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Pamuk stratejik ürün ilan edilmeli
sayfa 39’da

İÇİNDEKİLER
BORSANOMİ

ANTALYA TİCARET
BORSASI

YAYIN ORGANI

Antalya Ticaret Borsası adına
İMTİYAZ SAHİBİ 

GENEL YAYIN SORUMLSU

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet Erol KÖKSALAN

ATB Genel Sekreteri

EDİTÖR
Vahide YANIK

ATB Basın Danışmanı

YAYIN KURULU
Halil BÜLBÜL
İbrahim YILMAZ
Adnan İNGEÇ

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
KoalaArts Creative Studio Works

www.koalaarts.com

BASKI
Kutlu & Avcı Ofset Form Baskı 

Rek. San ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mah. Emrah Cd. 

Kutlu Avcı Plaza No: 17 Antalya 
Tel: 0 242 346 85 85
Fax: 0 242 335 53 92

E mail: info@kutluavci.com.tr

İLETİŞİM
Cumhuriyet Caddesi Borsa

İşhanı Kat:2
(PK 101) 07040 ANTALYA

Tel: (242) 2442670 - 2412828
Fax: (242) 2411158

e-mail: info@antalyaborsa.org.tr
www.antalyaborsa.org.tr

BORSANOMİ Dergisi’nde
yayınlanan yazı ve fotoğrafların
imtiyaz sahibi Antalya Ticaret

Borsası olup izinsiz kopyalana-
maz. Yazarlara ait yazıların

sorumluluğu yazan kişiye aittir.
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Samanda gümrük vergisi sıfırlandı,
ithalatın önü açıldı 17’da

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE PARA KAZANMAK İSTEYEN
TARIM VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞIR 22’de

Yaş meyve sebze sektörü
fabrika gibi 13’de

Mısır destek bekliyor 37’de

Antalya’nın beklediği EXPO 2016
Yasası çıktı, şimdi daha çok
çalışma zamanı 60’da

7 oda ve borsa OriGIn’e
üyelik için başvurdu 28’de

Yine tarımsal plan hatası; nar
üretimi arttı, fiyat düştü 47’de

Yöresel ürünlerin korunmasına
uluslar arası seminer 30’da

2013 fuar takvimi belirlendi  43’de



Yöresel ürünlerimize
coğrafi işaretle sahip

çıkıyoruz. Coğrafi işaretli
Isparta gülü



Ali ÇANDIR
ATB Yönetim 

Kurulu Başkanı
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Değerli okuyucularımız ve üyelerimiz,

Toplumumuzun, ülkemizin, ekonomimizin ve sektörümüzün içinde bulunduğu
darboğazı ve kırılganlığı pozitif katkı yaratan ve sürdürülebilir eylemlerle aş-
mamızın yolu,  doğru kararları zaman kaybetmeden vermekten geçiyor. İş
yapmanın temel performans kriteri bu olmalıdır. Çünkü boşa kaybedilecek
zaman ve kaynağa sahip değiliz. Yılbaşından bu yana ekonomi yönetimimi-
zin, yumuşak iniş, fren ve bağlı emniyet kemeri benzetmeleriyle vermeye ça-
lıştığı mesajları ve ekonomiyi soğutma söylemlerini dikkatle takip etmekteyiz. 

Dikkat kesildiğimiz bir başka konu da yeni yürürlüğe giren Borçlar ve Türk Ti-
caret kanunlarıdır. Bir taraftan “ekonomiyi soğutalım mı?” “donduralım mı?
söylemleri, diğer taraftan kökten değiştirilmiş ticaret mevzuatına uyum tartış-
maları, bizleri ciddi sıkıntılara sokmuş durumdadır. Tüm bu sıkıntılara rağmen
son açıklanan ekonomik veriler, her zaman dile getirdiğimiz ve bundan vaz-
geçmeyeceğimiz, tarımın stratejik sektör olduğu tespitimizi doğrular nitelikte
gerçekleşmiştir.

Büyüme performansı itibariyle tarım sektörü, hem çeyrek dönemlerde yüzde
5.4 ve yüzde 3.5 ile ortalama büyümenin üzerinde bir performans göstermiş,
hem de ilk yarı toplamı olan yüzde 4.2 ile yine ortalamanın üzerinde bir bü-
yüme performansı göstermiştir.

Yarattığı istihdam itibariyle ise hem son üç yılda yüzde 50’ye yaklaşan artış hı-
zıyla hem de son açıklanan veriler itibariyle, en fazla istihdam artışı tarım sek-
töründe yaşanmıştır. Bu gerçekleşmelerle tarım sektörünün istihdam içindeki
oranı, sanayi ve inşaat sektörlerinin toplamını geçmiş durumdadır. Yani son
yıllarda eğilim itibariyle tarım sektöründe hızlı bir istihdam artışı yaşanmakta-
dır. Son on yılda tarım alanlarında azalma yaşanırken istihdamın giderek artı-
yor olması, sektörün rekabetçi özelliklerini olumsuz yönde etkileme tehlikesini
ortaya çıkarmaktadır. Tarım sektörünün gerek artan istihdam kapasitesi, gerek
kendine özgü nitelikleri nedeniyle mutlaka sosyal güvenlik sisteminde (SGK),
tarımın yapısına uygun düzenlemelerin ivedilikle yapılması ihtiyacı bulunmak-
tadır. Böylece tarım sektörünün istihdam yaratma gücü daha da artırılırken,
rekabetçi özellikleri de olumsuz etkilenmemiş olacaktır.

Tarım sektörünün sahip olduğu büyüme potansiyelinin önündeki diğer bir
önemli engel de finansman kaynaklarına erişimde karşılaştıkları zorluklar ve
engellerdir. Bu zorluk ve engellerin başında hiç kuşkusuz bankacılık sistemi
gelmektedir. Örneğin yılın ilk yarısında bankacılık sisteminin ticari kredi hacmi,
geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde yüzde 52, Antalya için ise
yüzde 57 daraltılmış ya da azaltılmış durumdadır. Yani bankacılık sistemi hazi-
neye yüzde 7-8 civarında faizle borç verirken, ticaret erbabına yüzde 15-20
faizle bile borç vermeye yanaşmamaktadır. Bu durum ekonominin lokomotifi
küçük ve orta ölçekli işletmecilerimizi zor durumda bırakmaktadır

Tarım sektöründeki ticaret erbabının ciddi ödeme araçlarından olan çek ko-
nusu da ticareti engelleyen bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Karşılıksız çek
miktarı, son üç yılın zirvesine çıkmıştır. Özellikle yeni yürürlüğe konan çek
mevzuatında hapis cezası kaldırılırken yerine bir kontrol mekanizmasının geti-
rilmemiş olması bunda önemli bir neden olmuştur. Ekonomik büyümemizin
temposunun artmasında çek ile ödemenin önemli hızlandırıcı ve çarpan etkisi
vardır. Son düzenlemelerle çek de yaşanan itibar ve güven kaybının önlen-
mesi, bu açıdan da çok önemlidir. Bu alandaki politikaların yeniden gözden
geçirilmesi gerektiği düşünüyor, bu yönde hazırlanmış önerilerimizin dikkate
alınmasını bekliyoruz.
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borsadan ATB Meclisi’nin EXPO duyarlılığı

Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Eylül ayı meclis
toplantısı ATB Meclis

Başkanı Hüseyin Cahit Kayan
başkanlığında yapıldı. ATB Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Çan-
dır, meclis üyelerini yapılan
çalışmalar hakkında bilgilen-
dirdi. Sektörel konuların değer-
lendirildiği mecliste, meclis
üyeleri Antalya’da 2016 yılında
yapılan çiçek ve çocuk temalı
EXPO ile ilgili bilgi almak iste-
diklerini söyledi. Bunun üzerine
EXPO ofisinde görevli ATB ça-
lışanı Kemal Sümer, 2016
EXPO  ile ilgili meclis üyelerini
bilgilendirdi. 

KANUN BEKLENİYOR
ATB Başkanı Ali Çandır,
“EXPO diye bir çocuk doğdu,
cami avlusunda bekliyor. Çocu-
ğun hamisi Tarım Bakanlığı
ancak bu çocuğa bir aile aranı-
yor” dedi. EXPO kanunun çık-
masının önemine dikkat çeken
Çandır, “Ekim ayında Türkiye
Büyük Millet Meclisi  açılınca
kanun çıkar beklentisi var ancak
meclis gündemi nedeniyle
EXPO kanununun yıl sonuna
kalır diye bir tahmin var. Bekle-
yeceğiz, kanun çıktıktan sonra
EXPO şekillenecektir” diye ko-
nuştu. Herkesin kendine göre
bir EXPO algısı yarattığını be-
lirten Ali Çandır, “EXPO’ya
nasıl katkı koyarız” diye değil
de, “EXPO’dan nasıl faydalanı-
rız” diye bir yaklaşım olduğunu
ifade etti. 

EXPO FUAR DEĞİL SERGİ
Çandır, fuar gibi algılanan EX-

PO’nun aslında bir yapıldığı ül-
kenin tanıtımı ve ekonomisine
katkı sağlayacak sergi olduğuna
dikkat çekti. Layıkıyla yapılacak
bir EXPO’nun hem Antalya
kent yaşamına hem de ülke
ekonomisine ciddi katkı sağla-
yacağını vurgulayan Ali Çandır,
EXPO vesilesiyle şehrin altyapı
eksikliklerinin ve ulaşım soru-
nunun giderilmesi gerektiğini
vurguladı. Çandır, Batı Çevre
Yolu’nun temelinin atılmasının
sevindirici olduğunu söylerken,
Kuzey Çevre yolunun da yapıl-
masını beklediklerini ifade etti.
Çandır, EXPO alanının yanında
bulunan Aksu çayında ıslah ça-
lışmasının bir önce başlaması
gerektiğini de kaydetti. 

EXPO SİMGESEL BİR 
KONGRE MERKEZİ 
KAZANDIRABİLİR

Ali Çandır, EXPO’nun en çok
da küçük esnafa katkı sağlaya-
cağını bildirirken, otelden  çık-
mayan turistin EXPO alanının
gezmek için çıktığında esnafla
buluşacağını söyledi. Ali Çandır,
EXPO’nun temasının çiçek ve
çocuk olduğuna dikkat çekerek,
“EXPO çerçevesinde çocuklarla
ilgili kentte müthiş etkinlikler
yapabiliriz. Bu fırsatla belki An-
talya bir kongre merkezi kaza-
nabilir. Simgesel bir kongre
merkezi tasarlanabilir. EXPO
bittikten sonra da önemli kon-
greler bu merkezde düzenlene-
bilir” diye konuştu. Meclis
üyeleri ise EXPO’nun önemini
vurgulayarak, EXPO ile ilgili
yapılacak çalışmaların hızlandı-
rılmasını istedi.

Antalya Ticaret
Borsası Yöne-
tim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır,
EXPO çerçeve-

sinde Antal-
ya’ya simgesel

bir kongre
merkezi kazan-
dırılabileceğini

söyledi.
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ANTBİRLİK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abdullah
Balaban, 2012-2013 ürün

alım döneminde geçerli olacak
kütlü pamuk avans fiyatının baz
kalite beyaz ST-1 kütlü pamuk
için 1,60 lira olarak belirlendi-
ğini açıkladı. Belirlenen fiyatın
verilebilecek en iyi fiyat oldu-
ğunu kaydeden Abdullah Bala-
ban, “Özellikle diğer bölgelerde
açıklanan kütlü pamuk avans fi-
yatlarına bakıldığında, ANT-
BİRLİK'in üreticinin emeğini
koruyacağı bir fiyat açıkladığı
herkesin malumudur” açıkla-
masında bulundu.

Balaban, ANTBİRLİK tarafın-
dan üreticilere sağlanan ilaç,
gübre tohum gibi tarımsal üre-
tim desteğinin 24 milyon liraya
ulaştığını bildirirken, 2012-
2013 sezonunda da bölge çiftçi-
sinin desteklenmeye devem
edileceğini söyledi. Birlik olarak

bu sezon 35 bin ton rekolte
beklediklerini kaydeden Bala-
ban, “Birliğimiz her dönemde
üretici ortaklarının yanında yer
alarak onlara destek oldu. Bu
anlamda 2012-2013 sezonunun
tüm ortaklarımıza hayırlı olma-
sını diliyorum. İnşallah tüm
üreticilerin beklentilerini karşı-
layacak bir hasat yılı olur” dedi.

Hava şartlarının da pamuk üre-
ticisinin yanında olduğunu ifade
eden Abdullah Balaban, “ANT-
BİRLİK olarak verimlilik ve ka-
liteden çok memnunuz. Ümit
ederiz ki verimlilik ve kalitedeki
memnuniyetimiz, preseli pamuk
fiyatlarında yaşanacak artışlarla
daha da büyük bir anlam kaza-
nır, yüksek verim ve kalite çift-
çimizin yüzünü güldürür. Tüm
çiftçi kardeşlerime bereketli ve
bol kazançlı bir hasat dilerim”
dedi.

ANTBİRLİK 
pamuk avans fiyatını açıkladı

Antalya Pamuk
ve Narenciye
Tarım Satış

Kooperatifleri
Birliği (ANTBİR-
LİK) Başkanı,

baz kalite
beyaz ST-1
kütlü pamuk

için avans fiya-
tının 1,60 lira

olarak belirledi-
ğini bildirirken,
“ANTBİRLİK'in

üreticinin eme-
ğini koruyacağı
bir fiyat açıkla-
dığı herkesin
malumudur"

dedi.
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borsadan

ATİK’ten Antalya Ticaret Borsası’na ziyaret 

Avrupa Türk İşadamları İş-
birliği Konseyi (ATİK)
Başkanı Aziz Şahin bera-

berindeki heyetle birlikte An-
talya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır’ı makamında ziyaret
etti. Ziyarette ATB Meclis Baş-
kanı Hüseyin Cahit Kayan,
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri
Mahmut Ruhi Alpagot, Halil
Bülbül, Erdoğan Ekinci, Cüneyt
Doğan,  ATB Meclis Üyesi
Yusuf Karasu da hazır bulundu.
Ali Çandır, ATİK üyelerine

ATB’nin çalışmaları hakkında
bilgi verdi. ATİK Başkanı Aziz
Şahin’e ziyaretinden dolayı te-
şekkür eden Çandır, projelerde
kurumlar arası işbirliğinin öne-
mine dikkat çekti. ATİK Baş-
kanı Aziz Şahin, Türk
işadamları için Avrupa’nın
önemli bir potansiyele sahip ol-
duğunu belirterek, karşılıklı iş-
birliğiyle Türk işadamlarıyla
Avrupa’daki işadamları ve ku-
rumlar arasında güzel bağlantı-
ların kurulabileceğini söyledi. 

Avrupa Türk İşa-
damları İşbirliği
Konseyi (ATİK),
Antalya Ticaret

Borsası’nı ziyaret
ederken, Türk işa-
damları için Avru-
pa’nın önemli bir
potansiyele sahip
olduğunu bildirdi. 

Borsa Lisesi’nden Ali Çandır’a teşekkür ziyareti 

Antalya Ticaret Borsası
Anadolu Meslek Li-
sesi ve Antalya Ticaret

Borsası Ticaret Meslek Li-
sesi Müdürü Cahit Öztürk,
2011-2012 dönem birincile-
riyle birlikte Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır’ı
ziyaret etti. Okulda yapılan
eğitim çalışmaları hakkında
Ali Çandır’a bilgi veren
Cahit Öztürk, okulun her
türlü ihtiyacında yanlarında
olan Ali Çandır ve Borsa yö-
netimine teşekkür etti. Öz-
türk, “Eğitim yuvası
okulumuzda sizleri her an
yanımızda görmek bizleri
mutlu ediyor” dedi. 

Antalya Ticaret Borsası Ti-
caret Meslek Lisesi’ni birin-
cilikle bitirip üniversiteyi
kazanan Esra Karaman ile
Antalya Ticaret Borsası Ana-
dolu Meslek Lisesi’ni birin-
cilikle bitirip üniversiteli
olan Dilek Gümüş de Ali
Çandır ve Borsa yönetimine
eğitime verdikleri destek ne-
deniyle teşekkür etti. Ali
Çandır, okul birincilerine
hayatlarında başarılar diler-
ken, üniversitede ve hayatla-
rının devamında kendilerini
iyi geliştirmelerini istedi.
Çandır, Antalya Ticaret Bor-
sası olarak eğitime verdikleri
önemi vurguladı.

Antalya Ticaret
Borsası Başkanı
Ali Çandır, ATB
olarak eğitime

verdikleri önemi
vurguladı
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borsadanATB yönetiminden 
Konyaaltı Belediyesi’ne ziyaret

Rektör Kurtcephe’ye işbirliği teklifi

Ali Çandır,
ATB’nin kent eko-

nomisine yön
veren projelerinde
üniversite ile bir-
likte çalışmak is-
tediklerini söyledi
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Yöresel ürünlerimize coğ-
rafi işaretle sahip çıkıyoruz.

Coğrafi işaretli 
Malatya Kayısısı
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konuk yazar

ERDOĞAN
KAHYA

Türkiye’nin ilk “Tarım Konseyi” Antalya’da kuruldu
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güncel Teke Yöresi’nden Başkent’te müthiş tanıtım

Teke Yöresi Bur-
dur, Başkent An-
kara’da tanıtım

günü düzenledi.
Doğal güzellikle-

rinden kültürel
değerlerine, mut-

fağından halk
oyunlarına kadar
bir çok alanda ta-
nıtım yapan Bur-

dur,
ziyaretçilerden
tam not aldı.
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Yaş meyve sebze sektörü fabrika gibi

Antalya, yılın ilk 9
ayında bölgeden
333 milyon dolar-
lık yaş meyve ve
sebze ihracatı
gerçekleştirdi
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İşçi üretim yerine hizmet sektörünüTarımın başkenti
Antalya özellikle
son dönemde

örtü altı tarım ve
kesme çiçek sek-
töründeki üretim
başarısıyla adın-
dan söz ettiriyor.

Ancak her iki sek-
törde de işçi sı-
kıntısı yaşanıyor.

Sektör temsilcileri
tarımda işçi sıkın-
tısının sadece An-

talya’da değil,
diğer bölgelerde
de yaşandığına
dikkat çekiyor. 
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tercih etti

ÇİÇEK VE ÖRTÜ ALTI TARIMA 
‘AİLE’ ARANIYOR
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güncel Başkent’te EXPO zirvesi

Antalya’nın millet-
vekilleri ile sivil
toplum örgütü

temsilcileri, EXPO
Yasası’nın Türkiye
Büyük Millet Mec-
lisi’nde görüşül-

mesinden bir gün
önce bir araya

gelerek, birlik be-
raberlik mesajı

verdi. 

ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, ATB Başkanı Ali Çandır, OASBMİB Başkanı
Osman Bağdatlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Antalya Mil-

letvekili Menderes Türel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Samanda gümrük 
vergisi sıfırlandı 

ithalatın önü açıldı

Saman, pancar
küspesi ve yonca
ithalatında güm-

rük vergileri sıfırla-
nırken, kepek ve
soya ithalatında
gümrük vergisi

yüzde 5'e düşürü-
lerek, ithalatın

önü açıldı
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Sektör temsilcileri
hayvancılıkta

uzun vadeli proje-
ler yürütülmesi
gerektiğini söy-

ledi.

Nuri Cengiz

Ata Sönmez
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güncelTEPAV Direktörü Sak
2023 hedefleri için tarımda 
politika tasarımının tam zamanı

“
”

TEPAV Direktörü
Güven Sak, tarım-
daki problemleri
çözmeden imalat
sanayi üretiminin

yüzde 10’unu
oluşturan gıda
sanayinin prob-
lemlerini çözme-

nin mümkün
olmadığını ve
2023 hedefleri
için kritik önem
taşıyan tarımda

yeni politika tasar-
lamanın tam za-
manı olduğunu

belirtti.



Yöresel ürünlerimize
coğrafi işaretle sahip çı-
kıyoruz. Coğrafi işaretli 

Siirt Büryan Kebabı
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borsadan

ATB yönetiminden 
Emniyet Müdürü’ne ‘hoşgeldin’ ziyareti
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Para kazanm
tarım ve hayva

Tarımsal üretimde
temel maddeler
olarak kendine
yetecek üretimi
gerçekleştirmiş

olsak bile bu bize
yetmez. Üretimi

hem kendimiz için
hem de bütün in-
sanlar için üretim
yapma çabasında
olmamız gerekir
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kapak

mak isteyen
ancılıkla uğraşır

Kırsal ekonominin
geliştirilmesi için
üretim planlama-
sının yapılması
gerekmektedir

Küresel ekonomik kriz ve
ihracat pazarlarımızda ya-
şanan siyasi gerginlik do-
layısıyla narenciye
sektöründe ihracatta sı-
kıntı yaşanıyor. Taşımalar
Ro-Ro'larla yapılıyor ama
bu da maliyetleri artırıyor.
Muhakkak yurtdışı taşı-
malara akaryakıt ve nav-
lun destekleri verilmeli
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kapak

Tarım arazilerinin
toplulaştırılması
gerekir. Dolayı-

sıyla bu toplulaş-
tırmanın önünde
hukuki ve idari

engeller kaldırıl-
malı ve vatandaş-

lara destekler
verilmelidir. Tarım

Bakanlığımızın
son yıllarda bu

konuda başlattığı
adımlar cesaret

vericidir

Hububat t
gıda madd
numunda. 
dan daha
gelir elde e
miz müm

Bunun için 
liliği artırara

teli ürün
yetiştirmek 
dayız. Teşv

tikalarına 
odaklanm



25

kapak

Benim düşün-
cem, tarımda çok

iyi bir envanter
çalışması yapıl-
malı bu çalışma-
nın içinde işgücü,
ekipman durumu,
üretim planlaması
ve personel du-
rumu dahil her
şey gerçeğe

uygun yapılmalı-
dır. Uygulanabile-

cek reformlara
ihtiyaç vardır

temel
desi ko-

 Bura-
a fazla
etme-

mkün.
verim-

ak kali-
nler
zorun-

vik poli-
buna
malı
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Büyük potansi-
yele sahip süs

bitkileri ve çiçek-
çilik sektörünün
atağa geçmesi

üretim maliyetleri-
nin düşürülme-

sine bağlı.
Elverişli iklim ko-
şulları ve ihracat

pazarlarına yakın-
lığı avantajlarımızı

kullanmalıyız”
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kapak

Tarım sektörünün
gelişmesi için her
kesimi bir çatı al-
tında toplayıp ko-

ordine edecek
böyle bir konse-
yin (Tarım Kon-
seyi) kurulması

örnek bir model-
dir
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7 oda ve borsa 

üyelik için başvurdu
OriGIn’e 

Coğrafi işaretli
ürüne sahip olan
Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası
kayısı, Burdur Ti-
caret ve Sanayi
Odası ceviz ez-
mesi, Ayvalık Ti-
caret ve Sanayi

Odası zeytinyağı,
Aydın Ticaret Bor-
sası incir, Afyon

Ticaret ve Sanayi
Odası sucuk ve

pastırma, İzmir Ti-
caret Borsası

pamuk, Kıbrıs Sa-
nayi Odası hellim

peyniri ile Ori-
GIn’e üyelik baş-

vurusunda
bulundu.
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Kırsal ekonominin
lokomotifi olacak
yöresel ürünleri-
mizin korunması

için son dönemde
önemli çalışmalar

yapılıyor.
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Yöresel ürünlerin
korunmasına 

uluslar arası seminer
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Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve

Antalya Ticaret
Borsası’nın deste-
ğiyle Antalya’da
düzenlenen “3.
Uluslararası An-
talya Coğrafi İşa-

retler
Semineri”nde 12
ülkeden 200 katı-

lımcı yöresel
ürünleri koruyan
coğrafi işaret sis-
temini konuştu. 

TPE Başkanı Habip Asan, AB Komisyonu’na Afyon
pastırması, Afyon sucuğu, Aydın inciri ve Antep

baklavasının coğrafi işaret başvurusunun yapıldı-
ğını, tescil edilmesi halinde bu ürünlerin coğrafi
işaret alarak koruma altına alınacağını kaydetti
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Türkiye'de tescil
edilmeyi bekleyen
coğrafi işaretlerin
büyük kısmının
güney bölgele-
rinde yer alıyor.

ATSO Başkanı Budak TPE Başkanı Asan
Vali Yardımcısı

Loğoğlu
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Vali YArdımcısı
Loğoğlu: “Yöresel
ürünlerin korun-

maya ihtiyacı var.”

Aydın İnciri
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Akdeniz Üniversitesi Akdeniz
Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar

Merkezi'nin ev sahipliğinde, Monpel-
lier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Türk
Patent Enstitüsü, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve Antalya Ticaret
Borsası'nın işbirliğinde düzenlenen
“Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde
Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer
Zincirlerinin Yönetişimi” konulu semi-
ner Antalya'da gerçekleşti. Seminer

“Türkiye Yöresel Ürünler ve Coğrafi
İşaretler Araştırma Ağı”nın kurulması
ile sonuçlandı. Bu ağı oluşturan
gönüllü çalışma grubu, Türkiye'de
ideal bir coğrafi işaretler sisteminin
kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer
kazandırılarak sürdürülebilir kırsal
kalkınmanın desteklenmesi ve biyolo-
jik çeşitliliğin korunması için
çalışmalar yapacak.

TÜRKİYE YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRAFİ İŞARETLER
ARAŞTIRMA AĞI KURULDU

Büyükelçi Laurent Bili

Seminerde, Tür-
kiye Çoğrafi

Ürünler ve Çoğ-
rafi İşaretler Araş-
tırma Ağı kuruldu

Doç. Dr. Selim Çağatay Prof. Dr. Vincent Dole

Prof. Dr. 
Yavuz Tekelioğlu
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“Bu bereketli toprakları hızla
hayvancılığa uygun hale getirmeliyiz”

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye'nin,
ekilebilir arazi bü-
yüklüğü bakımın-

dan dünya
yedincisi olma-

sına rağmen
saman ithal etti-
ğini belirterek,

“Dünya yedinci-
siysek bunun

hakkını vermemiz
lazım” dedi.
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Mısır destek bekliyor

Geçen yıllarda
üretim alanı ve

miktarı hızla artan
mısır, bu yıl Antal-
yalı çiftçinin yü-

zünü güldürmedi.
Devletten yeterli

desteği alamayan
mısırın rekoltesi
de bu yıl yüzde

15 oranında
düşüş gösterdi.

ATB Hubu-
bat ve Ma-

mulleri Meslek
Komitesi
Üyesi Mehmet
Özmen: Mısır
üretiminde bu
yıl ciddi miktarda
azalma meydana
geldi. Üretimin az ol-
masının nedeni, girdi
maliyetinin yüksek olu-
şudur. Mısırın kilogram
fiyatı 50-60 kuruş’tan
satılıyor. Maliyetler göz
önüne alındığını mısır
üretimi karlı değil. Top-
rak sahibi mısır yerine
sebze üretiyor, serada
yılda 3 kere ekim dikim
yapıyor ki öyle kurtar-
sın maliyeti. Bu yıl üre-
tilen mısır da saman
yokluğu nedeniyle si-
lajlık üretildi. 

MISIR ÜRETİMİ
AZALDI

ATB üyesi İb-
rahim Kö-

seoğlu:
Antalya’da bu
yıl mısır üreti-
minin önceli
yıllara göre yarı
yarıya düştü. Mısırın terk
edilmesinin nedeni yeter-
siz teşviktir. Mısırda kilo-
gram başına 5 Kuruş
teşvik veriliyor, bu yeterli
değil. Pamuktaki destek-
lemenin mısır ve buğday
için de verilmesini istiyo-
ruz. Birinci ürün buğday
ikinci ürün mısır ekilen
yerlerde orantı kurularak
buğday ve mısıra destek
paylaştırılmadır. An-
talya’da Serik ve Aksu
bölgelerinde yoğun ola-
rak ekimi yapılan mısır-
daki desteğin artması
gerekli, kilogram başına
10 Kuruş destek verilebi-
lir. Bu yıl aşırı sıcak nede-
niyle mısır rekoltesinde
sinde yüzde 15 gibi bir
kaybımız var.

ATB üyesi
Burhan

Keskin: Eski-
den sanayi-
den mısır
talebi çok
gelirdi, mısır
talebini karşılamak için
çiftçilerle görüşmeye gi-
derdik, mısır ekmelerini
teşvik ederdik. Şimdi mı-
sıra talep eskisi kadar
yok. Mısır üretimi önceki
yıllarda daha fazlaydı.
Girdi maliyetlerinin yük-
sek olması nedeniyle
çiftçi için ekonomik ürün
olmaktan çıktı. Çiftçi,
mısır yerine pamuk ya
da yaş sebze, nar ya da
narenciye  üretimine yö-
neldi. 

DESTEĞE İHTİYAÇ
VAR

ÇİFTÇİ MISIRDAN
VAZGEÇTİ
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Gıda ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet

Mehdi Eker, Toprak
Mahsulleri Ofisi'nin
(TMO) mısırın tonunu
595 liraya almaya hazır
olduğunu bildirerek,
bunun geçen seneye
göre yüzde 10,2 artışa
tekabül ettiğini kaydetti.
Eker, “'Biz üretici lehine
piyasaya TMO olarak
müdahale ediyoruz. 595
lirayla TMO, mısırın to-
nunu almaya hazır. Bu
geçen seneye göre
yüzde 10,2 oranında bir
artışa tekabül ediyor.
Tabii sadece bu mısırın
kendi fiyatıyla ilgili. Bili-

yorsunuz, buna biz ilave
olarak da ton başına 55
lira prim ödeyeceğiz.
595 lira artı 55 lira oldu-
ğunda ton başına üretici
650 lira fiyat artı prim
olarak eline geçecek
diğer destekler hariç. Bir
de ayrıca diğer mazot,
gübre , sertifikalı tohum,
toprak analiz desteği
gibi onu da desteklerin
toplamı 110 lira bunun
55 lirası prim olmak kay-
dıyla...Geçen seneye
göre yüzde 10,2'lik bir
artış var. ÜFE'yi dikkate
aldığımızda bir yıllık üre-
tici fiyat artışı yüzde
6,13, tüketici fiyatında

da geriye doğru yıllık
yüzde 9 oranında bir
artış... Hem ÜFE hem
TÜFE dikkate alındı-
ğında yüzde 10,2'lik bir
artış mısır üreticisi lehine
önemli bir fiyat” açıkla-
masında bulundu. Eker, 
geçen yıl 4,2 milyon ton
mısır üretimi varken, bu
sene 4 milyon 850 bin
tona yakın bir üretim
beklediklerini söylerken,
“Dünyada mısır üreti-
minde özellikle ABD
menşeli mısırda bir
azalma söz konusu,
ama Türkiye'de bir artış
var mısır üretiminde'”
dedi.

MISIR ALIM FİYATI YÜZDE 10 ARTTI

Dünyanın tahıl ambarları olarak bili-
nen Kuzey Amerika ve Baltık De-

nizi civarında yaşanan aşırı sıcaklar,
buğday ve mısır fiyatlarında sert yük-
selişlere sebep oluyor. Mısır fiyatları
son iki yılın, tahıl fiyatları da son 10
ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Tahıl

fiyatları kötü hava şartlarından ötürü
yüzde 7 civarında arttı. Aynı zamanda
dünyanın en büyük üçüncü tahıl ihra-
catçısı olan Rusya’da da tarım ba-
kanlığı bu yılın ürün hasat tahminini
yüzde 10 azaltarak 85 milyon tona
çekti.

KURAKLIK MISIRI VURDU

Dönemi Mısır Üretimi(Ton)
2012 4 600 000
2011 4 200 000
2010 4 310 000
2009 4 250 000
2008 4 274 000
2007 3 535 000
2006 3 811 000
2005 4 200 000
2004 3 000 000
2003 2 800 000
2002 2 100 000
2001 2 200 000
2000 2 300 000

TÜRKİYE MISIR
ÜRETİMİ
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Pamuk
stratejik ürün ilan edilmeli

ANTBİRLİK Genel
Müdürü Atila

Diniz, Çin’den
sonra en fazla

pamuk ithal eden
ülkenin Türkiye ol-

duğunu belirte-
rek, “Bu nedenle
pamuk ülke için
önemlidir, üretil-

melidir ve stratejik
ürün ilan edilmeli-

dir” dedi. 
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röportaj 1970’li yıllarda üretim mik-
tarı ve kalitesiyle pa-

mukta marka olan
Antalya’da pamuk üretimi

1980’li yılların sonunda azal-
maya başladı. Ekonomik de-
ğeri yüksek olan “beyaz altın”

pamuk bölgede yeniden keşfe-
dilmeye başlandı. Antalya

Pamuk ve Narenciye Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği (ANT-

BİRLİK) Genel Müdürü Atila
Diniz, Borsanomi Dergisi’ne

pamuk üretimini değerlendirdi.  

Pamuk üretimin-
deki azalmanın
başlıca nedeni,

pamuk ithal eden
bir ülke olmama-

mıza rağmen
devletçe üretimin
yeterince teşvik

edilmemesi,
pamuk üretim

maliyetinin diğer
pamuk üreten ül-
kelere göre çok
yüksek olması,

pamuk tarımı ya-
pılan sahalarda

örtü altı seracılığı-
nın yaygınlaş-

ması, tarım
arazilerinin imara
açılması, pamuk
üretiminde çalı-
şan işgücünün tu-

rizm sektörüne
kayması.
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Pamuk ithalatının
ülkemize maliyeti
2-3 milyar dolar
arasındadır. Son
yıllarda pamuk it-
halatının cari açık-
taki oranı sürekli

artmaktadır.
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Geçmiş yıllarda pamuk ihraç
eden bir ülke konumundayken

gerek ülke üretiminin yıllar itibariyle
düşmesi gerekse de teksil sektörü-
nün büyümesi ile bağlantılı ham-
madde (lif pamuk) ihtiyacının sürekli
artması son dönemde Türkiye’yi
pamuk ithal eden bir ülke konumuna
sokmuştur. Geçen yıl itibariyle ülke
pamuk üretimimiz takribi 650 bin ton

olup, bu üretim tüketimin maksimum
yüzde 50’sini karşılamaktadır.
Pamuk ithalatının ülkemize maliyeti
2-3 milyar dolar arasındadır. Son yıl-
larda pamuk ithalatının cari açıktaki
oranı sürekli artmaktadır. Türkiye,
Çin’den sonra en fazla pamuk ithal
eden ikinci ülkedir. Bu nedenle
pamuk ülke için önemlidir, üretilmeli-
dir ve stratejik ürün ilan edilmelidir.

EN FAZLA PAMUK İTHAL EDEN İKİNCİ ÜLKEYİZ
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2013 yılı fuar takvimi belirlendi

Türkiye gene-
linde, 2013 yılında
437 fuar organize
edilecek. Türkiye
Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB)
tarafından önü-

müzdeki yıl 129’u
uluslararası

olmak üzere 437
fuarın yapılma-
sına izin verildi.

Antalya’da
2013’te 15 fuar
düzenlenecek.
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güncel Konser geliri öğrencilere burs olacak
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DEFNE
Önemli odun dışı orman ürünlerimizden

Sadettin GÜLER
(Orman Yüksek
Mühendisi - Batı

Akdeniz Ormancı-
lık Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü) 
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Yararlanılan Kaynaklar

Anonim, 2001. Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı,
Ormancılık Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, An-
kara.
Başer, K. H. C., 2009.
Avrupa Farmakopesi'nin
bitkisel drogları. Modern
Fitofarmakoterapi ve
Doğal Farmasötikler,
1(1) 14-24.
Baytop, T., 1994. Türkçe
Bitki Adları Sözlüğü. Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Türk Dil
Kurumu Yayınları, No:

578, Ankara.
Ceylan, A., 1996. Tıbbi
Bitkiler II. E.Ü. Ziraat Fa-
kültesi Yayını, Yayın No.
481
Göker, Y., Acar, İ., 1983.
Orman yan ürünlerimiz-
den (Laurus nobilis L.)
Akdeniz defnesi. İ. Ü.
Orman Fakültesi dergisi,
seri: B, cilt: 33, sayı: 1,
İstanbul,124-140.
Güler, S., 2003. Yeşil
Altın Defne (Laurus nobi-
lis L.) Batı Akdeniz Or-
mancılık Araştırma
Müdürlüğü Yayınları,
Araştırma Dergisi, No: 5,
Antalya.
Kayacık, H., 1977.
Orman ve Park  Ağaçları-
nın Özel Sistematiği. İ. Ü.
Orman Fakültesi, İ.Ü.
Yayın No: 2400, O. F.
Yayın No: 247, İstanbul,
207-208 s.
Özer, S., 1987. Ülkemiz-
deki Bazı Önemli Orman
Tali Ürünlerinin Teşhis ve
Tanıtım Klavuzu. Orman
Genel Müdürlüğü Yayını,
Yayın No: 659, Seri No:
18, Ankara.
Özgüven, M., Sekin, S.,
Gürbüz, B., Şekeroğlu,
N.,  Ayanoğlu, F.,  ve
Ekren, S., 2005. Tütün,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Üretimi ve Ticareti. VI.
Teknik Tarım Kongresi
Bildiri Kitabı, Cilt.1: 481-
501, 3-7 Ocak 2005, An-
kara.
Özhatay, N., Koyuncu,
M., Atay, S., Byfıeld, A.,
1997. Türkiye’nin Doğal
Tıbbi Bitkilerinin Ticareti
Hakkında Bir Çalışma.
Doğal Hayatı Koruma
Derneği, İstanbul.
I.S.B.N. 975-96081-9-7.
Şafak, İ. ve Okan, T.,
2004. Kekik, Defne ve
Çam Fıstığının Üretimi ve
Pazarlaması. Doğu Ak-
deniz Ormancılık Araş-
tırma Müdürlüğü
Yayınları, Dergi Serisi,
Sayı: 10, 101-129 s., Tar-
sus. 
Zeybek, N., Zeybek, U.,
1994. Farmasötik Bota-
nik. Ege Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi Yayınları,
Yayın No: 2, Bornova /
İzmir



47

güncel

Yine tarımsal planlama hatası

Nar üretimi arttı fiyat düştü

Pamuk tarlalarının
yerini alan nar
bahçeleri bu yıl
üreticisini üzdü.

Üretimde arz faz-
lalığı yaşanan nar
fiyatı geçen yıllara
göre düşük dü-

zeyde seyrediyor.
Mısır ve İran gibi

rakiplerin nar ihra-
catını düşük fiyat-
tan yapmaları da
Türk ihracatçısını
zor durumda bı-

raktı. 
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Recep Özkul Mustafa Satıcı Erdoğan Ekinci
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Tarıma 2013'te büyük destek

Tarım destekleme
bütçesi,

önümüzdeki yıl
yüzde 16,9

artması
planlanıyor



Yöresel ürünlerimize coğrafi işaretle
             sahip çıkıyoruz. 
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Doğal aromatik 
bitkilerin üretiminde

sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Kenan
Turgut

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla

Bitkileri Bölümü
Öğretim Üyesi



52

makale



53

makale



54

makale



55

makale



56

makale



57

makaleYararlanılan Kaynaklar
BAYDAR H., Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Bilimi
ve Teknolojisi (Genişle-
tilmiş 3. Baskı). SDÜ
Yayın No: 51, Isparta
(2009).
BAYRAM E., Kırıcı S.,
Tansı S., Yılmaz G., Ara-
bacı O., Kızıl S., Telci İ.,
Tıbbi ve Aromatik Bitki-
lerin Üretiminin Artırıl-
ması Olanakları, Ziraat
Mühendisliği VII. Teknik
Kongresi, 11-15 Ocak,
Ankara, (2010).
TUĞRUL AY S., Antalya
Florasında Yaygın Ola-
rak Bulunan Adaçayı
(Salvia spp.) ve Kekik
(Thymus , Origanum
spp.) Türlerinin Agrono-
mik ve Kalite Değerleri-
nin Belirlenmesi.
Doktora Tezi,  Akdeniz
Üniversitesi Fen Bilim-
leri Ens., (2005).
TURGUT K. Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Zen-
ginliğimiz. Borsanomi,
Antalya Ticaret Borsası
Bülteni, sayı 21 (2009)
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borsadan ATB
3 yılda yüzde 34 büyüdü

Antalya Ticaret
Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali
Çandır, 3 yıllık
süre içerisinde

ATB’nin nominal
değer olarak

yüzde 34 büyüme
kaydettiğini bil-

dirdi. 
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TPE Başkanı Habip Asan:
Coğrafi işaretli ürünler kırsal kalkınma aracı olarak kullanılmalı

Türk Patent Ensti-
tüsü Başkanı

Habip Asan, An-
talya Ticaret Bor-

sası’nın
düzenlediği Yöre-
sel ve Geleneksel
Ürünler Fuarı ile
yöresel ürünlerin
coğrafi işaret ala-
rak korunmasına
öncülük ettiğini

söyledi. 
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güncel Antalya’nın beklediği EXPO 2016 Yasası çıktı
şimdi daha çok çalışma zamanı

EXPO 2016 An-
talya Kanun Tasa-
rısı, TBMM Genel
Kurulu'nda kabul
edilerek yasalaştı.

Antalya, Dünya
kupası ve olimpi-
yatlardan sonra

en büyük organi-
zasyon olan EX-
PO’ya Türkiye’de
ilk kez ev sahipliği
yapacak. Yetkili-
ler, EXPO 2016’yı
yaşama geçire-
cek düzenleme
ve çalışmalara

biran önce baş-
lanması gerekti-
ğini belirtiyor.

EXPO 2016 Antalya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Aksu'-
daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne (BATEM) ait Aksu'daki
110 hektarlık alanda düzenlenecek. 6 ay açık kalacak sergi alanında, ülke
bahçeleri, tarım müzesi, EXPO kulesi, EXPO göleti, EXPO ormanı, EXPO
tepesi, çocuk adası, rekreasyon alanları, kongre ve etkinlik merkezleri
oluşturulması planlanıyor. Teması 'çiçek ve çocuk' olarak belirlenen EXPO
2016 Antalya'ya, 100 ülke ve 30 kuruluşun katılması, 8 milyon kişinin zi-
yaret etmesi bekleniyor.
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güncelAntalya Valisi Ahmet Altıparmak: “Hem Antalya'ya hem
Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Antalya için böyle bir yükün
altına girdik. EXPO'yu en iyi şekilde yapabilmek için bu
yasaya ihtiyacımız vardı. Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili
birimlerin oluşturulması yasa ile olabilecekti. Bu yasa her
manada işimizi daha hızlı ve kolay kılacak. İlk kez An-
talya'da düzenlenecek ama bu organizasyon Türkiye'nin
de bir ilki olacak. Türkiye'de bu EXPO tecrübesini ilk kez

yaşayacak. Sadece Antalyalıların değil bütün Türkiye'nin EXPO'ya sahip
çıkması gerekiyor. En iyi şekilde bu EXPO'yu gerçekleştirmek büyük önem
arz ediyor. Emeği geçen iktidar ve muhalefet partisi milletvekillerine
teşekkür ediyorum. Herkes katkı koydu ve taslak yasalaştı. Bugün elim-
izde bir yasa var. EXPO'nun 200 milyona öngörülen bir bütçesi var. Ama
Karayollarının kuzey çevre yolunu EXPO'ya getirilmesi için yapacağı har-
cama 200 milyon, Aksu Barajı yapımı için 120 milyon harcama, ıslah pro-
jesi ise 200 milyona ihale edildi. Bunlar bu alana hizmet edecek yapılar.
Bunun gibi alt yapıya 60 milyon gidiyor. Bunlar çok ciddi kaynaklar. Ama
bunun hepsine EXPO bütçesi diyemiyorsunuz. Yapılacak çalışmaların
hepsine farklı kamu kurum kuruluşlarından gelen katkı olacak.” 

Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası
Başkanı Çetin
Osman Budak:
“EXPO’da
zaman kaybet-
memeliyiz, bizim
için bir günün

bile önemi var. Yasa çıktı ama
EXPO için yönetmeliklere ihtiyaç
var. Genel sekreterlik tek kişi gibi
görünüyor, onun altını
doldurulması lazım. EXPO Kon-
seyi'nin tanımlanması gerekiyor.
Bir an önce organların
oluşturulup, görev tanımlarının
yapılıp, yönetimin bir an öce bir
araya getirilip icraata başlaması
lazım.”

Antalya Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali Çandır: “EX-
PO'nun An-
talya'ya ve
Türkiye'ye yakışır
şekilde düzen-

lenmesi için herkesin üzerine
sorumluluk düşüyor. Önümüzde
zaman daraldı, 7 gün 48 saat
çalışmalıyız. Yasa çıktı, ancak
EXPO ile ilgili çalışmalar için
acilen yönetmeliklerin de
çıkarılması lazım. Antalya'daki
bütün herkesin EXPO ile yatıp
kalması gerekiyor.”

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Başkanı Osman Bağdatlıoğlu: “Yasa Antalya’ya, Türkiye’ye
hayırlı olsun. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Bir-
lik olarak üzerimize düşeni yapacağız. EXPO Yönetim Ku-
rulu toplanmalı, üç yıllık bir iş planı çıkarılmalı, projeler
hazırlanmalı. Antalya, Türkiye EXPO’da zaman kaybet-
memeli. 

Sadece Antalyalı-
ların değil bütün

Türkiye’nin
EXPO’ya sahip

çıkması gerekiyor.
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iz SİCİL NO UNVAN

2849 DURAN KARDAŞ

2850 ALİ ATLI

2851 ARTCAN LTD.ŞTİ.

2852 MUSTAFA KAYA

2853 YEŞİLBAYIR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.

2854 VASSOM GIDA TAŞIMACILIK SAN.TİC.A.Ş.

2855 S.S.TEKKE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.

2856 MANMARİNA MET.İNŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2857 MEHMET ÖZDERİN

2858 LİKYA FİDE ÇİÇEK ÜRETİM TİC.A.Ş.

2859 KEREM ZEYTİN LTD.ŞTİ.

2860 ULUSOYLAR TARIM GIDA TAŞ.KOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2861 EKOVİZYON PEYZAJ TAR.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2862 MAZHAR GÖK TAR.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2863 UFUK İNGEÇ

2864 ERLİN TARIM ÜR.KOM. GIDA TAŞ.TUR.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

2865 HALİT KAYNARCA

2866 NAİM AYDEMİR

2867 HASMUS LTD.ŞTİ.

2868 NARÇİÇEĞİ LTD.ŞTİ.

2869 KİLİT ET A.Ş.

2870 MEHMET AKIŞ

2871 MEYPAL TARIM LTD.ŞTİ.

2872 ZEKİ TUNCER

2873 İSMAİL KIZILKAYA

2874 HALİL ÇELİK

2875 CEMALETTİN ÜSTÜN

2876 ZEYTİN SÜS BİT.ÇİÇ.TARIM LTD.ŞTİ.

2877 KEMAL KESKİN TARIM ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2878 EZEL TARIM LTD.ŞTİ.
2879 KIRLAR GIDA LTD.ŞTİ.






