi ile başladıklarını duyurdu.

B

atı Akdeniz Bölgesi Haziran ayı ihracat rakamları, Antalya İhracatçılar Birliği’nin (AİB) organizasyonuyla Burdur Ticaret ve
Sanayi Odası’nda açıklandı. Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin 2013
Haziran ayını içeren ilk 6 aylık ihracat rakamının yüzde 21,2 artışla
749 milyon dolara ulaştığını kaydetti. 2013 hedefi olan 1 buçuk
milyon dolar ihracat rakamının yarısına ulaşıldığına dikkat çeken Satıcı, bölge ihracatının Haziran ayı için 131,5 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini bildirdi. Tarım sektörünün 60,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bölge ihracatında lider olduğunu kaydeden Satıcı, tarımı 48,1 milyon dolarlık ihracatla sanayi, 22,5 milyon dolar
ile madencilik ürünlerinin izlediğini kaydetti.

Batı Akdeniz ihracatında ilk 6 aylık dönemde en fazla
ihracatı gerçekleştirilen ürün 142,8
milyon dolar ile domates oldu. Domatesi sırasıyla,
çimento, mermer
ham plakalar, biber,
işlenmiş mermer,
kiraz-vişne, ağaç ve
ağaç ürünleri, alüminyum külçe ve
deriden giyim eşyası
izledi.

SERA DOMATESİ LİDER
Mustafa Satıcı, ihracat şampiyonunun seracılık sektöründeki domates olduğunu bildirdi. “Bölgemiz ihracatında ilk 6 aylık dönemde en
fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün 142,8 milyon dolar ile domates
olmuştur” diyen Satıcı, domatesi sırasıyla, çimento, mermer ham
plakalar, biber, işlenmiş mermer, kiraz-vişne, ağaç ve ağaç ürünleri,
alüminyum külçe ve deriden giyim eşyasının izlediğini kaydetti. Satıcı, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Azerbaycan’ın en fazla ürün ihraç edilen ülkeler olduğunu
bildirdi.
Meyve ve sebzecilikte en çok ihracat yapan ülkenin Türkiye olduğunu bildiren Mustafa Satıcı, “İlk 6 aylık döneme baktığımızda 354
milyon dolar ile en büyük ihracatı tarım sektörü oluşturuyor. Antalya
bölgesinde, seracılık hem Türkiye hem de Avrupa açısından oldukça
önemli bir noktada ve ciddi bir potansiyele sahip. Avrupa'da en çok
sebze ve meyve üreten ülkeyiz” dedi. Satıcı, 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken, “Bu rakama ulaşabilmek adına Antalya, Isparta ve Burdur olarak payımıza düşen
ihracatı yapacağımızın sözünü daha önce vermiştik. Bu doğrultuda,
bölgemizdeki tüm ihracatçılarımızın destekleri ve katkılarıyla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.
İHRACAT EKONOMİNİN TEMEL TAŞI
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, ihracatın, Burdur ve Türkiye ekonomik
dengelerinin temel taşı olduğunu belirtti. Bölge ihracatının hareketlenmesi gerektiğini, bunun için Antalya ile hareket edilmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Keyik, “Antalya İhracatçılar Birliği ilimize
gelerek bizimle işbirliği yaptı, biz de onlarla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

güncel

Domates
ihracat şampiyonu
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Vali Ahmet Altıparmak’tan ATB
yönetimine veda ziyareti

E

rzurum Valiliği’ne atanan Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ile birlikte Antalya Ticaret Borsası’na veda ziyaretinde bulundu. ATB
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ruhi Alpagot ile
Halil Bülbül’ün hazır bulunduğu ziyarette Vali Altıparmak,
yeni seçilen ATB yönetimine görevinde başarılar diledi. Sorunsuz bir seçim geçirdikleri için Antalya Ticaret Borsası’nı
kutlayan Altıparmak, “Tatlı rekabet ortamını kaçırmamız
lazım. Seçim böyle olmalı” dedi. Antalya’da görev yaptığı
süre içerisinde kurumlarla uyumlu çalıştıklarını ve dostane
yaklaşımla karşılaştığını söyleyen Altıparmak, “Sizlerin de
dostluğunu gördük. Güzel bir çalışma ortamı yakaladık.
Sorun çözmeye odaklı, insan ve çevre odaklı çalıştık” diye konuştu.
ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Ahmet Altıparmak’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, Erzurum Valiliği’ne atanmasından
dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çandır, “Alışılmış devlet
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borsadan
valisinden öte sizi arkadaş gibi gördük. Sizlere proje olarak
ne getirdiysek hep bir şeyler kattınız, projelerimize destek oldunuz” dedi. Vali Altıparmak’ın yürüttüğü projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Çandır, yaya öncelikli kent
Antalya, değerler eğitimi, 100 hayırseverle imzalanan okul
protokollerinin takdire şayan olduğunu söyledi. Çandır, “Biz
kapısını çalacağımız, kapımızı çalacak bir dost kazandık”
dedi. Çandır, Vakıf Çiftliği’nin kente kazandırılmasındaki katkısı nedeniyle de Vali Altıparmak’a teşekkür ederken, Vakıf
Çiftliği’nin projesi hakkında bilgi verdi. Ali Çandır, ziyaretin
anısına Vali Altıparmak’a yöresel Döşemealtı halısı hediye
ederken, çiçek de takdim etti.
ANTALYA VALİ ALTIPARMAK’I UĞURLADI
Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, kente veda etmeden önce
basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda da değerlendirmelerde bulundu. Hayata geçirilen projelere ilişkin bir
sinevizyon gösterisinin sunulduğu toplantıda Vali Altıparmak,
“Ben kadere inanan bir insanım. Sizi buraya irade göndermiş, sonra almış başka bir yerde değerlendirmek istemiş, bu
kadar. Kararı, karar verme yetkisine sahip olan verir. Karar
verme yetkisine sahip olan sayın Başbakan 'Biz Erzurum'da
değerlendirmek istiyoruz' demiş. Böyle bir süreçte arzı veda
etmek üzere toplanmış olduk. Arkamdan bir kişinin kırgın ve
küskün olmasını arzu etmem. Hoş bir seda bırakabildiysek
Antalya'da kendimizi mutlu addederiz. Gittiğimiz yerde de
bunu göstereceğiz. Antalya'da 3 yılı dolu dolu geçirdim.
Nasıl geçti anlamadım" diye konuştu. Toplantının ardından
Antalya Valisi Ahmet Altıparmak basın mensuplarıyla hatıra
fotoğrafı çektirdi.

güncel
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’ndan ATB ve
ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan seçimle göreve
gelen Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) yönetimlerine hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
ATSO’da ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, ATB yönetim kurulu üyeleri ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Osman Budak, ATSO Meclis
Başkanı İzzet Bayar ile ATSO yönetim
kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, her iki yönetime de görevlerinde başarılar diledi. Antalya’da oda
ve borsanın iyi bir seçim geçirdiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Oda ve

borsa yönetimlerimiz geçen dönem de
çok iyi çalışmalar yaptı. Birlik ve beraberliğinizin daim olmasını diliyorum.
Birlik ve beraberlik varsa o yerde icraat
olabiliyor. Antalya’nın markalaşmasında bu birlik ve beraberliğin büyük
önemi vardır. Benim iki başkanım da
projecidir, proje odaklı çalışırlar. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışarak
güzel işlere imza atacağınızı düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum”
dedi.
ATB Başkanı Ali Çandır, Rifat Hisarcıklıoğlu’na verdikleri destekler nedeniyle
teşekkür etti. ATSO Başkanı Çetin
Osman Budak da güzel dilekleri nedeniyle Başkan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
etti.

Buğday baharı görmeden
yazı gördü, rekolte düştü

H

İbrahim Köseoğlu

Antalya’da bu yıl
buğday hasadı havaların birden ısınmasıyla birlikte
erken yapıldı.

aziran ayının ilk günlerinde
başlanan buğday hasadına bul
yıl havaların birden ısınması
nedeniyle Mayıs ayı başında
başlandığını belirten Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Köseoğlu, “Bu yıl bölgemiz
ilkbaharı görmedi. Kış ayından yaz
ayına geçilmesi nedeniyle havalar birden ısınınca buğday başakları olgunlaştı ve hasad erken yapıldı” diye
konuştu.
Bu yıl buğday rekoltesinde düşüş olduğunu kaydeden Köseoğlu, “Erken
hasad beraberinde sıkıntıları da getirdi”
dedi. Buğday tarlalarında yoğun şekilde
otlanmanın gözlendiğini de söyleyen
Köseoğlu, otun da üreticiyi sıkıntıya sok-

tuğunu kaydetti.
Akdeniz bölgesinin mevsimsel şartları
nedeniyle turfanda üretim merkezi olduğunu belirten İbrahim Köseoğlu, “Bu yıl
bölgede buğdayda rekolte düşüşü olduğunu düşünmemize rağmen İç Anadolu
Bölgesi’nin buğday hasadı bu yıl iyi olacak beklentisi var. İç Anadolu Bölgesi’nin ihtiyacı karşılayacağını düşünen
fabrikacılar nedeniyle erken hasad yapılan yerlerin bu yıl buğdayda aradığı fiyatı bulamayacağını düşünüyoruz” diye
konuştu. Akdeniz’de üreticinin buğdayda beklediğini bulamadığını vurgulayan İbrahim Köseoğlu, Toprak
Mahsulleri Ofisi’nin fiyat dengesi nedeniyle hemen devreyle girmesini istedi.
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güncel

Borsa Lisesi

13’üncü mezunlarını
verdi

M

Antalya Ticaret
Borsası Ticaret
Meslek Lisesi
ve Anadolu
Meslek Lisesi
13’üncü
mezunlarını
verdi. Bu yıl
346 öğrencinin
mezun olduğu
okulda mezuniyet töreni
düzenlendi.

ezuniyet törenine, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral
Kemal Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kurmay
Albay Aykut Tanrıverdi, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu
Üyeleri Mahmut Ruhi Alpagot, Halil
Bülbül, Süleyman Ersan, ATB Genel
Sekreteri Ahmet Erol Köksalan, Milli
Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinin
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
“BİZLERİ GELECEĞE GENÇLER
TAŞIYACAK”
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 15 yıl önce Antalya’ya bir eğitim
kurumu kazandıran dönemin Antalya
Ticaret Borsası yönetimine teşekkür
ederken, ebediyete intikal eden borsa
yöneticilerini rahmetle andı. Gençleri
Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya çağıran Ali Çandır, “Gençlerin
gözündeki ışıltıya baktığımda Atatürk’ün çizdiği yolda giden, O’nun
emanetine sahip çıkacak bir gençlik
gördüm. Gençlerimizi yetiştiren tüm
öğretmenlere ve ailelerine teşekkür

ediyorum” dedi. Mezun olanların hayatında yeni bir dönem başladığını
belirten Çandır, “Burada elde ettiğiniz
deneyim ve eğitim öğretimle bizleri
geleceğe taşıyacaksınız. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.
Okul Müdürü Cahit Öztürk de okula
yaptıkları destekler nedeniyle ATB yönetimine teşekkür etti.
BORSA YÖNETİMİNDEN
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL
Törende ATB Yönetim Kurulu Üyeleri,
Meclis Başkanı ve Genel Sekreter
okulu derece ile bitiren öğrencilere
iPAD ve altın hediye edip, plaket ile
ödüllendirdi. Şenlik havasında geçen
mezuniyet töreninde Borsa Lisesi halkoyunları ekibi folklor gösterisi sundu.
Modern dans gösterisi de sunan öğrenciler, “Aşkın Gözyaşı” isimli oyundan bir bölümü sahneledi. Öğrenciler
hazırladıkları birbirinden güzel gösterilerle davetliler güzel bir gece yaşattı.
Törende okul birincileri yaş kütüğüne
çivi çakarken, mezuniyet andı, bayrak
devir teslim törenin ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak kutlama yaptı.
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yeni dönem ilk toplantısını yaptı

A

ntalya Ticaret Borsası’nın (ATB)
3 Mayıs’ta yapılan seçimle işbaşına gelen yeni meclisi, ilk
toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısı, terör mağdurları, şehitler
ve ebediyete intikal etmiş eski ATB
meclis üyelerinin anısına bir dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
HÜSEYİN CAHİT KAYAN YENİDEN
MECLİS BAŞKANI
Meclisin en yaşlı üyesi Yusuf Karasu
başkanlığında toplanan mecliste yapılan oylama ile meclis divanı seçildi.
Meclis üyeleri, meclis başkanlığına bir
önceki dönemde de meclis başkanlığı
yapan Hüseyin Cahit Kayan’ı, meclis
başkan yardımcılığına Veli Karasu ile
Tefil Başkaya’yı, katip üyeliğe ise Adnan
İngeç’i seçti. 2009-2013 döneminde
meclis üyeliği yapanlara plaket takdim
eden meclis üyeleri, çalışmaları nedeniyle eski meclis üyelerine teşekkür etti.
Mecliste, hesapları inceleme komisyonu da seçildi.

Çandır:
Doğrudan sektörümüze,
halkımıza ve
kentimize fark
yaratıcı ve
pozitif katkı
sağlayıcı
çalışmalarda
da bulunduk.

ATB 93 YILLIK ÇINAR
ATB Başkanı Ali Çandır, meclisin ilk
toplantısında geçmiş dönemle ilgili değerlendirmede bulunurken, yeni dönemle ilgili beklentilerini dile getirdi.
93 yıllık tarihi geçmişe sahip Antalya
Ticaret Borsası’nın köklerinden gelen
kurumsal kimliğini, kültürünü, geleneğini ve birikimini üyelerine sunduğunu
kaydeden Çandır, “Kurumumuzun bizlere sunduğu bu paha biçilemez değerleri kendimize rehber edinmiş
bulunmaktayız” dedi.

Geçmiş dört yıllık yönetimi boyunca
birlikte hareket etme kültürünü temel
düstur olarak gördüğünü ifade eden Ali
Çandır, yeni dönemde de pozitif kurumsal değer üreten, fark yaratan yönetim anlayışı içerisinde çalışacaklarını,
ATB’nin büyüme performansını sektörün ve ülkenin büyümesinden daha
yüksek düzeyde gerçekleştireceklerini,
vaad eden değil, taahhüt eden bir anlayışla icraatları sürdüreceklerini kaydetti.
Dört yıllık süre içerisinde sektörün sorunlarını dile getirdiklerini ve çözüm
için çalıştıklarını belirten Ali Çandır, domates güvesi raporu, hal yasası raporları, tıbbi ve aromatik bitkiler raporu,
hububat ilaçlama ve zararlıdan korunma etkinlikleri, kaçak et sorunu ve
öneriler raporu, tarımsal kredi maliyetleri sorunu ve çözümü girişimleri, tarımda küçük işletmeleri bir araya
getirme etkinlikleri, hayvan borsası yer
tahsisi alma girişimleri, tarım sektöründeki dağınıklığı bir araya getirme girişimlerini anlattı. Çandır, “Doğrudan
sektörümüze, halkımıza ve kentimize
fark yaratıcı ve pozitif katkı sağlayıcı
çalışmalarda da bulunduk” dedi.
SAATLERİMİZİ EXPO’YA GÖRE
AYARLAMALIYIZ
ATB’nin EXPO 2016’nın Antalya’ya kazandırılmasındaki rolüne dikkat çeken
Ali Çandır, “Vakit daha fazla geç olmadan hep beraber çok çalışmalıyız. Saatlerimizi EXPO 2016’ya göre
ayarlamalıyız” dedi. Vakıf Zeytinliği’ni
meclisin ve üyelerin büyük desteği sayesinde kente kazandırdıklarını belirten
Ali Çandır, “Bugün istediklerimizi bir-

borsadan

ATB Meclisi

borsadan
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likte hareket ederek gerçekleştirmekte olmaktan son derece
mutluyum. Zeytinparkımız, genel
planlanması tamamlanmış ve
peyzaj çalışmaları ile mimari ve
mühendislik projelerinin sürmekte olduğu bir aşamaya gelmiştir” diye konuştu.
İYİ BİR DÖNEM GEÇTİ
Yer tahsisi yapılan Hayvan Borsası’nın hayata geçirilmesi için
çalıştıklarını söyleyen Ali Çandır,
“Hayvan borsasının hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vererek bu yıl temelinin atılması için
çaba sarfedeceğiz” dedi. Tarım
sektörünün dağınık, bireysel ve
hak ettiği güçten yoksun yapısını
ortadan kaldırabilmek düşüncesiyle önerdiği Tarım Konseyi’nin
kuruluşunun tamamlandığını belirten Çandır, Yöresel Ürünler
Fuarı’nı yaşama geçirerek kıyıda
köşede kalmış yerel ürünlere
sahip çıktıklarını da vurguladı.
TARIM TURİZMİN
GÖLGESİNDE KALMAMALI
Antalya’nın tarım ve turizm
odaklı bir dünya kenti olma yolunda ilerlediğini ifade eden Ali
Çandır, “Hiç kimse tarım sektörünü turizmin gölgesinde kalacak bir sektör olarak
algılamamalı” dedi. Ulusal
katma değer oranı son derece
yüksek olan tarım ve turizme
odaklı Antalya ekonomisinin son
10 yıl boyunca, tarihinde olmadık biçimde, Türkiye ekonomisi
kadar bile büyüyemediğini kaydeden Ali Çandır, “Her yıl Türkiye ekonomisinin altında
büyümüştür. Bunun en önemli
nedeni son 10 yılda uygulanan
son derece ucuz döviz politikasıdır” diye konuştu. Antalya’nın
nimetlerinden yararlanan herkesin, çok çalışması ve birlikte hareket etmesi gerektiğini
vurgulayan Ali Çandır, “Biz, birlikte hareket etmekte, işbirliği

ATB Meclis Üyesi Yusuf
Karasu eski üye Abdullah
İnan’a plaket verdi.
yapmakta ve ürettiğimiz çıktıları
paylaşmakta engel tanımıyoruz”
dedi.
BORSA İVME KAZANDI
Son 4 yılda Türk ekonomisi
yüzde 16, tarım sektörü yüzde
15, Antalya ekonomisi ise en
iyimser hesaplamayla yüzde 10
büyürken, Antalya Ticaret Borsası’nın son 4 yılda üye sayısında
yüzde 115, bütçesinde yüzde
70, işlem hacminde yüzde 75 ve
iştiraklerinde ise yüzde 220 büyüme performansı gösterdiğini
bildiren Çandır, “Bu üstün başarı tüm borsamıza; meslek komitelerinden, meclise, yönetim
kurulundan, personeline kadar
hepimize aittir. Hepinize bir kez
daha teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
ÇOK ÇALIŞMALI HAKÇA
PAYLAŞMALIYIZ
Ali Çandır, bir dönem daha
görev veren meclis üyelerine teşekkür ederken, önümüzdeki
dönemin daha çok çalışma dönemi olacağını belirtti. Çandır,
“Çok çalışmalı, çok üretmeli ve
hakça paylaşmalıyız” dedi.

Ali Çandır, Meclis’te Antalya Valiliğinden Erzurum Valiliği’ne
atanan Vali Ahmet Altıparmak’a
da teşekkür etti. Çandır, “Sayın
Valimiz her türlü konuda ön
açıcı, destekleyici oldu. ATB olarak kendisine Antalya’da yaptığı
hizmetlerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hem iyi bir devlet
adamı, hem iyi bir dost tanımış
olduk. Umuyoruz bundan sonra
da yolumuz tekrar kesişir. Kendisine bundan sonraki hayatında
başarılar diliyoruz” diye konuştu.
ATB’DE GÖREV DAĞILIMI
Öte yandan ATB Yönetimi ise Ali
Çandır başkanlığında yaptığı ilk
toplantıda görev dağılımı yaptı.
ATB başkan yardımcıları İbrahim
Köseoğlu ile Halil Bülbül olurken, Mahmut Ruhi Alpagot sayman üye oldu. 3 Mayıs’ta
yapılan seçimle üyeleri seçilen 7
meslek komitesi de ilk toplantısını yaparak, başkan ve başkan
yardımcılarını seçti.
Antalya Ticaret Borsası yönetimi,
meclis üyeleri, komite üyeleri ve
personeli akşam yemeğinde de
bir araya geldi.
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6.KOMİTE
Başkan

Tuncay ÖZDEN

Bşk.Yrd.

Ömer OSMAN

Üye

Ali ÇANDIR

Üye

İbrahim YILMAZ

Üye

Tefil BAŞKAYA

Üye

Mehmet BULGAN

Üye

Mehmet KURBAN

7.KOMİTE
Başkan

Arif İZMİR

Bşk.Yrd.

Şaban ACAR

Üye

Mahmut Ruhi ALPAGOT

Üye

Hakkı Ergin CİVAN

Üye

Osman ÖZKAN

ATB Disiplin Kurulu Üyeleri
Başkan

Lütfü GÖBÜŞ

Üye

Burak GÖNEN

Üye

Hasan Tuğrul GENÇER

Üye

Şemsettin KAYAALTI

Üye

Erhan BÜYÜKKASAP

Üye

İbrahim LONGA

1.KOMİTE
Başkan

Mehmet ÖZMEN

Bşk.Yrd.

Ali GÖK

Üye

Yusuf KARASU

Üye

İbrahim KÖSEOĞLU

Üye

Hüseyin Cahit KAYAN

Üye

Yusuf SARICALAR

Üye

Ahmet YILMAZ

2.KOMİTE
Başkan

Muzaffer AYDOĞAN

Bşk.Yrd.

Ali YILDIRIM

Üye

Süleyman ERSAN

Üye

Veli KARASU

Üye

Ramazan ÇETİN

3.KOMİTE
Başkan

Fatih EKİNCİ

Bşk.Yrd.

Mustafa ÇETİN

Üye

Recep ÖZKUL

Üye

İsmet KEREM

Üye

Cüneyt DOĞAN

Üye

Mehmet Ali CAN

Üye

Sedat EKİCİ

4.KOMİTE
Başkan

Cengiz TÜLÜBEN

Bşk.Yrd.

Erdoğan GÖK

Üye

Halil BÜLBÜL

Üye

Hüseyin SİMAV

Üye

Ragıb GÖK

Üye

Yaşar KOCAOĞLU

Üye

İrfan AKBAŞ

5.KOMİTE
Başkan

Süleyman KAÇAROĞLU

Bşk.Yrd.

Şadi BAYRAM

Üye

Ata SÖNMEZ

Üye

Adnan İNGEÇ

Üye

Osman YARDIMCI

Üye

İlhan AYHAN

Üye

İbrahim UYSAL

borsadan

UNVANI
ADI VE SOYADI
Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit KAYAN
Meclis Başkan Yrd.
Veli KARASU
Meclis Başkan Yrd.
Tefil BAŞKAYA
Kâtip Üye
Adnan İNGEÇ
Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÇANDIR
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. İbrahim KÖSEOĞLU
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Halil BÜLBÜL
Sayman Üye
Mahmut Ruhi ALPAGOT
Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman ERSAN
Meclis Üyesi
Yusuf KARASU
Meclis Üyesi
Recep ÖZKUL
Meclis Üyesi
İsmet KEREM
Meclis Üyesi
Cüneyt DOĞAN
Meclis Üyesi
Hüseyin SİMAV
Meclis Üyesi
Ragıb GÖK
Meclis Üyesi
Ata SÖNMEZ
Meclis Üyesi
Osman YARDIMCI
Meclis Üyesi
İbrahim YILMAZ
Meclis Üyesi
Hakkı Ergin CİVAN

Antalya Ticaret
Borsası Meslek
Komiteleri Üyeleri

Tarım sohbetleri
Antalya tarımına güç katacak

Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Tarım Sohbetlerinde, üretimdeki doğru ve yanlışlar, üretimin modernleşmesi, analiz ücretleri,
kalıntı, tarım sektörüne uygun sosyal güvenlik yapısının oluşturulması,
ürünlerin standardizasyonu, Tuta zararlısı, zararlılara karşı kullanılan
ilaçların standardı, yerinde denetimlere öncelik verilmesi, destekleme
konusundaki sıkıntılar, sulama maliyetlerinin yüksekliği, ürün
çeşitliliğinin olmaması, toprak analizleri için teşvik edici çalışmaların
yapılması gibi konular gündeme geldi.
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ANTALYA ÜRETİMDE BİRİNCİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet
Dallı, gerek Antalya gerekse Türkiye tarımının
giderek daha da önem kazandığını belirterek,
“Bizler de sizlerle el ele çalışıp vatandaşa hizmet
etmeye gayret ediyoruz” dedi. Dallı, üyelere Antalya tarımıyla ilgili sunum yaparak Antalya’nın
tarım potansiyeliyle ilgili verileri paylaştı. Antalya’nın tarımsal üretimde ilk sırada yer aldığını
kaydeden Dallı, Antalya’da 156 bin ailenin çiftçilikle uğraştığına dikkat çekti. 3 milyon 666 bin
dekar tarım arazisi bulunduğunu kaydeden
Dallı, “Tarım arazileri azalıyor” dedi. Antalya’da
239 bin 804 dekar arazide örtü altı tarım yapıldığını bildiren Ahmet Dallı, örtü altı üretimdeki
artışa dikkat çekti. Dallı, kalıntı probleminde sevindirici gelişme yaşandığını belirterek, 2002 yılında yüzde 38 olan kalıntı oranının 2012’de
yüzde 1,13’e indiğini bildirdi. Dallı, Antalya’nın
fide ve tohumculuk sektöründe de önde gelen
iller arasında olduğunu bildirirken, “Türkiye’deki
fide ve tohumculuk üretiminin yüzde 55’i Antalya’dan yapılıyor” dedi.

A

ntalya Ticaret Borsası’nın düzenli olarak
yapmayı planladığı Tarım Sohbetleri’nin
ilk konuğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Ahmet Dallı oldu. Antalya Ticaret
Borsası toplantı salonunda düzenlenen Tarım
Sohbetleri’ne Ahmet Dallı’nın yanı sıra Batı Akdeniz Tarım Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü, İl Kontrol Laboratuvarı Müdürü Faruk
Kurnaz, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme
Şube Müdürü Salih Toros, Bitkisel Üretim ve Bitki
sağlığı Şube Müdür Vekili Cevdet Afyoncu, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdür Vekili Gürsel Coşgun, Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ulvi Büyüksoy, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet
Kaş, Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Abdi Türker,
BATEM Müdür Yardımcısı Mustafa Soysal, Ziraai
Karantina Müdür Vekili Çetin Algül katıldı.

ANALİZ ÜCRETLERİ SERBEST
PİYASAYA BIRAKILSIN
Dallı ve ekibi daha sonra ATB üyelerinin tarımsal
üretim ve pazarlamaya ilişkin sorularını ve sıkıntılarını dinledi. ATB Taze Meyve ve Sebzeciler
Meslek Komitesi Cüneyt Doğan, çiftçi kayıt defterlerinin onaylanmasında sıkıntı yaşadıklarını
söylerken, Antalya Toptancı Hal’in içerisinde bir
ofis kurulmasını talep etti. Ahmet Dallı, “Olabilir,
halde bir ofis oluşturabiliriz” dedi.
Laboratuar ücretlerini de gündeme getiren Cüneyt Doğan, 530 lira olan analiz ücretlerinin serbest piyasada yaptırıldığında 150 TL’ye kadar
indiğine dikkat çekti. Doğan’ın, analizlerin serbest piyasa şartlarında yapılması halinde ihracatçının rahatlayacağını söylemesi üzerine Dallı,
analiz ücretlerinde fiyat politikasını Bakanlığın
belirlediğini belirtti.
TARIMDA SOSYAL GÜVENLİK
GÖZDEN GEÇİRİLSİN
ATB Başkanı Ali Çandır, tarım sektöründeki çalışma yapısının diğer sektörlerden farklı olduğunu
belirterek, sosyal güvenlik sisteminin tarım sektöründe farklı uygulanması gerektiğini kaydetti.
Mevcut sistemin tarımda kayıt dışılığa teşvik etti-

borsadan

TARIM SOHBETLERİ DEVAM EDECEK
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarım
Sohbetleri’nde sektörde faaliyet gösteren üyeleri
ile yetkili makamları bir araya getirip sohbet
etme fırsatı sunduklarını belirtti. Tarımın önemine dikkat çeken Çandır, tarım ürünlerinin ihracatından elde edilen gelirin yüzde 90’ının
Türkiye’de kaldığını, bunun da ülke ekonomisini
güçlendirdiğini belirtti. “Tarımsal potansiyelimizi
tam olarak hayata geçirebilmiş değiliz” diyen
Çandır, tarımsal ticareti yavaşlatan konular olduğunu kaydetti. Çandır, Tarım Sohbetlerinde
üyelerin sorunlarını, sıkıntılarını, sektörün artı ve
eksilerini dile getireceğini kaydetti. Tarım Sohbetleri’nin devam edeceğini bildiren Çandır, katılım sağlayan üyelere de teşekkür etti.

borsadan
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ğini kaydeden Çandır, “Tarıma uygun bir sosyal
güvenlik yapısını devreye sokalım ki tarımda verim
artsın” dedi. Bunun üzerine Ahmet Dallı, tarımdaki
işçilerin, mevsimsel işletmede çalışanların sosyal
hakkının gözetildiği yeni bir uygulamaya ihtiyaç
olduğunu belirterek, SGK yetkilileriyle bir araya
gelerek tarımdaki yapının anlatılabileceğini söyledi.
TIBBİ AROMATİK ÜRÜNLERE
STANDART ŞART
ATB Aromatik Bitkisel Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler Meslek Komitesi Üyesi Şaban Acar, aromatik
bitkilerden elde edilen ürünlerde bir standardın olmamasının üreticiyi ve satıcı mağdur ettiğini söy-

ledi. Ürünlerde kalite kontrolünün yapılması gerektiğini vurgulayan Şaban Acar, standart dışı
aromatik ürünlerle rekabette zorlandıklarını ifade
etti. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ise bu konuda
borsa ve sektörle işbirliğiyle bir proje yapabileceklerini söyledi.
TUTA İLE MÜCADELE
Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi Başkanı
Fatih Ekinci, domates güvesi olarak bilinen Tuta
Absoluta ile ilgi sıkıntının devam ettiğini belirterek,
bunun özellikle domates fiyatına olumsuz yansıdığını kaydetti. Ekinci, Tuta ile mücadele konusunda neler yapılabileceğini sordu. Ekinci, kalıntı
nedeniyle bir çok ihracatçının ağır ceza mahke-
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melerinde yargılandığını belirterek, kalıntı konusunda yerinde denetimin artırılmasını istedi. Dallı,
bu yıl hava sıcaklığının yüksek seyretmesinden dolayı Tuta’nın ürünler için yine risk oluşturduğunu
anlattı. Dallı, ruhsatlı ilaçlar ve serada ışıkla mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dallı,
kalıntının eskisi gibi sorun olmadığını, bu konudaki denetimlerin de sürdüğünü söyledi.
DESTEKLEMELER ÜRETİCİYE VERİLSİN
Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi Üyesi
Yusuf Karasu, doğrudan tarım desteğinin tapu sahibine değil üreticiye verilmesi gerektiğini söyledi.
Karasu “Çiftçi destek görmüyor. Çiftçi su, gübre,
mazot gibi girdilerin yüksekliği nedeniyle zarar ediyor, üretim yapmak istemiyor” dedi. Ahmet Dallı,
desteğin yetiştiriciye verilmesi için kiralama belgesiyle tarım müdürlüklerine başvurması gerektiğini,
kira belgesiyle başvuran çiftçiye destek ödemesi
yapıldığını anlattı. Dallı, parçalanmış arazi yapısını
da eleştirerek “Mümkünse araziyi çocuklarınıza
pay etmeyin. Hangisi tarla ile uğraşmak istiyorsa o
ilgilensin” dedi. Dallı, maliyetlerin düşürülmesi için
tarımın büyük topraklarda yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.
TOPRAK ANALİZİ TEŞVİK EDİLSİN
ATB Başkan Yardımcısı İbrahim Köseoğlu, bölgede
ürün çeşitliliğinin artırılması, toprağa araziye
uygun ürün çeşidinin üretilerek kullanılması gerektiğini belirterek, “Yeni çeşitler üretmemiz lazım”
dedi. Köseoğlu, toprak analizini teşvik edici çalışmaların yapılmasını da istedi. Ahmet Dallı ise 50
dekar üzerindeki arazilerde toprak analizinin zorunlu olduğunu belirterek, toprak analizi yaptıranların mazot gübre desteği alabildiğini, 50 dekarın
altında toprağa sahip olanların da toprak analizi
yaptırıp başvurması halinde analizlerden yararlanabildiğini bildirdi. Dallı, oda, borsa, un fabrikaları, üniversiteler ile ortak çalışma yapılarak yeni
ürün çeşitliliğiyle ilgili projeler yapılabileceğini kaydetti.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, mantar üreticilerinin çiftçi kayıt sistemine kabul edilmediğini söylerken, mantarın zirai bir üretim
olduğunu, bu yanlışın düzeltilmesini istedi. Ahmet
Dallı da sorunun çözülmek üzere olduğunu
2014’ten itibaren mantar üzericilerinin de ÇKS’ye
kaydının yapılacağını bildirdi. Dallı, “2014’te sadece üretime bakacağız, üretimin vasfına bakmayacağız” dedi.
MERALAR HAYVANCILIĞIN
OLMAZSA OLMAZI
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi Üyesi
Osman Yardımcı, mera kanununu eleştirdi. Hayvancılıkta meranın olmazsa olmaz olduğunu belirten Yardımcı, meraların üzerine inşaatların
dikilmesini üzüntüyle izlediklerini söyledi. Yardımcı
“Türkiye’de hayvancılığın geleceğiz yok” dedi.
ÇİÇEKÇİLER ARAZİ BULAMIYOR
Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Bulgan,
çiçek yetiştiricilerinin üretim yapacak arazi bulamadıklarını bildirdi. Bulgan, Hazine’ye ait uygun
arazilerin çiçek üretimi için üreticilere verilebileceğini söyledi. Dallı da çiçek üretiminin Antalya için
önemli olduğunu belirterek, gerekli desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.
Toplantının ardından Ali Çandır, Ahmet Dallı’ya
günün anısına plaket takdim ederken, sohbete katılımları nedeniyle teşekkür etti.
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Başarılı sanayiciler ödüllendirildi

O

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde
(AOSB) faaliyet
gösteren 2012
yılının en
başarılı sanayicilerine düzenlenen gecede
ödülleri verildi.

rganize Sanayici ve İş
Adamları Derneği
(OSİAD) Yönetim Kurulu
ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müteşebbis Heyeti ev sahipliğinde gerçekleşen ödül
töreni gecesine Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Defterdarı Hidayet Mat, Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ANSİAD Başkanı
Ali Eroğlu, BAKSFED Başkanı Ergin
Civan, ASBİAD Başkanı Hilmi Ünsal,
iş ve sanayi dünyası, kamu kuruluşları ve dernek temsilcilerinden çok
sayıda davetli katıldı.
Törende OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, AOSB’nin
giderek büyüdüğünü ve geçen yıl
1,5 milyar dolar olan üretimden satış
rekorunun bu yıl Gelirler Dairesi verilerine göre 2,3 Milyar dolara,
geçen yıl 350 milyon dolar olan ihracatın ise 470 milyon dolara çıktığını kaydetti. Karaca, Antalya’nın
turizm gelirlerinin yüksek olmasına
karşın tarım gelirleriyle yarışacak bir
sanayi sektörü hayal etmek istediklerini söyledi.
2023 VİZYON BELGESİ HAZIR
AOSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili, ATSO Başkanı Çetin Osman
Budak, Antalya AOSB’nin 2 kez en
temiz, en çevreci ve en verimli OSB
ödülü aldığına dikkati çekti. Budak,
tarım, turizm ve sanayinin birlikte
alındığı Antalya 2023 Vizyon belgesi
hazırlıklarının tamamlandığını, önü-

müzdeki 10 yılda neler yapılması gerektiği konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti. Budak, Kuzey Çevre
Yolu’nun mutlaka yapılması gerektiğini, raylı sistemin zorunlu olduğunu
söyledi.
ÜNİVERSİTE İLE
İŞBİRLİĞİNE GİDİLMELİ
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk,
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında diğer 81 vilayet gibi Antalya’nın da önemli katkı koyacağını
söyledi. Vali Öztürk, OSB’leri bir bakıma belediye hizmeti veren kuruluşlar olarak gördüğünü belirtti. Öztürk,
“AOSB sadece kar amaçlı, ihracat
artırıcı, istihdam yaratıcı çalışmaların
yanında çevreci bir sanayileşme örneği göstermiştir” dedi. Öztürk,
AOSB’nin çağdaş teknoloji, AR-GE
ve Akdeniz Üniversitesi ile işbirliğine
daha fazla gitmesi gerektiğini ifade
etti.
10 KATEGORİDE ÖDÜL
Ödül töreninde, 10 ayrı kategoride
ödül almaya hak kazanan sanayicilere plaketler verildi. Diğer protokol
üyelerinin yanı sıra Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır da ödül almaya hak kazanan
sanayicilere ödüllerini takdim etti.
Törende, Anteks Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Çalık ve AGT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Söylemez’e “Onur Ödülü” verildi.

ATB korosundan

yaz sıcağında bahar esintileri

A

ntalya Ticaret Borsası
Türk Sanat Müziği
Korosu, Gönül Şarkılarıyla Yaza Merhaba
Konseri verdi. Şef Hayati
Göver yönetimindeki konser,
Antalya Kültür Merkezi Perge
Salonu’nda gerçekleşti. Gülden Etemoğlu’nun sunumuyla verilen konserde
koro, hicaz, uşşak, nihavend
makamında şarkılar seslendirdi. Kanun taksiminin de
yapıldığı konserde, şef Ha-

yati Göver seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerden yoğun
alkış aldı. Hareketli şarkılar
dinleyicileri coştururken, şarkılara dinleyiciler de eşlik
etti. Konser dinleyicilerin koroyu ayakta alkışlamasıyla
son buldu.
Şef Hayati Göver, sanata
destek veren Antalya Ticaret
Borsası yönetimine teşekkür
ederken, konserlerinin
devam edeceğini söyledi.

borsadan
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ATB yönetiminden

Vali Sebahattin Öztürk’e

hoş geldin ziyareti

A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri İbrahim Köseoğlu,
Mahmut Ruhi Alpagot ve Halil Bülbül ile ile Antalya Valisi Sebahattin
Öztürk’e ‘hoş geldin’ ziyaretinde
bulundu.

ATB yöneticileri ile tanışarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Vali Sebahattin Öztürk, odaların ve borsaların her ne kadar ya-

sayla kurulmuş olsa da bir ayağıyla
sivil toplumu temsil eden kuruluşlar
olduğunu belirtti. Öztürk, “Vatandaş ne söylüyor, ne istiyor, ne yapmalıyız. Bunu sizden duymak isteriz”
dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır da, Vali Öztürk’e ATB’nin
sektörel çalışmaları ve Vakıf Zeytinliği, Yöresel Ürünler Fuarı gibi yürüttüğü projeler hakkında bilgi
vererek, işbirliğine hazır olduklarını
ifade etti.

ATB’den Büyükşehir’e
nezaket ziyareti

A

ntalya Ticaret Borsası’nın
yeni yönetimi ile meclis başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Akaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
ATB Yönetim Kurulu Ali Çandır beraberindeki ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri İbrahim Köseoğlu ve
Mahmut Ruhi Alpagot ile birlikte
Akaydın’ı ziyaret etti. Çandır’ın
çiçek takdim ettiği Akaydın, ATB yö-

netiminin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Ali Çandır
ve yönetimine görevinde başarılar
dileyen Akaydın, borsanın Antalya
için önemli kurum olduğuna dikkat
çekti. Ali Çandır da ikinci dönem
yapmayı planladığı çalışmalar hakkında Akaydın’a bilgi verirken, Büyükşehir ile birlikte ortak projelere
imza atmak istediklerini ifade etti.
Akaydın, Vakıf Çiftliği’nde yapılan
çalışmalarla ilgili de Çandır’dan
bilgi aldı.

borsadan
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ATB yönetiminden protokole
nezaket ziyaretleri

A

ntalya Ticaret Borsası’nın
(ATB) yeni yönetimi Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Kemal Korkmaz ile Antalya
Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’a
nezaket ziyaretinde bulundu. ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit
Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri
İbrahim Köseoğlu ile Mahmut Ruhi
Alpagot ve ATB Genel Sekreteri
Ahmet Erol Köksalan, ilk olarak
Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Kemal Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır,
borsanın çalışmaları hakkında
Korkmaz’a bilgi verirken, tarım sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kemal Korkmaz, Ali Çandır
ve ATB’nin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Borsanın

kentte aktif şekilde çalıştığına dikkat
çeken Korkmaz, yeni dönemde de
bu çalışmanın devamını diledi.
Tarım sektörünün kent için önemine
dikkat çeken Korkmaz, ziyaretleri
nedeniyle ATB yönetimine teşekkür
etti.
ATB heyeti daha sonra Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’ı ziyaret etti.
ATB Başkanı Ali Çandır, ikinci
dönem görev verilen ATB yönetiminin çalışmaları hakkında Mustafa
Sağlam’ı bilgilendirdi. Mustafa Sağlam da Antalya’nın tarım potansiyeli
yüksek bir kent olduğunu belirterek,
bu potansiyelin değerlendirilmesi
gerektiğini kaydetti. Sağlam, Ali
Çandır ve yönetim kurulu üyelerine
yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Garnizon Komutanı
Tuğgeneral Kemal Korkmaz’ı ziyaret etti.

ATB heyeti Emniyet Müdürü Mustafa
Sağlam’ı ziyaret etti.
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Antalya
Burdur ve Isparta’ya çıkarma yaptı

Antalya Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu ve Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası
yönetim kurulu
üyeleriyle meclis
başkanları Burdur ve Isparta
ticaret sanayi
odaları ve borsalara hayırlı
olsun ziyaretinde
bulundu.

A

ntalya Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO)
Başkanı Osman Budak ile beraberindeki ATSO ve ATB Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis
başkanları Burdur Ticaret ve
Sanayi Odası, Burdur Ticaret
Borsası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret
Borsası’na “hayırlı olsun” ziyaretlerinde bulunurken her iki
ilin valisini ziyaret ettiler. Heyet
ilk olarak Burdur Valisi Nurettin Yılmaz’ı ziyaret etti. Antalya
oda ve borsanın iyi bir seçim
dönemi geçirdiğini kaydeden
Nurettin Yılmaz, ATSO ve ATB
yönetimlerine başarılar diledi.
Antalya Ticaret Borsası ve Batı
Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Başkanı Ali Çandır,
Burdur, Isparta ve Antalya ekonomilerinin birlikte hareket
ederek daha da güçleneceğini
belirterek, “Organize tarım
bölgelerini birlikte harekete
geçirmeliyiz. Demiryolunun
bölge olarak birlikte seslendirilmesi ve iyi bir kamuoyu yaratılması lazım. Batı
Akdeniz’de ticareti geliştirmek

için birlikte çalışmamız lazım”
diye konuştu. ATSO Başkanı
Çetin Osman Budak da bölge
ekonomisinin güçlü bir yapıya
kavuşturulabileceğini söyledi.
BURDUR BORSA’YA
ZİYARET
Heyet daha sonra Burdur Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Burdur Ticaret Borsası (BTB)
Başkanı Yılmaz Başar ve Meclis Başkanı Hikmet Çangır’ ı ziyaret eden heyet, “EXPO 2016
Antalya’ya Hızlı Trenle Gelin”
imza kampanyasına destek istediler. ATSO Başkanı Budak,
Batı Akdeniz Bölgesi’nin gelişerek, zenginleşmesi için hızlı
trenin Antalya’ya gelmesi gerektiğini belirterek, “Antalya’da, Burdur kütüğünüze
bağlı 62 bin kişi yaşıyor. Sizin
sermayenizde, iş gücünüzde
Antalya’da. Bunu tersine çevirmek sizlerin elinizde. O yüzden, biz hızlı tren konusunda
kampanya başlattık. Buna destek olun” dedi.
ATB Başkanı Ali Çandır, ikinci
dönem yönetimine seçildiğini
belirterek, geçen 4 yıl içerisinde Antalya’da ATSO ve
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diğer kurumlarla birlikte hareket
ederek birçok işi başardıklarını
ifade etti. Bölgesel anlamda da
Isparta, Burdur, Bucak ve Yalvaç
ile iyi çalışmalara imza attıklarını
dile getiren Çandır, “Buralar bir
demokrasi arenası, bayrak size
geçti, umuyoruz ki bu bayrağı
en yükseğe taşıyacaksınız. Bizde
bu konuda elimizden gelen desteği veremeye hazırız. Kesinlikle
bireysel hareketler, tek başına
gidilen yollarda çok fazla sonuç
alınmıyor. Onun için hepimiz
birlik ve beraberlik içerisinde bu
böyle ilgili, mikro milliyetçilik
yapmadan, Batı Akdeniz bilinci
ile çalışmalarımızı yapmamız
gerekiyor” diye konuştu.
BTB Başkanlığına yeni seçilen
Yılmaz Başar, Antalya ve Burdur’un birbirine çok yakın iller
olduğunu belirterek, “Bu dönemde komşuluk faaliyetlerimizi
daha da arttırmayı düşünüyoruz.
Sadece Antalya olarak değil, Isparta, Denizli, Afyon gibi illerimizle işbirliği içinde olmak
istiyoruz. Biz il olarak komşularımızla barışık olmak zorundayız”
diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından,
BTB Başkanı Yılmaz Başar, Meclis Başkanı Hikmet Çangır ve yönetim kurulu üyeleri, “EXPO
2016 Antalya’ya Hızlı Trenle
Gelin” kampanyasına imza atarak destek verdi. ATB Başkanı
Çandır ve ATSO Başkanı Budak,
Yılmaz Başar’a hediye takdim
ederek, başarı dileklerini iletti.
BURDUR TİCARET SANAYİ
ODASI’NA ZİYARET
ATB ve ATSO heyeti daha sonra
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanı Yusuf Keyik’e ‘hayırlı
olsun’ ziyaretinde bulundu.
Keyik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Antalya’daki dinamiklerle birlikte
çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATB ve BAGEV
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, BAGEV’in bölgesel çalışmalarını anlattı. Bölgesel ilk
istihdam ofisini açtıklarını ve sisteme kayıtlı 10 bin işsiz, 2 bin
firma ile işsizlikle mücadele ettiklerini kaydeden Çandır, bölge
ekonomisinin tarım, ticaret, taşımacılık, teknoloji, turizm olarak
açılan 5T ile kalkınabileceğini
vurguladı. Çandır, birlikte hareket etmenin önemine dikkat
çekti. ATSO Başkanı Budak,
Burdur TSO’dan da hızlı trene
destek istedi. Yusuf Keyik ve
Burdur TSO yönetim kurulu üyeleri hızlı tren için açılan 1 milyon

ATB heyeti Burdur Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

imza kampanyasına imza atarak
destek verdiler.
ISPARTA ZİYARETLERİ
Antalya heyeti daha sonra Isparta’da ziyaretlerde bulundu.
Heyet ilk olarak Isparta Valisi
Memduh Oğuz’u makamında
ziyaret etti. ATB ve ATSO heyetinin birlikte Isparta’ya ziyaretlerde bulunmasının örnek bir
davranış olduğunu dile getiren
Vali Oğuz, “Birlikte ziyaretlerde
bulunmanız benim için ayrı bir
anlam taşıyor. Birlikte hareket
edebilen toplumlar başarılı olabilirler” dedi. Ziyaretin ileriye
yönelik beraber olma, güçleri
birleştirme ve güzellikleri paylaşma anlamı taşıdığını belirten
Vali Oğuz, bencillikten uzak,
kollarını biraz daha geniş açan
ve herksi kucaklayan, olacaksa
beraber olsun niyetiyle yapılmasının ziyareti daha anlamlı hale
getirdiğini söyledi.
Ziyarette bölge tarımına ilişkin
açıklamalarda bulunan ATB
Başkanı Ali Çandır, turizmin lokomotifi olan Antalya’nın tarım
üretiminde de öncülük görevi
üstlendiğini söyledi. Kış aylarında Antalya’da yaz aylarında
da Isparta ve Burdur’da çok
önemli tarım üretimi yapıldığını
ve bölgenin bu şekilde bir birini
tamamladığını kaydeden Çandır, tarım alanlarının imara açılması tehlikesinin üretime negatif
olarak etki yaptığını söyledi. Bölgenin bir bütün halinde tarım,
turizm, ticaret, taşımacılık ve teknoloji alanlarında gelişmesini
arzuladıklarını belirten Başkan
Çandır, her ilin kendine has
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avantajları olduğunu söyledi.
ATB Başkanı Çandır ve ATSO
Başkanı Budak’a görevinde başarılar dileyen Vali Oğuz’a heyet
çeşitli hediyeler sundu.
ISPARTA TSO’YA ZİYARET
Antalya heyeti daha sonra Isparta Ticaret Sanayi Odası
(ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetimini ziyaret etti.
Başdeğirmen, Isparta’nın Antalya’nın arka bahçesi olarak görüldüğünü söyledi. Arka bahçeye
dönüp bakılmadığını ileri süren
Başdeğirmen, “Sizi en güçlü
komşumuz olarak görüyoruz.
BAKA’da da 3 yıl beraberliğimiz
var. Antalya, Isparta ve Burdur.
Bu illerin arasında en gelişmiş il
olarak Antalya’yı görüyoruz. O
yüzden her zaman için başkanımızdan ve sizlerden bizlere her
zaman destek vermenizi talep etmiştik. Bugün burada olmanız
bize bir güç verdi. BAKA iller
arası gelişmişliği dengelemek
için kurulmuş bir ajans. Bizim
kalkınmamız için gerekli olan
birçok şey var. Antalya, Isparta
ve Burdur beraber görüldüğü
için bizde güçlü görülüyoruz.
Bunu da Isparta’ya vereceğiniz
desteklerle bu durumu aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
ATB Başkanı Ali Çandır, bölge
ekonomisinin birlikte hareket
ederek daha güçlü hale geleceğini vurgularken, bunun için iyi
bir ulaşım ağına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çandır, BAKA’nın
önümüzdeki dönem daha iyi bir
çalışma sistemine kavuşmasını
ümit ettiklerini belirterek, “Isparta, Burdur ve Antalya Allah’ın
bir lütfu, birbiriyle entegre olmuş
bir bölge, bu potansiyeli iye değerlendirmemiz lazım” dedi.

ATB ve ATSO heyeti Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Isparta’yı arka bahçe olarak görmediklerini kaydeden ATSO Başkanı Çetin Osman Budak da,
bölgenin öncelikli sorununun
ulaşım olduğuna dikkat çekti.
Budak, “1 saatlik mesafe Antalya. Havaalanı ile ilgili başka
bir şeyin yapılması lazım. Buradan mutlaka Antalya’nın zenginliğini bu bölgeye taşımak
gerekiyor. Bu nedenle ulaşım
ağının zorlanarak istenmesi
lazım. Anadolu’nun zenginliğinin
de bu bölgeye taşınması lazım.
Bizim ana problemimiz ulaşım.
Bu ulaşım işini çözmek lazım.
Hızlı tren hattının her iki taraftan
gelmesi gerekir” diye konuştu.
Ardından Antalya da büyük bir

tüketim potansiyelinin var olduğunu bildiren Budak, “Un var
şeker var, yağ var, helvayı da biz
yaparız. Helvayı beraber karmak
zorundayız” dedi. Budak, hızlı
tren için Ispartalılardan destek
isterken, Şükrü Başdeğirmen ve
ITSO yönetim kurulu üyeleri hızlı
tren imza kampanyasına imza
atarak destek verdiler.
ISPARTA BORSA’YA ZİYARET
Antalya heyeti daha sonra Isparta Ticaret Borsası’nı ziyaret
etti. ITB Başkanı Ahmet Adar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirirken, ATSO’nun hızlı
tren kampanyasına imzasıyla
destek oldu.
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Manavgat ve Alanya
TSO’ya ziyaret

A

Antalya Ticaret
Borsası Yönetimi
ile Antalya
Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetimi,
göreve yeni
seçilen Manavgat
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı
Ahmet Boztaş ile
Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası
Başkanı Mehmet
Şahin’e hayırlı
olsun ziyaretinde
bulundu

TB ve ATSO heyetini,
MATSO Başkanı Ahmet
Boztaş, MATSO Meclis
Başkanı Kerim Erdem
ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Boztaş ve yönetim kurulu üyelerine yeni
görevlerinde başarılar dileyen
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, eski başkan
Şükrü Vural’a çalışmalarından
dolayı teşekkür etti. Çandır,
yeni yönetimin MATSO bayrağını ileriye taşıyacağına inandığını söyledi. Bölgedeki oda
ve borsaların BAGEV’in de
katkısı ile birlikte hareket ettiğini kaydeden Çandır, “Umuyorum bu birliktelik yeni
dönemde de devam eder”
dedi.
YÖRESEL ÜRÜNLERE
SAHİP ÇIKALIM
Çandır, gazetecilerin bu yıl
4’üncüsü yapılacak Yöresel
Ürünler Fuarı’na ilişkin sorusu
üzerine, fuarın 19-22 Eylül
2013 tarihinde yapılacağını
bildirdi. Yöresel ürünlerin markalaşmasını hedefleyen fuarı
Türkiye’nin sahiplendiğini belirten Çandır, “Türkiye genelinde 3 bin civarında coğrafi
işaret almaya hak kazanacak
ürün var. Bölgemizde de ciddi
bir yöresel ürün potansiyeli
var. Onların coğrafi işaret alması için hep birlikte çalışacağız. Değerlerimize hep birlikte
sahip çıkmamız gerekiyor”
dedi.
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’tan tarım alanlarına salip

çıkmasını isteyen Ali Çandır,
“Gelecek nesillere daha yeşil,
güzel bir ortam hazırlayabilmemiz için yeni tarım topraklarına sahip çıkmamız
gerekiyor” dedi. MATSO’nun
geçen yıllarda yapılan Yöresel
Ürünler Fuarı’na büyük ilgi
gösterdiğini hatırlatan Çandır,
Manavgat susamının coğrafi
işaret alma çalışması olduğunu belirtti.
MANAVGAT SUSAMI
TESCİLLENİYOR
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş
da MASİAD, Akdeniz Üniversitesi ve MATSO olarak Manavgat susamının coğrafi işaret
alması için çalışma başlattıklarını hatırlatarak, “Manavgat
susamının coğrafi işaret alması
için önümüzdeki günlerde müracaatımızı yapacağız” dedi.
ATSO Başkanı Budak, Ahmet
Boztaş ve ekibine başarılar diledi. ATSO olarak Antalya ulaşımını çok önemsediklerini
belirten Başkan Budak, Antalya'ya hızlı tren projesinin mutlaka getirilmesi gerektiğini
kaydetti. Budak, hızlı trenle ilgili başlattıkları imza kampanyasına MATSO’dan destek
isterken, “EXPO 2016 için Antalya hızlı tren projesi hayata
geçirilmelidir. EXPO'yla birlikte
hızlı tren projesi de hizmete
girsin” dedi. İmza kampanyasına destek veren MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya
Hızlı Tren Projesi'nin hayata
geçirilmesi için çalışacakları
sözünü verdi.
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MATSO Başkanı Boztaş, ATSO Başkanı Budak ve
ATB Başkanı Çandır'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken, günün anısına plaket ve Manavgat'ın yöresel ürünlerinin bulunduğu sepet takdim
etti. ATSO Başkanı Budak Boztaş'a “Geçmişten
Günümüze Antalya Ticaret ve Sanayi Odası” kitabını hediye ederken, ATB Başkanı Çandır ise
“Uluslar arası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri”
kitabı ile Antalya'nın yöresel reçellerinden hediye
etti. Ali Çandır, ramazan ayında dağıtılacak ramazan paketlerinde zeytinyağına yer verilmesini
isterken, bu dönem zeytinyağının tanıtımına ağırlık verileceğini kaydetti.
ALTSO’YA ZİYARET
ATB ve ATSO heyeti daha sonra Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası başkanlığına seçilen Mehmet Şahin’i ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, ALTSO
eski başkanı Kerim Aydoğan’a çalışmalarından
dolayı teşekkür ederken, ALTSO yönetimine görevinde başarılar diledi. Antalya’nın ciddi değerleri
olduğu gibi deformasyona uğrayan değerleri olduğunu belirten Çandır, “Biz Antalya lobisiyle sadece yurt içinde değil Tanıtım A.Ş. vasıtasıyla
yurtdışında da Antalya’nın bayraktarlığını yapmalıyız. Birlikte hareket etme kültürümüzü tavan yaptırmalıyız. Sizlerin de bu ekibin içinde ciddi
şekilde yer alacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Her
zaman, her türlü projede birlikte olmayı hayal
ediyoruz” diye konuştu.

ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya’nın
ilçeleriyle birlikte hareket ederek güzel işlere imza
attığını belirterek, Yöresel Ürünler Fuarı, Tarım
Konseyi, Tanıtım AŞ’nin bunun en güzel örnekleri
olduğunu söyledi. ATB öncülüğünde başlatılan
Yöresel Ürünler Fuarı’nın bu yıl dördüncüsünün
yapılacağını belirten Budak, “Bütün Türkiye’yi Antalya’da buluşturuyoruz. Kars’ın peyniri, Sivas’ın
kangalı, Finike’nin portakalı buluşuyor” dedi.
Budak, Antalya domatesini markalaştırma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Budak,
“Bunlar birlik ve beraberlikle ortaya çıkan şeyler”
dedi. Budak, hızlı tren kampanyası için de ALTSO
Başkanı Şahin’den destek istedi.
Mehmet Şahin, birlik ve beraberlik vurgusuna katılırken, “Bizlerin lokomotifi aynı, tarım, turizm,
inşaat” dedi. Kendilerinin de birlik ve beraberlik
söylemi ile yola çıktığını kaydeden Şahin, “Buna
göre çalışacağız” dedi. Şahin, ziyaretleri nedeniyle ATB ve ATSO yönetimine teşekkür etti.
Budak, Boztaş'a “Geçmişten Günümüze Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası” kitabını hediye ederken,
ATB Başkanı Çandır ise “Uluslar arası Antalya
Coğrafi İşaretler Semineri” kitabı ile Antalya'nın
yöresel reçellerinden hediye etti.

ATB Yönetim Kurulu Üyeleri MATSO’da

ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin

ATB Başkanı
Ali Çandır

İhracatçıya faiz indirimi
Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, "İhracat nakit kredilerine vadesine
göre yüzde 4 ile
5.5 arasında bir
faiz söz konusu
olacak" dedi.

E

konomi Bakanı Zafer
Çağlayan ile birlikte
düzenlediği basın toplantısında Eximbank'ın
uygulamaya başlayacağı faiz
oranlarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
“Bugüne kadar uygulanmakta olan faiz oranlarına
göre ciddi düşüşler var. Baktığınızda asıl ihracat nakit
kredilerine yüzde 4 ile 5.5
arasında bir faiz söz konusu
olacak 120 günde yüzde
4'ten başlıyor, 540 güne
kadar vadeler var, 540
günde de yüzde 5.5'a ulaşıyor. Eximbank'ın diğer bankalardan farkı, bunun
haricinde ihracat müşterilerinden başka hiçbir bedel almıyor” diye konuştu. Daha
önceki rakamlara göre düşüşün 0.75 ile 2,25 arası olduğunu ifade eden
Babacan, “Türk lirasında

120 günde 0.85 indi, 540
günde 1.5 puan indi” dedi.
Eximbank'ın tamamen ihracatçıların hizmetinde olan ve
kaynağının yüzde 100'ünün
hazineye ait olan bir banka
olduğunu ifade eden Babacan, “Bizim Eximbank'tan
beklediğimiz şu; dışarıdan
kullandığı kaynağın maliyetinin altına inmeden ama maliyetine kadar neredeyse
inecek şekilde kredi kullandır, kendi öz sermayenden
kullandırıyorsan, öz sermayesi madem hazinenin koymuş olduğu sermaye, orada
da hazinenin borçlanma faizine kadar inebilirsin. Bizim
Eximbank'tan çok yüksek bir
kar beklentimiz yok. Arada
maaşlarını, kiralarını çıkartabilirlerse o yeter diyoruz”
diye konuştu.
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Komite
başkanları
meslek
komitelerinin
yeni dönemde
daha aktif
çalışması için ellerinden çabayı
göstereceklerini
ifade etti.

A

ntalya Ticaret Borsası
bünyesinde faaliyet gösteren 7 meslek komitesinin
başkanları Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB
Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim
Köseoğlu, Halil Bülbül, Mahmut
Ruhi Alpagot ve Süleyman Ersan
ile Anadolu Park’ta kahvaltıda bir
araya gelerek hem sektörel konuları değerlendirdi hem de meslek
komitelerinin daha etkin çalışması için yapılması gerekenleri
konuştu. ATB Başkanı Ali Çandır,
meslek komitelerinin üyelerin so-

runlarını üst makamlara bildirme
konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Aktif olarak
çalışan ve her ay düzenli olarak
toplanan meslek komitelerimiz
üyelerimizin sorunlarını bizlere
iletiyor, bizler de bu sıkıntıları üst
makamlara iletiyoruz. Bu düzenli
çalışmanın yeni dönemde daha
aktif şekilde olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Komite başkanları da meslek komitelerinin
yeni dönemde daha aktif çalışması için ellerinden çabayı göstereceklerini ifade etti.

borsadan

Meslek komitesi yeni döneme
daha dinamik giriyor

röportaj
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“’Abi’ diye hitap
ettiklerine göre
kendimi Hal’de
kabul ettirmişim”

Toptancı Hal’in tek kadın
yöneticisi
Antalya Toptancı Hal’in tek kadın yöneticisi Antalya
Ticaret Borsası üyesi PerihanAlagöz, erkek
egemenliğindeki halde bir kadın olarak görev yapmanın
avantaj ve dezavantajlarını Borsanomi Dergisi ile
paylaşırken, yaş meyve sebze ihracatına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
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1

Siz şirketin hangi bölümündesiniz?
İhracat kısmıyla ilgileniyorum. Almanya’da Stuttgard halinde de kendi firmamız mevcut. Almanya’daki firmamızı
2000 yılında kurduk. Ahmet Dilbaz Almanya’daki firmanın işleriyle ilgileniyor.
Bugüne kadar hem Türkiye’den ihracat
hem Almanya’dan ithalat konusunda
çalışıyoruz.

bayanım. Benim küçüklükten beri
erkek işine el atma gibi bir merakım
vardır. Bu bende oto tamirciliğiyle başladı. Arabaların motorunu merak ederdim. Halde çalışmak da beni böyle
cezp etti galiba.
KADINLARIN BAŞARILI
OLAMAYACAĞI SEKTÖR YOK
Halde çalışırken zorlandınız mı?
Halde çalışmam gündeme geldiğinde
yeni hal açılmamıştı, eski hal hakkında
da güzel şeyler duymamıştım. Yine de
o erkek egemen çizgiyi nasıl geçerim,
kendimi nasıl kabul ettirebilirim, domates, biber, patlıcanın yanında ne şekilde yer alabilirim, onun merakı vardı
içimde. Hale girdim ilk iki sene kafamda hep bir soru işareti oluştu,
acaba kendimi kabul ettirirken yanlış
adım mı atatıyorum diye. Sonuçta burası erkeklerin dünyası, onların verdiği
kararlara aykırı karar verirken çok mu
radikal oluyorum gibi hep soru işaret-

“Avrupa
ürünü kimin
ürettiğiyle ilgilenmiyor,
“Türk ürünü”
deyip geçiyor.
Bizim milliyetçi davranmamız
gerekiyor,
üretimde bireysel hareket
etmememiz
gerekiyor”

Eğitiminizi farklı alanda almışsınız, yaş sebze meyve sektörüne
girmenize neden olan faktör
nedir?
Sektöre girmeme neden olan kişi şirketimizin de kurucusu Ahmet Dilbaz’dır.
Evet farklı bir eğitim aldım. Bir ziraat
mühendisi değilim ama sektörün
içinde olmam dolayısıyla ziraat mühendisi kadar bilgi sahibiyim.
Sektöre girerken halin ne olduğunu biliyor muydunuz?
Halde çalışmak aklımın ucundan bile
geçmiyordu, hali çok bilmiyordum
ama içine girince öğrendim. Halin içerisinde yönetim departmanındaki tek

leri vardı. 2 yılın sonunda ortam yumuşamaya başladı. Birine seslendiğimde
“abi” diyen cevap veren bile oldu.
“Abi” dediklerine göre kabul görmüşüm diye düşündüm. Bayanların başarılı olamayacağı hiçbir sektör yok. Yeter
ki isteyelim. İstemek başarmanın yüzde
50’si demek. 17 yıldır bu sektördeyim.
Her gün ilk günkü heyecanı hale girerken yaşıyorum. İlk yıllar belki stresli
geçti ama şimdi gülümseyerek anımsıyorum o günleri. Çünkü gerçekten çok
farklı bir kültürün içerisinde yaşamış,
büyümüş bir üretici kesimiyle karşı karşıyasınız. Onlarla aynı başlangıçta konuşmuyorsunuz ama bir şeylerin doğru
gitmesi için ortak noktada bulaşmanız
gerekiyor. Onlar size gelemiyorsa siz
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Perihan Hanım sizi tanıyabilir
miyiz?
973 yılında Almanya’da dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu
Almanya’da tamamladım. Liseye Türkiye’de başladım.
1988’den beri Türkiye’de yaşıyorum.
Üniversite eğitimimi Alman dili ve edebiyatı üzerine aldım. 1996 yılında Dilbaz İhracat İthalat ve Pazarlama Gıda
Tarım Ürünleri Şirketi’nde çalışmaya
başladım. Amcam Ahmet Dilbaz şirketi
1993 yılında kurdu. 1996’dan bu
yana birlikte çalışıyoruz.

röportaj
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onlara gideceksiniz.
Sektördeki en önemli sıkıntı nedir?
İlk başta ilaç konusu çok fazla problem
değildi ama 2000 sonrası ciddi sorunlar yaşamaya başladık. İhracatçı olarak
eğitimsiz üreticinin olmaması gerektiğini
düşünmeye başladık. O noktadan
sonra bir çok kulvarda eğitim çalışmaları yaparak kalıntı konusunun önemine
dikkat çekmeye çalıştık. Gerçekten
güzel bir yol kat ettik. Üreticiler eğitimine çok müsait, yeter ki onlarla doğru
kanaldan konuşabilelim.

“İhracatçının
görevi pazar
araştırması
olmalı. Ve bu
noktada
başarısını
devam ettirmeli. Şu
anda mecburen ihracatçı
halen doğru
ürünü bulup
göndermekle
de uğraşmak
zorunda”

İhracatçı olarak bu sıkıntı sizi nasıl
etkiliyor?
Avrupa’da ciddi bir kontrol mekanizması var. Halen Türkiye’de onun eksikliği var. İhracatçının görevi pazar
araştırması olmalı. Ve bu noktada başarısını devam ettirmeli. Şu anda mecburen ihracatçı halen doğru ürünü bulup
göndermekle de uğraşmak zorunda.
Aslında bu noktaya kadar farklı bir
kontrol mekanizması olmalı ki ihracatçıya doğru ürün üretilmeli. İhracatçı
pazar bulmakla değil üretim aşamasıyla
uğraşmak zorunda kalıyor. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü kalıntılı ürünü
gönderdiğiniz takdirde ihracatçı olarak
direk siz muhatapsınız.
Üreticinin üzerine düşen görev
nedir?
Üretici şunu bilmeli “benim ürünüm nereye gidecek?”. İzlenebilirliği sağladığımızdan dolayı ve tarım müdürlükleriyle

koordineli çalıştığımızdan dolayı artık
üreticiyi kolaylıkla belgeleyebiliyoruz.
Ayıplı ürün tespit edildiği takdirde Avrupa’da üretici hemen deşifre olabiliyor.
Akıllı üretici “ben Avrupa pazarına üretim yapıyorum, şunlara dikkat etmek
durumundayım, dikkat etmediğim takdirde karşıma böyle bir cezai uygulama
çıkacak, ben ürünümü satamayacağım”
düşünmeye başladı, bu da biz ihracatçıları rahatlatıyor. Tabi ki bunu, serası
uygun üreticiler yapabiliyor. Halen maalesef serası üretim için uygun koşullara
sahip olmayan üreticiler var. Bizim için
“seranı revize et demek” kolay ama
bunun bir maliyeti var. O pencereden
baktığımız zaman üreticiye hak veriyoruz. Sonuçta firmalar cezai uygulamaya
maruz kalıyor. Avrupa ürünü kimin ürettiğiyle ilgilenmiyor, “Türk ürünü” deyip
geçiyor. O yüzden bizim milliyetçi davranmamız gerekiyor, bireysel hareket etmememiz gerekiyor. Birlikte bir şeyleri
başarmak biraz zaman alıyor. Ama
bizim kaybedecek zamanımız yok.
Nelere dikkat etmek lazım?
Örneğin geçen yıl üzümde sıkıntılar yaşandı. Demek oluyor ki üzümümüz Avrupa tarafından markaj altında olacak,
dikkat etmemiz gerekiyor. Üzüm sezonu
başlamadan analizlerin, eğitimlerin
kontrollerin yapılması gerekiyor. Bu söylediklerimde “kalıntı problemimiz vardır” sonucu çıkarılmamalı, kalıntıda
büyük bir yol kat edildi. Üretici için denetim ve otokontrol sağlanmalı.
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Sıkıntıları aşabildiniz mi?
Bunun kaldırılması anlamında ciddi savaş verdik.
İhracatçılar Birliği yönetimindeyim. AB sorunları
ve Bulgaristan benim takibimde, bu konularda
ciddi uğraşlar veriyoruz. Konuyu güzel bir noktaya getirdik, en azından TIR’larımız çok fazla
beklemiyor. Ürünlerimizin tezgah ömrü kısalmasın diye hızlı çalışıyoruz. Ama Bulgaristan’daki
analizler TIR’ımızın 3 güne kadar bekletilmesine
neden oluyordu. 2 yıldır bununla ilgili temaslar
kurduk. Bu süreyi 1-1,5 saate düşürdük. Ekonomi Bakanlığımızın, Sofya Ticaret Müşavirimizin
desteğiyle ciddi yol kat ettik ama maliyet konusunda çok başarılı olamadık. Yüzde 51 başarı
sağlayabildik. Bunları alt alta koyduğumuzda ihracatçı zor koşullar altında ülkeye döviz kazandırmaya çalışıyor.
İhracatçıların bir sıkıntısı da ülkemizde
yapılan analizlerde fiyatın yüksek olması,
bununla ilgili neler söylersiniz?
Türkiye’de analiz laboratuarlarında yapılan analizlerde fiyatlarının da iyiye doğru gideceğine
inanıyorum. Bu sorunlar çözülürse ihracat rakamlarımız katlanacak. Maliyetlerimizin yüksek
olması gerçekten büyük sorun.
Şirket olarak pazarlarınız nereler?
Biz tüm Avrupa ülkelerine çalışıyoruz. Yaş meyve
sebze ihracatı gerçekleştiriyoruz ama üzüm ana
kalemimiz. Avrupa’ya yılda 100 TIR ürün gönderiyoruz. Avrupa’ya yılda 2000 ton üzüm gönderiyoruz.
Üzümü en çok nerelere gönderiyorsunuz?
Üzümü Almanlar çok seviyor. Çekirdeksiz sultani
sarı üzümü tercih ediyorlar.
Borsanomi Dergisi olarak teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

röportaj

İhracattaki tek sıkıntı kalıntı mı?
Değil. Avrupa’da ilk başta hep kalıntı karşımıza
çıkartılıyor ama ihracat öncesi sıkıntılarımız var.
Mesela döviz kuru. Maliyetlerimiz çok yüksek.
Avrupa’da bizim rekabet şansımız maalesef bu
noktada biraz sekteye uğrayabiliyor. Örneğin
kiraz sezonunda İtalya ile çakıştığımız an ciddi
sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene rekolte düşük, fiyatlar yüksek, ihracatçı “ben bu fiyatlarla ne yapabilirim” diye düşünüyor. Her zaman hedef yüksek
TIR sayısıdır ama hava koşulları rekolteyi etkilediğinden dolayı fiyatların yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Girdi maliyetleri de buna eklenince
Avrupa ile rekabet şansımız ciddi anlamda
olumsuz etkileniyor. İhracatçı kirazı, inciri, üzümü
dört gözle bekler. Tropikal meyvelerdir, diğer kalemler çok karlılığı olan ihracat kalemleri değildir. Asıl para kazanması gereken kalemlerimiz
bunlar. Bulgaristan’daki denetimler nedeniyle TIR
başına ödediğimiz paralar karımıza bile denk
gelmeyen rakamlar. TIR başına 600-800 Avro
civarında analiz, evrak kontrolü gibi ücretlendirmelere tabi tutuluyoruz.

Perihan Alagöz, Antalya
Toptancı Hal’e kadın elinin
değdiğini icraatlarıyla da gösteriyor. İşçileri 6 ayda bir tepeden tırnağa sağlık
kontrolünden geçiren Alagöz,
işçilerin sosyal her türlü
ihtiyacını da karşılıyor.
Şirketinde işçilerin yararlanması
için kütüphane kuran Alagöz,
gazete alarak işçilerin ülke ve
dünyadaki gelişmeleri yazılı
basından takip etmelerini
sağlıyor. Alagöz için işçilerin
birbiriyle ilişkiler de son derece
önemli. İşçilerin kaynaşması
için piknik, kahvaltı gibi organizasyonlar düzenleyen Perihan
Alagöz, çalışanların
sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

“İhracatçı zor koşullar
altında ülkeye döviz
kazandırmaya
çalışıyor.”

güncel
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İhracatçılarımız ödüllendirildi

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Başarılı İhracatçılar Ödül
Töreni’nde Türkiye İhracatçılar
Meclisini oluşturan 26 farklı sektörde
en çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.
26 ihracat sektörü içinde süs bitkileri
sektöründe ödül alan ilk üç firma Antalya’dan çıktı. Birincilik ödülünü alan
Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret A.Ş.
adına Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi
Göbüş’e ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Süs bitkileri sektöründe ikincilik ödülünü alan Bileşik
Tarım Taşıma Tur. Ltd. Şti firmasına
ödülünü Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, üçüncülük ödülünü alan Fleurantalya Süs Bitkileri Üretim ve
Pazarlama A.Ş. firmasına ödülünü
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti.
Süs bitkileri sektörünün Sektörel Dış
Ticaret Firması olan Çiçekçiler Birliği
Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş, çiçekçilik sektörünün birlikte hareket ederek
büyümenin en güzel örneğini sergilediğini belirterek, “Çiçekçiler Birliği Dış
Ticaret A.Ş. olarak, bu ihracatı birlik
içinde, dayanışmayla gerçekleştirdik.
Birlikte hareket ederek büyümenin en
güzel örneğini bizim sektörümüz gös-

Başarılı
ihracatçılar
ödül töreninde
Antalya’dan en
fazla ihracat
yapan iki firma
ödüllendirildi.

teriyor, bu da ileriye daha fazla güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu ödülü
tüm ortaklarımız adına gururla alıyorum. Bu yıl sektörün koymuş olduğu
100 milyon dolarlık ihracat hedefine
ulaşmak için elimizden gelen katkıyı
biz de firma olarak ortaya koyacağız.
2023 yılı için sektör hedefimiz 500
milyon dolar ihracat gerçekleştirilmesi, bu hedef için de üzerimize düşeni yaparak ihracatı arttırmak için
çaba harcayacağız” diye konuştu.
YAŞ MEYVE SEBZEDE
LİDERİZ
Törende yaş meyve ve sebze alanında
en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü
firma olan Muşlu Kardeşler Yaş Sebze
Meyve Pazarlama Turizm Seyahat
Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına İsmet Kerem aldı.İsmet
Kerem, ihracatta üçüncülük ödülünü
Ekonomi Başkanı Zafer Çağlayan’ın
elinden aldı. İsmet Kerem, Antalya’nın
yaş meyve ve sebze alanında iyi bir
yerde olduğunu belirterek, Antalya’da
üretilen kaliteli ve sağlıklı ürünleri
dünya sofralarına ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kerem, yapılan çalışmaların ödüllendirilmesinin de sevindirici olduğunu
ifade etti.
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A

ntalya Ticaret Borsası (ATB)
personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi. C sınıfı iş güvenliği
uzmanı İbrahim Aktaş tarafından
verilen eğitimde, işyerindeki tehlike kaynakları ve tehlikeler, riskler
anlatılırken, düzeltici ve önleyici
kontrol tedbirleri anlatıldı. 6331
sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesine göre işverenin çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlü
olduğunu, bu çerçevede risk değerlendirmesi yaptığını belirten
Aktaş, aynı kanunun 10. maddesine göre de işverenin, iş sağlığı
ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olduğunu
vurguladı.

ATB personeline iş
güvenliği
uzmanı
İbrahim Aktaş
tarafından iş
sağlığı ve
güvenliği
eğitimi verildi.

Antalya Ticaret Borsası’nın talebi
doğrultusunda risk değerlendirme
çalışmasının gerçekleştirildiğini
bildiren Aktaş, “İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim
yöntemleri, çalışanların sağlık ve
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari
yapılanmasının her kademesinde
uygulanabilir nitelikte olmalıdır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve
çalışanların bu ortamda maruz
kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını
sağlar” diye konuştu. Aktaş, daha
sonra personele uygulamalı olarak eğitim verdi.

borsadan

Borsa personeline iş güvenliği eğitimi

güncel
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Antalya

çiçek kent oldu
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güncel
Kesme çiçek ve süs bitkileri alanında adından söz
ettiren Antalya, geleneksel hale gelen Çiçek Festivali’nin 9’uncusuna ev
sahipliği yaptı. Çiçek
tasarımlarının ilgi
topladığı festivalde,
çocuklar, yaşlılar, gençler,
turistler her yaş grubundan yüzlerce insan
Cumhuriyet Meydanı’nda
toplanarak coşkuya ortak
oldu. Çiçek Festivali’nin
bu yılki teması EXPO 2016
Antalya’nın da teması
olan çiçek ve çocuktu.

Festivalde 1 milyon dal kesme
çiçek kullanıldı
ve dağıtıldı. Atatürk Anıtı´nın
etrafının çiçeklerle süslendiği
meydanda çiçeklerden oluşturulan Türk
bayrağı büyük
beğeni gördü.

Kortejde rengarenk çiçeklerle
süslenen araçlar ve çizgi film
kahramanlarının tasarımları dikkat çekerken, araçlardaki mankenlerin dağıttığı çiçekler büyük
ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden korteje katılanlar da halka ve
turistlere çiçek dağıttı. Antalya
Büyükşehir Belediye Bandosu
‘nun ezgileriyle yapılan korteje
katılan animasyon ekipleri çeşitli
gösterilerle korteji renklendirdi.
Kortejin ardından etkinlik yurt dışından gelen öğrencilerin konseri ile devam etti. Portekiz,
Polonya, İspanya, Romanya
okullarından gelen öğrenciler
geleneksel kıyafetleriyle korteje
renk kattı. Azerbaycan’dan festivale katılan çiçek tasarımcısı
Raymond Art ekibi de Cumhuri-

yet Meydanı’nda çiçekten bir dekorasyon yaptı.
10. Yıl Marşı’nın okunmasının
ardından sahneye çıkan Çocuk
Gezegeni ritm gösterisi sundu.
Hayat Sanat Okulu’nun bale ve
dans gösterisinin ardından İlhami Tankut Anadolu Lisesi
Müzik Grubu izleyicilere keyifli
dakikalar yaşattı. Ahmet Leman
Baydar İlköğretim Okulu ise klasik müzik Konseri sundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Su
Perdesi Gösterisinin ardından
ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Saz
Solo Konser verdi. Program
Çağlayan Lisesi Turkuaz Dans ve
Ritm Grubunun gösterileriyle son
buldu. Festivalde 1 milyon dal
kesme çiçek kullanıldı ve dağıtıldı. Atatürk Anıtı´nın etrafının
çiçeklerle süslendiği meydanda
çiçeklerden oluşturulan Türk
bayrağı büyük beğeni gördü.
Atatürk Heykeli etrafındaki bu
renkli görüntü önünde vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman
Bağdatlıoğlu yaptığı konuşmada,
yaklaşık 9 yıl önce tanıtım amacıyla Çiçek Festivali’ni başlattıklarını belirterek, “Hedefimiz 5 yıl
sonra EXPO’yu tanıtmaktı. Başta
ihracatçılar olmak üzere 300 bin
kişinin emeğinin bulunduğu herkese teşekkür ediyorum” dedi.

güncel

B

u yıl Antalya’da 9’uncusu
düzenlenen Çiçek Festivali, kortej yürüyüşü ile
başladı. 9. Çiçek Festivali’nin Işıklar Caddesi’nden başlayan kortej yürüyüşüne Antalya
Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman
Bağdatlıoğlu, ATSO Başkanı
Çetin Osman Budak ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

51

TÜM ANTALYA DAVET EDİLDİ
. Çiçek Festivali öncesinde festival
9
komitesi üyeleri basın toplantısı düzenleyerek, festival etkinliklerini du-

yurdu. Toplantıya Süs Bitkileri ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Osman Bağdatlıoğlu, ATSO başkanı
Çetin Osman Budak, ATB Başkanı Ali
Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Öcal,
EXPO 2016 Genel sekreteri Selami
Gülay ile organizasyon komitesinde yer
alan kurum ve kuruluşların temsilcileri
katıldı.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu,
festivale 9 yılda çok emek verildiğini
belirterek, festivalin beşinci yılından
sonraki dönemlerin EXPO’ya hazırlık
niteliğinde bildirdi. Bağdatlıoğlu
“Bütün ağırlığımızı EXPO tanıtıma verdik. Bundan sonraki sene artık EXPO
Ajansı da bu işin içerisinde olacak”
dedi.
KALBİMİZ SEVGİ DOLSUN
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, 9 yıl önce başlatılan çalışmanın devam etmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Burada kurumların
işbirliğinin çok önemi var. Demek ki
kentimizde kurumlar arasında sağlıklı
diyalog ve işbirliği olduğu zaman ürünlerimiz de süreklilik arz ediyor. 10. yılında bu festivali kurumsal hale
getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Çiçeğin yetiştirilmesi ve markalaşma-

sına katkı sağlayanlara teşekkür eden
Çandır, “Asıl teşekkürü hak edenler var.
Sıcakta, soğukta, serada çiçekleri kesenler, çiçekleri sizlere ulaştıran çiçekçi
esnafı, her türlü zorluğa rağmen ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı
sağlayan ihracatçılara teşekkür ediyorum” dedi.
ANTALYA ÇİÇEKLENSİN
Çiçeğin sevgi, barış ve dostluk anlamına geldiğini söyleyen ATSO Başkanı
Çetin Osman Budak, çiçek festivali için
çok yoğun emekler sarf edildiğini belirtti. Antalya’nın giderek betonlaşan bir
kent olduğunu, ama buna rağmen bozulmamış güzelliklerinin hala durduğunu kaydeden Budak, “Antalya’yı artık
çiçeklendirelim, bir proje yapalım, hep
beraber yapalım. Begonvil Akdeniz ikliminin sembolüdür. Burada bir kampanya başlatılabilir. Kaynak aktarıp
Antalya’ya hiç olmazsa o betonu birazcık gülümseten çiçeklerle donatmanın
yollarını arayalım. Bu başlangıç olabilir. Antalya’nın kültürüne ve turizmine
de katkılar koyacak faaliyettir” diye konuştu.
Dokuz yıl önce Çiçek Festivali ile EXPO
2016’nın temellerinin atıldığını söyleyen EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel
Sekreteri Selami Gülay festivalin
onuncu yılında bu etkinliği EXPO Çiçek
Festivali haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

BASINA ÖDÜL
asın toplantısının ardından 8. Antalya Çiçek
Festival’inden sonra yarışmaya katılan en iyi
B
fotoğraf ve görüntülü haberler ödüllendirildi.
Sabah Gazetesi muhabirleri Can Yücel ve
Talat Öztuzsuz, Zaman Gazetesi Muhabiri

Cihat Ünal, Anadolu Ajansı Muhabiri Hüseyin
Kanber, Akdeniz Manşet Gazetesi Muhabiri
Umut Özen plaketlerini ve hediyelerini tertip
komitesi üyelerinin elinden aldı.
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araştırma

Antalya’nın Siyah-Beyaz
Çiçek Bayramları

A

Hüseyin
ÇİMRİN
Kent
Tarihçisi

ntalya’da sekiz yıldır yapılmakta olan ve artık geleneksel
hale gelen Çiçek Festivali’ni ilk
yılından itibaren dikkatle izliyorum. Yapılan bütün etkinlikler; birkaç saat içinde yapılan kortej geçişi,
bazı araçların çiçekle kaplanması ve
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kısa
bir etkinlikten öte geçemiyor. Hâlbuki
bence bu etkinliğin esas amacının
bütün yıla yayılması ve Antalya’da
zaten eskiden var olan çiçek sevgisinin tekrar canlandırılması olmalıdır.
Eskiden hemen hemen her bahçe duvarı üzerinden sokağa sarkan hoş kokulu yaseminlerle, küçük güle
benzeyen bu ful çiçekleri o günlerdeki
Antalya’nın adeta birer simgesi idiler.
Artık özel günlerde, Sevgililer Günü’nde eşimize dostumuza vereceğimiz çiçeği çiçekçilerden alıyoruz.
Neredeyse evlerde çiçek yetiştirilmez
oldu. İnsanların huyu değişti.
1970’li yılların sonuna kadar Antalya’da bahçelerde, özellikle yasemin
ve ful adı verilen ve kokusu çok keskin
olan çiçeği yetiştirmek, halkın bir kültür simgesiydi. Eski tenekeler içinde

yetiştirilen bu ful çiçekleri, vapurla
İzmir ve İstanbul’a gönderilmek üzere
at arabaları ile iskeleye indirilirken,
bunların götürülüşünü halk büyük bir
hayranlıkla izlerdi. Hemen hemen her
evin bahçesinde bulunan portakal ve
limon ağaçlarında, nisan ayında açan
çiçeklerin çevreye yaydığı koku, Antalya’yı adeta bir cennete çevirirdi.
ÇİÇEĞE PARA VERİLMEZDİ
1970’li yılların ortalarıydı zannederim.
Antalya’da “Müge Çiçekçilik” adıyla
açılan ilk çiçekçi dükkânı açıldığında;
bütün Antalyalılar gibi, ben de şaşırmıştım. Bu zavallı adamcağız, bu çiçekleri kime satacak diye. Çünkü her
Antalyalının bahçesi zaten bir çiçek
bahçesi idi. Çiçeğe para vermek Antalyalıya göre, boşa para harcamak
gibi gelirdi o yıllar.
Resmi daireler bayram ve özel günlerde Atatürk Anıtı’na konulacak çelengi, memurların evlerinden
getirdikleri çiçeklerle süslerlerdi. Çiçeğe de para mı verilirdi hiç? Çünkü
her an çiçeklerle iç içe yaşadık o zamanlar. O günlerde bugünkü gibi “te-
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neke çelenk” modası yoktu.
Bugün bir çiçek cenneti olan
Antalya’da, Atatürk Anıtı’na konulan teneke çelenkler doğrusu
hiç şık durmuyor.
Eskiden sabahleyin işe giderken,
evin hanımı bahçesinde sıra sıra
dizili saksılardan bir gülü, bir
karanfili veya bir ful çiçeğini erkeğinin yakasına bir iğne ile iliştirir; sevgili kocasını işine öyle
yolcu ederdi. Kocası da gün
boyu ceketinin veya yaz aylarında gömleğinin sol yakasındaki çiçeği burnuna doğru
çekiştirerek, fulün yaydığı o
güzel kokular içinde; sevecen,
tatlı eşini hatırlardı gün boyu.
Bekâr erkeklerin çiçeğini ise,
annesi veya kendisi takardı sol
yakasına.
KONU ÇOCUK OLUNCA
2013 yılı Antalya Çiçek Festivali’nin konusu çiçek ve çocuk
olacak deniliyor. Bakalım çocuklar bu festivalin neresinde,
ne kadar yer alacaklar? Hâlbuki
Antalya, yalnızca çocukların yer
aldığı ‘Çiçek Festivali’ni daha
1935 yılının Nisan ayında başlatmıştı.
Eskiden çiçek, Antalya’da yaşamın bir parçası idi. Antalyalılar
çiçek yetiştirilmesine ve çiçek
sevgisine en çok önem veren insanlardı. Bunun ispatı ise,
1930’lu yılların ortalarında başlayan ve her yıl Nisan ayının son
Pazar günü Antalya’da kutlanan
‘Çiçek Bayramı’ idi. Çiçek Bayramı’na Antalya’nın tüm çocukları katılırdı.
Çiçek Bayramı için çeşit çeşit
renklerde çiçek biçiminde giyinmiş, başlarına, boyunlarına çi-

çeklerden örülü kolyeler takınmış binlerce çocuk, öğleden
sonra Cumhuriyet Meydanı’nda
buluşurlardı. Sonra önlerinde
Halkevi Bandosu olduğu halde,
çiçeklerle süslü arabalarla birlikte kentin ana caddelerinden
geçerek stadyuma gelirlerdi.
Geçtikleri yollardaki evlerden
üzerlerine çiçekler dökülürdü.
Çocuklar da arabalarında veya
yanlarındaki sepetlerde bulunan
çiçekleri korteji izleyenlere atarlardı. Stadyumun yeşil çimleri ve
beyaz, sarı, mor, pembe çiçekleri ile arasına yayılan bu bin bir
renkli çocuklar Halkevi Bandosu’nun çaldığı müzikle coşarlar,
halk oyunları oynar, rontlar yaparak eğlenirlerdi. Stadyumun
etrafında toplanan Antalyalılar,
onları büyük bir coşku ile izlerler, alkış tutarlardı. Akşama
doğru çocuklar için bir de kır
balosu düzenlenirdi.
O zamanlar Antalya Çiçek Bayramı’nda çekilen fotoğraflar
siyah-beyaz olsalar da, etkinlikler hem çocuklara yönelik, hem
de bugünkülerden daha renkli
oldukları fotoğraflardan anlaşılıyor. İlk kez 24 Nisan 1935
günü düzenlenen Çiçek Bayramı, 1950’li yıllardan sonra
Antalyalı idarecilerin ilgilerini
esirgemesi üzerine yapılmaz
oldu. Bu Çiçek Bayramı Türkiye’de bu konuda yapılan tek
bayram özelliğini taşıyordu. Antalya’da son 40 yılda her şeyin
değiştiği gibi, bu güzel gelenek
de hatıralar arasına katıldı.
GELECEK YILA BİR ÖNERİ
Bugün beton binalarla sarılmış
bulunan eskinin ‘Yeşil Antal-

24 Nisan 1938 günü
Antalya’da kutlanan
Çiçek Bayramı ile ilgili
olarak Antalya Gazetesi’nde yer alan haber:
“Bugün öğleden sonra ‘Antalya Çiçek Bayramı’
yapıldı. Okullar saat
15:00’de Cumhuriyet
alanında toplanarak, önlerinde Halkevi Bandosu
olduğu halde şehrin caddelerini dolaşarak
stadyuma gelmişlerdir.
Saat16:00’da İlbay, Komutan, Şarbay ve diğer zatlar
çocukların önlerinden
geçerek bayramlarını
kutlamışlar; sonra ilkokul
talebesinden oluşan1.500
kişilik bir koro milli marşlar
söylemiş, daha sonra geçit
resmi yapılmıştır.
Geçit resminden sonra
çocukların kır eğlentileri
başlamıştır. Çocuklar türlü
renklere ve biçimlere
bürünmüşler ve çiçeklerle
süslenmişlerdi. Ilık bir
bahar havası içinde, çiçekler arasında mini minilerin
neşeli cıvıltılarla
eğlenişlerini binlerce halk
büyük bir zevk ve sevgi ile
seyretmişlerdir. Dört yıldan
beri yapılmakta olan çiçek
bayramı, gün geçtikçe
daha güzel olmakta ve
Antalya’mızın sosyal
hayatında hususi bir yer
almaktadır”

araştırma

ya’sı, eskiden olduğu gibi bir
çiçek bahçesine dönüştürülmesinin projeleri üretilmeye çalışmalıdır. “En Güzel Balkon
Yarışması” ile plastik panjurlarla
kaplı balkonlar çiçekli bir görünüme kavuşturulabilir. Çocukluğumuzda bir botanik bahçesi
gibi Antalya’nın tüm çiçek türlerinin yer aldığı Karaalioğlu parkı
bugün o günlerdeki çiçeklerden
yoksun, herkesten ilgi bekliyor.
Neden Karaalioğlu Parkı’nı hiç
olmazsa yılda bir kez Çiçek Bayramı’nda bir çiçek cennetine çevirmeyelim? Gelin; gelecek yıl
Çiçek Bayramı’nı Karaalioğlu
Parkı’nda gündüz-gece kutlayalım. Antalya’ya da, bu yakışır.

güncel
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TOBB dünyaya model

T

TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB
camiasının, özel
sektörün birlikten doğan gücü
olduğunu belirterek, “Hem
Türkiye’ye, hem
de dünyaya
örnek olan bu
geleneğimiz sayesinde, bugün
OECD tarafından komşu coğrafyamızdaki
tüm ülkelere
bizim oda ve
borsa yapımız
örnek gösteriliyor” dedi.

OBB Mali Genel Kurulu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen
oda ve borsa temsilcilerine seslenen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Yurtdışında ne diyorlar, biliyor musunuz? Ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız, sermayenin
tabana yayılmasını istiyorsanız, toplumun demokratikleşmesini istiyorsanız, işte örnek orada,
Türkiye’dekine benzer bir oda ve
borsa yapısı kurun, diyorlar” diye
konuştu.
BİZ, BİR OLDUK, İRİ OLDUK,
DİRİ OLDUK
Odalar ve borsaların, ülkedeki,
yerli-yabancı, küçük-büyük, tüm girişimcileri, tüccarları, sanayicileri,
turizmcileri ve müteahhitleri temsil
etme yetkisine sahip tek teşkilat olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Gururla ifade etmek istiyorum. Sizlerin meydana getirdiği TOBB camiası, özel sektörün birlikten doğan
gücü oldu. Biz, bir olduk, iri olduk,
diri olduk. Sesimiz daha gür çıktı.
Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık. Bu çatı
altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Her fikri, her sesi farklı bir
heyecanla dinledik. ‘İstişare sünnettir’ öğüdüne bağlı kaldık. İstişare ve

diyalog kapısını her zaman açık tuttuk. İşte bu sayede, her toplumsal
kesim, her farklı düşünce, her farklı
anlayış, burada kendisini temsil
etme imkânı buldu. Gönüllerimizi
de aklımızı da farklı seslere, farklı
düşüncelere açtık. Bu ülkenin bütün
renklerini kucakladık. Sizlerin sayesinde Anadolu’nun sesi, yüreği
olduk. Anadolu’nun nabzı işte burada atmaya başladı. Anadolu’nun
duygularının, taleplerinin, hayallerinin tercümanı olan, aktif, dinamik
bir TOBB meydana geldi. Türkiye’nin en büyük çatı örgütü işte
böyle ortaya çıktı” diye konuştu.
Türkiye tarihinde ilk defa özel sektörün, odalar ve borsalar vasıtasıyla,
mesleki eğitimde söz sahibi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız
UMEM Beceri’10 projesiyle, 81 ilde
işsizlerimize umut olduk, iş olduk,
aş olduk” dedi.
NACE sistemini hayata geçirdiklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, “Tepki geleceğini biliyorduk. Ama kararlıydık.
Çünkü risk almayan ilerleyemez.
Sağolsun, sayın Bakanımızın kararlı
duruşu bize güç verdi, cesaret verdi.
Yeni ve daha sağlıklı bir düzen kurduk. Bunun da nimetlerini ilerde
hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.
Ahi Evran’ın “doğru ol, sabırlı ol,
dayanıklı ol” sözünü hatırlatan Rifat
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SİZLERLE GURUR
DUYUYORUM
Oda ve borsa başkanlarım, şehirlerinde kanaat önderleri olduğunu belirten Rifat
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
“Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, büyümesine adayan, her biri hizmet
ehli olan oda ve borsa başkanlarımı, yönetimlerini, meclislerini ve meslek komitelerini, yani
bu salonda bulunan sizleri, yürekten kutluyorum. Size emanet
edilen makamların hizmet aracı
olduğunu bildiniz ve hep bu
anlayışla çalıştınız. Öbür tarafta
hesabın olduğunu hep akılda
tuttunuz. Bu camianın hizmet
anlayışı, işte budur. Şimdi bu
vesileyle hatırlatmak isterim.
Herkes bilsin ki oda ve borsa
başkanları, meclis üyeleri ücretmaaş almazlar. Bu işleri meccanen yaparlar. Zamanlarını ve
emeklerini, kendi işleri için
değil, şehirlerinin ve üyelerinin
sorunlarını çözmek için harcarlar. İşte bu yüzden, oda ve
borsa başkanlarımın, meclis
üyelerimin her biri hizmet ehlidir. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Siz de, kendinizle ve bu
camianın bir parçası olmakla
gurur duyun.”
Oda ve borsaların seçim süre-

cinden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Elbette her seçim sürecinde rekabet olur, yarış olur.
Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Oda ve Borsalarımızdaki
seçimler makam kapma yarışı
değil, camiamıza ve ülkemize
hizmet yolunda bayrak yarışıdır.
Makamlar gelip geçicidir. Bizim
için esas olan, reel sektöre hizmet etmektir. Baki kalacak bu
kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır” diye konuştu.
BAKAN YAZICI: “BİNLERCE SOFRAYA AŞ GETİREN
İNSANLARSINIZ”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da konuşmasında,
reel sektörün çatı kuruluşu olan
TOBB'un, Türkiye'nin ekonomisine yön veren, güç katan kuruluşlarından biri ve en büyüğü
olduğunu söyledi. Hükümetin,
ekonominin en büyük gücünün

TOBB’dan

Hisarcıklıoğlu, “Biz doğru
olduk, sabırlı olduk. Gücümüzü
bu değerlerden alarak, dağ
gibi dayanıklı olduk. Geçmişte
Ahilik, Türk iş aleminde örgütlenmeyi başlatmış, bu camiaya
yol göstermiş, yön vermişti”
dedi.

tacir ve sanayiciler olduğunu
her zaman ifade ettiğini belirten
Yazıcı, “Sizler, sadece kendi sofranıza değil, binlerce insanın
sofrasına aş getirme gayretinde
olan insanlarsınız” diye konuştu.
Bakan Yazıcı, tüm bürokratlara,
memurlara her zaman odalar
ve borsalarla birlikte çalışmalarını söylediğini belirterek, personelin de her zaman bu
anlayışta olduğunu ifade etti.
Bundan sonra da bu işbirliğini
devam ettireceklerini vurgulayan Yazıcı, “Sizin kapasitenizi,
potansiyelinizi en iyi biz biliyoruz. Şanlı bayrağımız sizlerin
gayretleriyle, ürettiğiniz ürünlerle, dünyanın dört bir yanında
dalgalanıyor. Bu, gurur duymamız gereken bir şeydir. Bunu
sizler sağlıyorsunuz” diye konuştu.
İstikrar ve güven ortamı korunduğu sürece, üstesinden gelinemeyecek, aşılamayacak hiç bir
sorunun olmadığını belirten Yazıcı, “Cumhuriyetimizin 100. yılı
için büyük hedeflerimiz var. Bu
hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz. Hükümet olarak burada
bizim görevimiz, sizin önünüzü
açmak, önünüzdeki engelleri
kaldırmaktır. Çalışmalarımızı bu
doğrultuda yürütüyoruz. Bakanlık olarak da özel sektörümüzün
rekabet gücünü artırmak için
çalışıyoruz. Hedefimiz, dünyadaki rakiplerinize karşı sizlere
avantaj sağlamak. Bunu yaparken de elbette büyümüş, güçlenmiş bir Türkiye'yi
kurguluyoruz. Bu doğrultuda da
hemen her gün proje üretiyor
ve bu projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

konuk yazar
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Ne yiyeceğiz?
T

elevizyonlarda, gazetelerde,
radyolarda ve sosyal medyada
yeme içme üzerine yapılan konuşmalar, programlar büyük
ilgi ile izleniyor.

Ali Ekber Yıldırım

Gıda terörü nedeniyle ürünlere karşı
oluşan güvensizlik bu ilgiyi daha da
artırıyor. Ancak, yapılan programlar,
konuşmalar tüketicinin kafasını iyice
karıştırıyor.
Tüketici şaşkın.
Öylesine şaşkın ki, herkes birbirine
aynı soruyu soruyor:
“Biz ne yiyeceğiz?”
Doktorların önerisine uyarak güne
sıkı bir kahvaltı ile başlamak istiyorsunuz.
Sofraya koyduğunuz balın sahte
olma olasılığı çok yüksek. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
televizyonlarda tanıtılan balı satın
alıp analiz ettiğinde sahte çıkmadı

mı?
Baldan vazgeçip peynirden bir parça
aldınız. Peynirin sütten yapılmama
olasılığı var. Siyah zeytinin tekstil boyası ile boyandığı söyleniyor. Nasıl yiyeceksiniz?
Organik diye gönül rahatlığı ile aldığınız yumurtanın da aslında organik
olmadığı kanıtlanınca kahvaltı keyfiniz de kaçmış oluyor.
Bari bir bardak süt içerek güne başlayayım diye içinizden geçiriyorsunuz.
Akşam televizyonda izlediğiniz program gözünüzün önünden geçiyor.
Adının önünde “uzman” ya da “Prof.
Dr.” yazan yıllarca dirsek çürütmüş
bilim insanlarından birisi,”sakın ola
ki sokak sütü içmeyin” diyor.
Bir başkası: “uzun ömürlü süt asla içmeyin, sokak sütü için” diyor.
Hangisi doğru?
Tüketici şaşkın. Sokak sütü mü içme-
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Öneriler arasında beyaz et var.
Tavuk, balık, hindi eti yemelisiniz.
Kanser konusunda yüzlerce binlerce hastanın
öyküsünü dinlemiş, hastalığını takip etmiş onkoloji uzmanı, “sakın ola ki tavuk yemeyin, yediğiniz tavuklar aslında tavuk değil” diyor.
Bir başka üniversite uzmanı, “yediğiniz balıklarda ağır metaller var, yemeyin” diyerek uyarıyor.
Balıklara, tavuklara, hindilere yedirilen yemde
soya olduğunu söyleyen bir başka uzman
GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizma) uyarısı
yapıyor. Hayvanlara yedirilen yemde büyük ölçüde soya var. Soyanın yüzde 95′i ithal. İthal
edilen ülkelerde bu soya Genetiği Değiştirilmiş
olarak üretiliyor. Dolayısıyla siz GDO’ lu yemle
beslenen balık, tavuk ve hindi yiyorsunuz. Bu da
çok tehlikeli.
Doktorun önerisini yerine getirememenin üzüntüsü ile soruyorsunuz, beyaz et yiyemeyeceksek
ne yiyeceğiz?
Doktorunuzun uyarısını göz ardı ederek beyaz
etten vazgeçip, kırmızı et tüketmeye niyetleniyorsunuz. Aldığınız köftede at eti, eşek eti çıkıyor.
Kırmızı et diye yediğiniz köftenin aslında karışım
olduğu içinde tavuk, hindi her şey olduğu bakanlık tarafından açıklanınca yeni bir çıkmazla
karşı karşıya kalıyorsunuz.

Etin her türlüsünden vazgeçip ota yöneliyorsunuz. Güzel bir salata ile hem sağlıklı besleneyim
hem de günü kurtarayım diye düşünüyorsanız,
yanılıyorsunuz. Gazetenin manşetinde yer alan
Rusya’ya, Almanya’ya ihraç edilen domateste,
biberde zirai ilaç kalıntısı çıktığı haberi keyfinizi
kaçırıyor. Salataya doğradığınız domateste, salatalıkta zirai ilaç kalıntısı olabilir mi diye endişeleniyorsunuz. Salataya döktüğünüz
zeytinyağının aslında pamuk yağı veya daha
ucuz bir yağ olasılığı kafanızı iyiden karıştırıyor.
Meyve yemekten hepten vazgeçiyor, aldığınız
gıda ürünlerinin ambalajı,saklanma koşulları,
karışım,bulaşma ve daha neler neler.
Haklı olarak soruyorsunuz biz ne yiyeceğiz?
Kafaların bu denli karışık olduğu, güvensizlik ikliminin egemen olduğu bu ortamda herkes kendince bir çözüm yolu arıyor.
Olanağı olan kendi yiyeceğinin bir bölümünü
kendisi üretiyor. Tavuk besliyor. Yoğurt mayalıyor. Bu yolun da ne kadar sağlıklı olduğu ayrıca
tartışılır.
Büyük kentlerde yaşayanların bir bölümü, kentin
dışına çıkarak yol kenarlarındaki satıcılardan
doğal ürün(!) alıyor. Yoldan geçen araçların bıraktığı egzoz gazı ve ağır metal kalıntı riskinin
farkında bile olmadan.
Yeme içme konusunda bizim formülümüz basit,
güvenilir üreticilerin veya markaların ürettiği,
etiketi okunabilen, üzerinde sadece son kullanma tarihi değil,hem üretim hem son tüketim
tarihi yazan,mümkün olan en az işlemden geçmiş gıdaları tüketmeye çalışıyoruz.
Özetle, gıda konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Yazılanlara, söylenenlere ve yaşananlara
bakınca ne yiyeceğimizi değil, kafayı yemek
üzereyiz

konuk yazar

liyim, uzun ömürlü süt mü?
Doktora gidiyorsunuz, genel bir kontrolden geçiyorsunuz. Doktorunuz sizi karşısına alıp; “kolestrolünüz biraz yüksek. Düşmezse ileride sorun
olabilir” diyerek size yeni bir beslenme modeli
öneriyor.

TOBB’dan
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Barış ve huzurun teminatı
tüccarlar ve sanayicilerdir

T

Türkiye
Odalar ve
Borsalar
Birliği
(TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bizler
bütün dünyada barışın
simgesiyiz.
Barış ve huzurun teminatı
tüccarlar ve
sanayicilerdir” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya – Karaman Oda ve
Borsaları Müşterek Toplantısı’na
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
burada yaptığı konuşmada, “Birlikte
rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır” dedi. Konya büyüklüğünde olan
Hollanda’nın yıllık tarım ve hayvansal
ürün ihracatının 55 milyar dolar olduğunu belirten TOBB Başkanı, “Türkiye
ekilebilir alan büyüklüğü bakımından
dünyanın yedinci ülkesi. Ama yıllık
tarım ve hayvansal ürün ihracatı 13
milyar dolar. Bunu düşünmemiz lazım”
dedi.
Tüccar ve sanayicilerin rekabetinin sandık açıldığı zaman bittiğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Bizler bütün dünyada
barışın simgesiyiz. Barış ve huzurun teminatı tüccarlar ve sanayicilerdir. Bunu
sakın unutmayın. Onun için herkesle
kucaklaşıp bir ve beraber hareket edebilme kültürünü geliştirmemiz lazım.
Özellikle bir şeye dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki dönemde herkesle kucaklaşmalıyız. Meclislerimiz bu noktada en üst
karar alma organımız. Bütün meseleleri
burada tartışalım ama Allah hepimizi
ayrı ayrı yaratmış. Ayrı düşüneceğiz
ama meclis olarak yönetim olarak bir
tek yerde birleşeceğiz. Konya'nın menfaatinde birleşeceğiz. Rifat'ın, Selçuk'un
menfaatinde değil” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, başarısını arkasında
duran oda ve borsa başkanlarına
borçlu olduğunu ifade etti. Başarısızlıkta ise tüm sorumluluğun kendisine ait
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti:
“2001'deki genel kurulumuzda, Türkiye
100 milyar dolar ihracat yapacak

dedim, herkes bana güldü. Dediler ki
'Bu Rifat acemi. Atıp duruyor'. Türkiye
dünyanın ilk 10 ekonomisi girecek diyoruz. Bize yine 'Amma atıyor" diyorlardı. Bugün Türkiye'nin hedefi ne? Bu
hedefi ilk biz söyledik, ortak hedef haline geldi. O zaman 100 milyar dolar
ihracat dedik, 152 milyar dolar ihracat
yakaladık. Bunu nasıl yakaladık? İşimize odaklandık. Herkes kendi işini yapacak dedik. Bizim işimiz Türkiye'yi
zenginleştirmek. Özel sektörün önünün
açılması için karış karış bütün Anadolu’yu gezdik. Biz bunu birlik, beraberlik ve kardeşlikle, ortak akılla yaptık.
Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta ise
azap vardır dedik.”
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ
9 MESELESİ VAR
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2023
hedeflerinin olduğunu, ülkenin bugüne
göre 2,5 misli daha zengin olmak istediğini vurguladı. Türkiye'nin önündeki 2
yılda 9 meselesinin olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Eğer o 9 meseleyi
76 milyon olarak birbirimize düşmeden, birbirimizle safları sıklaştırarak, sırt
sırta vererek, ortak akla hürmet ederek
hareket edebilirsek işte o zaman bu bileği kimse bükemez. Nedir o 9 mesele?
Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim,
yerel seçim, çözüm süreci, anayasa süreci, 2015 Ermenilerin 100. yıl meselesi, İran, Suriye, Irak meselesi bizim iç
meselemizdir. Eğer bu 9 meseleyi kendi
içimizde birlik beraberlik içinde çözebilirsek işte o zaman 2015 sonrasında
bizi kimse tutamaz. Haberiniz olsun. Biz
işimizi yapacağız. Ülkenin zenginleşmesine katkı yapmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.
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borsadan

ATB Meclisi toplandı

A

ATB Başkanı
Çandır, en
çok ihracat
yapan firmalar arasında
yer alan ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
ödüllendirilen
16 Antalyalı
ihracatçı firmayı kutladı.

ntalya Ticaret Borsası (ATB) Haziran ayı meclis toplantısı ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yapıldı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, yönetimin bir aylık çalışmaları hakkında meclis
üyelerini bilgilendirdi. ATB Başkanı Çandır, en çok ihracat
yapan firmalar arasında yer alan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ödüllendirilen 16 Antalyalı ihracatçı firmayı kutlarken, “Ödül alan ihracatçı firmalar arasında bizim üyelerimiz
de yer alıyor. Ekonominin büyümesine katkı sağlayan firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi. ATB Meclis toplantısında sektörel
konular da değerlendirildi

güncel
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Şakayık
EXPO 2016 Antalya’nın simge çiçeği

G
Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehmet
Mehdi Eker,
EXPO 2016 Antalya'nın sembol
çiçeğinin, şakayık olduğunu
açıkladı.

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi
Eker, Antalya'da
2016 yılında düzenlenecek
uluslararası botanik fuarı
EXPO 2016'nın 3'üncü konsey toplantısına katıldı.
Bakan Eker, toplantıda yaptığı konuşmada EXPO 206
Antalya'nın Kasım ayında
çıkan kanunla birlikte bir kurumsallaşma sürecine girdiğini söyledi.
EXPO TÜRKİYE PROJESİ

EXPO 2016 Antalya'nın bir
Türkiye projesi olduğunu
kaydeden Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Eker,
"Antalya'nın ev sahipliğinde
yapılacak, ama Türkiye'ye ait
bir proje. 160 yıllık EXPO tarihinde Türkiye ilk defa bir
tecrübeye sahip olacak.
Bütün gücümüzle Antalya'nın
olan, aslında Türkiye ait bu
projeyi destekleyip, başarılı

olarak Türkiye'nin alnının
akıyla bu etkinliği gerçekleştirmesi için çaba sarf edeceğiz. Bu bir parti projesi,
siyasi proje değil. Bütün Türkiye'nin hepimizin projesidir"
diye konuştu.
EXPO'NUN SEMBOL
ÇİÇEĞİ
EXPO 2016 Antalya'nın
'Çiçek ve Çocuk' temasına
sahip olacağını belirten
Bakan Eker, her iki motifin
de insanın iki temel ihtiyacına göndermede bulunduğunu söyledi. Çocuğun
insanlığını geleceğini, umudunu temsil ederken çiçeğin
insanları diğer tüm varlıklardan ayıran estetik değerlere
ilişkin bir göndermesi olduğunu belirten Bakan Eker, bu
göndermelerin alt metninde
ise Türkiye'nin sahip olduğu
bioçeşitliğinin Antalya üzerinden ele alınması olduğunu kaydetti. Bunu
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güncel

gösterilmek için EXPO Antalya
2016'nın bir sembol çiçeğinin
olmasının ilk günlerden itibaren
düşünüldüğünü kaydeden Bakan
Eker, bu çiçeğin belirlenmesi için
bilim insanları ve uzmanların biraraya gelerek çeşitli kriterler
oluşturduğunu söyledi. Bakan
Eker, EXPO Antalya 2016'nın
sembol çiçeğinin seçilme ve
özelliklerini de anlattı. Eker,
EXPO çiçeği için 16 tür önerildiğini belirterek, ‘’Adaylar 4'e indirildi. Bunlar arasında biz Latince
ismi 'paeoniaturcica' olan, Latince isminde de Türk olan bir
çiçeği tercih ettik. Bu Anadolu'da
yaban gülü veya şakayık diye bilinen bir çiçek. Hem tıbbi bitki
hem bir saray bahçesi bitkisi olması yanında ticari değeri var"
diye konuştu.
Dünyadaki 11 bin endemik bitki
türünden 4 bininin sadece Türkiye’de olduğunu vurgulayan Eker,
Avrupa’da ise sadece 2 bin endemik türün bulunduğunu kaydetti. Çiçeğin insanın estetik
ihtiyacını karşılayan temel bir
unsur olduğunu dile getiren

Eker, şakayık çiçeğinin ticari potansiyeli olan, en önemli tıbbi çiçeklerden biri olduğunu
vurguladı.
EXPO’nun sembol çiçeğinin
belirlenmesi için halkın katılımıyla internet üzerinden bir
oylama yapılmıştı. Oylamada karanfil 11 bin 124,
şakayık 5 bin 327, papatya
1894, menekşe ise 432 oy

almıştı. EXPO 2016 Antalya yönetimi oylamada manipülasyon
olduğunu ileri sürüp, sembol çiçeği Bakan Mehdi Eker’in açıklayacağını bildirmişti.
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