
NNOMİ
Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı                          Ocak-Şubat 2012 

ANTALYA NEFES ALACAK
EXPO 2016 Antalya’da

Hal yasası yürürlükte

BORSA







Antalya
EXPO
bayrağını
aldı

6

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 kopyalanamaz. Yazarlara
ait yazıların sorumluluğu yazan kişiye aittir.



EXPO kanun taslağı hazırlandı10

ANTALYA NEFES ALACAK

Hal yasası yürürlüğe girdi

Antalya EXPO’da ilk sınavı
Tayland’da verdi

Kırsal alanda kadın

emeği ve yoksulluk

14

31

46

İhracat geriledi18
Basın ödülleri sahiplerini buldu28

Meslek komitesi başkanları tedirgin38
Susamdan elimizi çektik40

Sütümüze sahip çıkıyoruz44

Yöresel ürünler49

TOBB Meksika’ya çıkarma yaptı57



BORSAMIZA BİLDİRİN STOPAJI 
YÜZDE 50 İNDİRİN

FATURANI TESCİL ETTİR HAKSIZ
REKABETİ DİZE GETİR

FATURADA TESCİL ARA SONRA 
MAĞDUR OLMA

KANUNLARI UYGULA
SONRA YALNIZ KALMA



bbaşkandan

Ali ÇANDIR 

ATB Yönetim
Kurulu Başkanı

2011’in ardından
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Bakan Eker: 
Taslaklar hazırlandı. 

Bundan sonraki 
süreçte biz mevzuat

başta olmak üzere
kurumlar arası diya-

log ile projelendirme,
EXPO alanının 

düzenlenmesi, yeni
konseptin gözden 

geçirilmesi ve inşa
alanlarının 

için çalışmalara 
başlayacağız 

güncel 6

Antalya EXPO ba
Paris’te ald

f



güncel 7

ayrağını
dı



güncel 8

5 milyon turist
gelecek
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Antalya başarı öyküsü yazdı

güncel 9

Tarım Bakanı Eker 
EXPO alanını inceledi

Borsa’dan EXPO
Çıkarması



güncel 10

EXPO kanun taslağı hazırlandı
Gıda, Tarım ve

Hayvancılık
Bakanlığı

tarafından
hazırlanan EXPO
Kanun taslağına

Antalyalı sivil
toplum örgütleri

tepki gösterdi. 

İcra Kurulu: Birlikte olduğumuz zaman,
Antalya kenetlendiği zaman daha güzel işler 
çıkacağına inanıyoruz. Bir birliğin EXPO icra 

kurulunda Antalya’yı temsil etmesi yetersiz olur.



güncel 11

“Bu model Antalya'ya
gereken katkıyı sağlamaz.
Bu kente emek veren
insanların bu organizasyona
daha fazla katkı yapacağına
inanıyoruz EXPO yönetim ku-
rulu, icra kurulu ve yönlendirme
kurulunun yapısına bakıldığında Ankara
merkezli. Bunun Antalya merkezli olması
için önerilerimizi sunduk.” 



borsadan 12

Çandır, tarım alanında üretim yapan, girdi sağlayan, ihracat yapan,
teknik anlamda desteğini veren herkesin oluşturduğu yaklaşık

80-100 kişilik bir tarım konseyini yakında
oluşturacaklarını müjdeledi

Yörüklerin konuğu oldu



borsadan 13

ATB’den AKEV Antalya
Üniversitesi’ne destek

“Antalya’da son
dönemde artan birlik ve

beraberliğin eğitim alanında
da gösterileceğine

inanıyorum”

ATB Başkanı 
Ali Çandır plaketini 

Bakan Şahin’in elinden aldı

Bakan Şahin’den 
ATB’ye teşekkür plaketi



Antalya EXPO’da ilk 
sınavı Tayland’da verdi

güncel 14

f



EXPO 2016
Antalya’nın
tanıtımı için Tay-
land’da Türkiye
bahçesi kuruldu. 
2 bin metrekarelik
Türk Bahçesi, 
Tayland Prensesi
Maha Chakri
Sirindhorn ile 
ziyaretçilerin
beğenisini kazandı

güncel 15



GÜZEL İŞLERE İMZA
ATACAĞIZ

güncel 16

Prenses Sirindhorn, Türk bahçesi ile özel olarak ilgilendi



“TSE, yaşamın
heralanında var.
TSE kalite-
lendirme sis-
temiyle her 
alana standart 
getiriyor. Bu
vatandaşın aldığı
hizmet ve ürünün
kaliteli olmasını
sağlıyor”

borsadan 17

TSE başkanı’ndan 
Borsa’ya ziyaret

KOSGEB Müdürü Kazım
Akgün’den ATB’ye ziyaret

“KOSGEB desteğinden
yararlanan işletmelerin,

sağlanan kaynağı kendilerini
geliştirmek için kullanması

gerekiyor”



güncel 18

İhracat geriledi



güncel 19



“Geçmişte
kendi

bünyemizde
çözmeye

çalıştığımız
istihdam

sorununu
BAGEV ile bir

araya gel-
erek daha

etkin ve hızlı
şekilde

çözmek için
istihdam pro-

tokolünü
imzalıyoruz” 

güncel 20

Tarım sektörü aradığı elemanı 
bagevkariyer’den bulacak

f



borsadan 21

ATB korosu konser verdi

Antalya Ticaret Borsası Türk Sanat Müziği Korosu, yardım konserlerine devam ediyor. Koro
her ay bir yardım konseri veren koro son olarak ASEK yararına sanatseverlerle buluştu. 



kapak 22

Antalya nefes alacak
Zeytin ve narenciye ağaçlarının bölgenin bitki karakterini 

yansıtması Vakıf Zeytinliği’ni, Antalya’nın tarımsal kültürünü yansıtan
ve geleceğe aktarılacak zorunlu alanlardan biri olarak gösteriyor.

f

Antalyalı olmanın bedeli. Bu kentin
oksijenini tüketenler katkı koymalı



kapak 23



kapak 24



kapak 25



kapak 26

“Bu uğurda birlikte hareket et-
meyi yeğleyen bir tavır

sergiledik. Antalya’nın bundan
sonra her türlü projede birlikte

hareket etmeye ihtiyacı var,
bunu da geliştireceğiz”



borsadan 27

Üyelere beş yıldızlı hizmet
Üyelerine daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışan 
Antalya Ticaret Borsası, akreditasyon sistem belgesini yeniledi

Çandır, sistemin üye oda ve borsalara
ulusal ve uluslararası alanda farklı

avantajlar sağlaması gerektiğini belirtti.

HAS Parti ATB’yi ziyaret etti



Basın ödülleri sahiplerini buldu

f
7. Çiçek 
Festivali

kapsamında
düzenlenen

“En İyi
Fotoğraflı

Gazete
Haberi” ve

“En İyi 
Görüntülü TV

Haberi”
Yarışmalarını
n ödül töreni,

Antalya
Gazeteciler

Cemiyeti’nde
yapıldı.

güncel 28



güncel 29

Ukrayna'dan vize
Ukrayna, Türkiye'yi bitki sağlığı konusunda

sakıncalı ülkeler konumundan çıkardı



sektörden 30

Yaş meyve sebze ihracaatı azaldı

AİB verilerine göre, 2012
yılının ılk ayında An-

talya’dan yapılan ihra-
catta yüzde 27,5 artış
kaydedilirken, bölge
ihracatının lokomotifi

konumundaki yaş
meyve ve sebze ihracatı

yüzde 9 geriledi



makale 31

Kırsal alanda kadın
emeği ve yoksulluk



Türkiye istatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2009 yılı

“Yoksulluk Çalışması” sonuçlarına
göre Türkiye’de fertlerin yüzde

18.08’i yani 12 milyon 751 bin kişi,
gıda ve gıda dışı harcamaları

içeren yoksulluk sınırının
altında yaşamaktadır

makale 32



Ekonomiye kadın 
eli değmeli

Kadınlar ister kentte
yaşasın, ister kırsal alanda 

kendisi ve ailedeki bireylerin
yaşamda kalabilmesi için

gereksinim duydukları gelir ve
harcama düzeyine sahip

değilse bununla mücadele
etmek zorundadır. 

makale 33



makale 34



güncel 35

Burdur Ticaret Borsası
2011’i değerlendirdi

Tıbbi aromatik bitki sektörü temsilcileri, 
sorunlarını bakanlık temsilcilerine anlattı



sektörden 36

Tarım sektörü ortak akıl 
toplantısında biraraya geldi



borsadan 37

Rotaryenlerden ödül

Tarım Konseyi kurulması zorunlu
Garanti Bankası Danışmanı Prof. Dr. Kenan Mortan:  



komiteden 38

Meslek komitesi başkanları  tedirgin

Hububatta 
yangın büyük

Pamuk üretimi az

Tıbbi aromatik bitkiler kazandırıyor

Çalıştıracak işçi bulamıyoruz



komiteden 39

Pazar araştırması şart

Satışı bıraktık evrakla uğraşıyoruz

Et sektörü dalgalı kur gibi

Hammadde sıkıntısı var



röportaj 40

Susamdan elimizi çektik

Susama bundan sonra elimizi
sürmeyiz. Susamdan elimizi çektik.
Çünkü  hem yetiştirmesi zor hem

hasat etmesi zor, bu kadar zorluğa
rağmen hak ettiği değeri de bulmuyor



TOBB’dan 41

TOBB Başkanı’ndan 
Ticaret Kanunu Uyarısı



sektörden 42

Tarım konseyine 
sektörden destek

Sektör temsilcileri Tarım Konseyi’ne ilişkin 
Borsanomi Dergisi’ne değerlendirmede bulundu. 





borsadan 44

Sütümüze sahip çıkıyoruz
Süt panelinde, Türkiye’deki yapısal sorunlara dikkat çekilirken, 

grup tarım modelinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

Doç. Dr. Ahmet Küçükçetin,
Türkiye’de yılda 12 milyon

ton süt üretildiğini be-
lirterek, bunun sadece

yüzde 50’sinin modern fab-
rikalarda işlenerek tüketi-
ciye ulaştırıldığını bildirdi.



borsadan 45

Antalya Damızlık
Sığır Yetiştiricileri

Birliği Başkanı Metin Yaraşçı,
süt sektöründeki sorunları

anlatırken, sektörde üretici birlik-
leri adı altında çok sayıda örgütün

sektördeki sorunları birlikte
çözmek için birlik içinde

harekete geçmesi
gerektiğini vurguladı.



güncel 46

Hal yasası yürürlüğe girdi
Kayıt dışılığı
kayıt altına

almak, tüketi-
ciye daha

ucuz ve
kaliteli ürün

ulaştırmak
amacıyla

hazırlanan
Hal Yasası

önemli düzen-
lemeler
içeriyor. 

YASA NE GETİRİYOR?



güncel 47



borsadan 48

500 milyon 
hedefine ulaşıldı

ATB Başkanı Ali Çandır, Türk-Meksika
İş Konseyi Toplantısına Katıldı



makale 49

Geçmişle bağlantımız ve kültürel değerlerimiz: 

Yöresel ürünler



makale 50

Toprak,
insanlar ve diğer

faktörlerle sarmalanmış
olan bu ilişkiler, belli bir

yöreye ait tipik ve kaliteli
“yöresel ürünler”in or-

taya çıkmasına yol
açmıştır.



makale 51



borsadan 52

20-50 kişilik kadro ile konser verdiklerini söyleyen Hayati Göver, koronun 
yaş grubu ve meslek alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlattı.

Müzik ruhu temizliyor



makale 53

Kültür  mantarı
üretim sektörü 

ve Korkuteli üzerine 
bir değerlendirme



makale 54



makale 55



makale 56



TOBB’dan 57

TOBB Meksika'ya çıkarma yaptı



TOBB’dan 58



borsadan 59

İŞLEM HACMİ TABLOSU

YENİ ÜYE KAYITLARI
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