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A
ntalya Ticaret Borsa-
sı yönetimi olarak, bu
köklü kuruluşun 90.
yıldönümüne şahitlik

ediyor olmaktan mutluluk ve onur
duyuyoruz. 

Geride kalan 90 yılın borsamı-
zın bugünkü üyelerine ve çalışan-
larımıza neleri emanet bıraktığını
ve omuzlarımıza hangi sorumlu-
lukları yüklediğini bilerek çalış-
maya devam ediyoruz. 

Antalya Ticaret Borsası bölge
halkının temel geçim kaynağı olan
tarımsal üretime yön veren, hatta
turizmin geliştiği son 20 yıl önce-
sine kadar, kent ekonomisine de
şekil veren bir kuruluştu. Geç-
mişten söz etmenin tarihi oluş-
turmaktan kolay olduğunu söyle-
yebiliriz. Ancak bugünlere nasıl ge-
lindiğinin bilincindeyseniz, tarihe
atıfta bulunmaya da hakkınız var
demektir. Bizler bu bilince sahip ol-
duğumuza inanıyoruz… 

Antalya Ticaret Borsası ger-
çekten çok zor şartlar altında ku-
rulmuş bir meslek örgütü; bir sivil
toplum kuruluşu. Gün olmuş tica-
retini yapacak ürün bulunama-
mış; gün olmuş bin bir cefayla
üretilen ürünleri satacak alıcı bu-
lunamamış. Gün gelmiş ticaretin
en can alıcı problemleriyle karşı
karşıya kalınmış hem tüccar hem
üretici emeğinin karşılığını ala-
mamış. Bütün bu süreçlerden ge-
çen borsamız, 2010 yılında 90 yıl-
lık bir çınar olmuş; onca tecrübe ile
geleceğimizi aydınlatan bir rehbere
dönüşmüş…  

Antalya Ticaret Borsası Yöne-
timi olarak arzumuz, işgal ettiği-
miz konumda bir fark yaratmaktır.
Yarattığımız bu farkla yeni değer-
ler oluşturmak ve bizden sonra gö-
rev alacak arkadaşlarımız için
yeni ufuklar oluşturmaktır. Bu
amaçla bir kentlilik bilinci içinde;
hemşerilik bilinciyle işbirliği yap-

manın, el ele vererek güçlerimizi
birleştirmenin yollarını aradık… 

Birlikte hareket etme kültürü-
nü şiar edindik ve Antalyalı sivil
toplum kuruluşlarıyla, Antalyalı
meslek örgütleriyle beraber ça-
lışmanın formüllerini ürettik. Bir-
çok projemizde bu anlayışın nasıl
verimli olduğunu; paydaşlara ne
kadar haz ve mutluluk verdiğini
tecrübe ettik… 

Aynı yaklaşımı bundan böyle de
devam ettireceğiz. Önümüzde ta-
mamlanmayı bekleyen birçok pro-
jemiz daha var. Bunların başında
Antalyalılara mal etmeye söz ver-
diğimiz Zeytinpark Projesi geliyor.
İdari yapısını oluşturma çalışma-
larını sürdürdüğümüz Zeytinpark
Projesi, kentlilik bilinci taşıyan
bütün sivil toplum kuruluşlarımı-
zın, bütün meslek örgütlerimizin
sahipleneceği; elbirliği ile sorum-
luluk alacağı bir yapıya kavuşacak.
Planladığımız idari yapıyı oluş-
turmamızla beraber, projemizin
bir kısmını başlattığımız fiziki
etaplarını da tamamlamaya baş-
layacağız. Vakıf Zeytinliğimiz, Zey-
tinpark adıyla sadece Antalyalı-
ların değil, bütün Türkiye’nin öze-
nerek sahipleneceği kentsel bir
simge haline gelecek… 

ATB gibi sivil toplum kuruluş-
larının çalışma programlarının
önündeki en önemli engellerin ba-
şında zaman gelir. Zamanı iyi de-
ğerlendirebilir, üstümüze düşen
sorumlulukları gereği gibi yerine
getirebilirsek; bugün andığımız
cefakar büyüklerimiz gibi, bir 90 yıl
sonra da bizleri anacaklardır. 

Borsamız yönetimi bu sorum-
luluğun bilincindedir. Üstümüze
düşeni elbette en iyi şekilde yeri-
ne getirmek için çalışacak ve ge-
lecek kuşaklara daha yüksek he-
defler bırakacağız… 

Nice 90 yıllara…

90 yıllık bir emanet

Ali Çandır
ATB Yönetim Kurulu 

Başkanı
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ATB’nin yönetim kurulu
üyeleri, meclis üyeleri,
meslek komitesi üyeleri,

disiplin kurulu üyeleri, personel ve
eski yöneticilerinin eşleriyle katıldığı
yemekte ATB’nin çalışmalarının
anlatıldığı sinevizyon gösterisi su-
nuldu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, 90 yıl boyunca ATB’yi
bulunduğu noktaya getirenlere
teşekkür etti. Çandır, “ATB’nin 90.
yılında, aramızdan ayrılanları rah-
metle anarken;
aramızda olanları
saygıyla anıyorum
ve onlara uzun
ömürler diliyorum.
90. yılımızda bu
organizasyonu
yapmak bize nasip
oldu. 1.5 yıllık gö-
rev süremiz bo-
yunca yaptıkları-
mızı kamuoyuyla
paylaştık, sizlerle
paylaştık, paylaş-
maya da devam
edeceğiz” diye konuştu. 

ATB’nin 90 yılık geçmişine ya-
raşır şekilde kurumu daha ileriye ta-
şımak, daha güzel işler yapmak için
çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan
Çandır, “Bu konuda destek olan yö-
netim kurulu üyelerine, meclis
üyelerine, meslek komiteleri üye-
lerine, disiplin kurulu üyelerine, per-
sonelimize, danışmanlarımıza yü-
rekten teşekkür ediyorum” diye ko-

nuştu. Ayakları yere basan proje-
lere imza atmaya çalıştıklarını vur-
gulayan Ali Çandır, “Desteğiniz
olduğu sürece, ATB’ye yaraşır şe-
kilde güzel işler yapmaya devam
edeceğiz. Biz, bize verilen görevi
emanet olarak kabul ediyor; ema-
neti daha iyi bir noktada gelecek
kuşaklara bırakmak istiyoruz” dedi.

Yemekte, ATB’nin başkanlığı
görevini yürütenlere teşekkür pla-
keti takdim edildi. ATB eski Başkanı

İlhami Gönen pla-
ketini ATB Meclis
Başkanı Hüseyin Ca-
hit Kayan’dan, Ah-
met Acar plaketini
ATB Meclis Üyesi
Yusuf Karasu’dan,
Nurettin Utku ise
plaketini ATB Yö-
netim Kurulu Üyesi
Cüneyt Doğan’dan
aldı. 

Nurettin Utku,
ATB’nin iyi bir viz-
yon yakaladığını be-

lirterek, yönetime böyle bir orga-
nizasyon düzenlediği için teşekkür
etti. Ahmet Acar da ATB’nin emin
ellerde olduğunu belirterek, te-
şekkür etti. Daha sonra ATB Yö-
netim Kurulu üyeleri ve eski yöne-
ticiler 90’ıncı yıl pastasını kesip, top-
lu fotoğraf çektirdiler. Yemeğe ka-
tılan misafirler Erkan Güleryüz ile
Jale’nin söylediği şarkılar eşliğinde
keyifli bir gece geçirdi.

Antalya
Ticaret
Borsası 

90 yaşında
Antalya’nın en

köklü
kurumlarından olan

Antalya Ticaret
Borsası, 90’ıncı
yılını kutluyor.
ATB yönetimi,

Sheraton Otel’de
düzenlenen 90’ıncı
kuruluş yıldönümü

yemeğinde bir
araya geldi

ANTALYA
TİCARET BORSASI

1920

yaşında
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>> Antalya Ticaret Borsası, Botanik Ex-
po’su olarak da bilinen Çiçek ve Ço-
cuk temalı 2016 yılı EXPO’sunun An-
talya’ya kazandırılması sürecinde ak-
tif rol almıştır. 

>> Uzun süre sürüncemede kalan Va-
kıf Zeytinliği’nin kiralanması ihalesi-
ni alarak, Zeytinliğin Antalyalılara
mal edilmesi yolunda çok önemli bir
başarıya imza atmıştır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, YÖREX Bi-
rinci Yöresel Ürünler Fuarı gibi bir or-
ganizasyonu Antalya’ya kazandır-
mıştır.

>> Ziraat Bankası Antalya Bölge Baş-
kanlığı’nın sponsorluğu ile yürütülen
“Tarımda Küçük İşletme Kalmasın”
başlıklı proje ile bölgede üretim ya-
pan küçük ölçekli tarım işletmelerinin
önünde daha büyük ölçekli ve daha
profesyonel modeller oluşturmayı
hedeflemiş ve bu hedefinde başarı-
lı olmuştur. Projenin Isparta ve Bur-
dur etapları örnek girişimlerin oluş-
masıyla tamamlanmış, Antalya eta-
bının da planlamaları yapılmaktadır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme Vakfı BA-
GEV ve İşkur Antalya Bölge Müdür-
lüğü ile işbirliği içinde bir Bölgesel İs-
tihdam Bürosu oluşturmuştur. 

>> Antalya Ticaret Borsası, ziraat fa-
kültesi mezunu gençlerimizin iş ha-
yatına atıldıkları zaman daha kolay
uyum göstermesini ve daha kolay iş
bulmalarını sağlamayı amaçlayan
“Kampüsten İşe” başlıklı projesiyle ye-
nilikçi bir staj modeli oluşturmuştur.
Proje amaçlarına ulaşarak tamam-
lanmış ve model bir uygulama ola-

rak sürdürülebilir olduğunun işaret-
lerini vermiştir. 

>> Antalya Ticaret Borsası, kurumsal
kimliği ile bölgemizde bulunan ima-
latçı ve diğer KOBİ’lerin KOSGEB
desteklerinden daha etkin ve daha
hızlı faydalanabilmesi için bünye-
sinde KOSGEB Sinerji Odağı kur-
muştur.

>> Antalya Ticaret Borsası, Tıbbi ve Aro-
matik Bitkiler Projesi ile yangından bü-
yük zarar gören Taşağıl bölgesi sa-
kinleri için alternatif bir gelir kayna-
ğı olan tıbbi ve aromatik bitkiler ko-
nusunda  ‘hasat ve hasat sonrası uy-
gulamalarda iyileştirme Projesi’ni
başlatmıştır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, Tarımsal Uy-
gulamalı Mesleki Eğitim Merkezi
TUMEM ile sektördeki nitelikli istih-
dam olanaklarını geliştirmeyi amaç-
layan bir dizi çalışmanın da öncülü-
ğünü yapmıştır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, bünye-
sinde kurduğu Hububat Çalışma
Grubu ile hububat sektörünün
bölge üreticisiyle ilişkilerini geliş-
tirme; bölge hububat üretimini
iyileştirme ve hububat ticaretine
canlılık kazandırmayı amaçlayan bir
dizi çalışmayı başlatmıştır. BATEM
ve özel sektör firmalarıyla birlikte
bölgeye uygun çeşit denemelerini
başarıyla tamamlamıştır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, bölgede kat-
ma değeri yüksek iş alanlarından biri
olan çiçek sektörünün önemli etkin-
liklerinden biri olan çiçek festivaline
de öncü ve destekleyici olarak katıl-
maya devam etmektedir.  

ATB 90. yılında tarımsal 
ürün ticaretine yön 

vermeye devam ediyor… 

ATB 90. yılında tarımsal 
ürün ticaretine yön 

vermeye devam ediyor… 
Antalya Ticaret Borsası’nın planlamasını yaptığı, yürüttüğü ve

tamamladığı işler; 
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>> Bölge ekonomisini Isparta, Burdur
ve Afyonkarahisar havzasında bir
bütün olarak değerlendiren Antalya
Ticaret Borsası, bu illeri kapsayan bü-
tün çalışmaları yakından takip etmiş
ve değerlendirmelerini düzenli olarak
kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu doğ-
rultuda Batı Akdeniz Kalkınma Ajan-
sı’nın kurulması sürecine katkı sağ-
lamıştır.

>> Antalya Ticaret Borsası, ülkemizin
en büyük sivil toplum kuruluşu TOBB
bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret
Borsaları Konsey’inde yer almış, tarım
sektörünün sorunlarını gündeme ta-
şımak, çözüm yolları geliştirmek ve ka-
rar vericilere iletilmek üzere görüş ve
önerilerini paylaşmaktadır.

>> Antalya Ticaret Borsası, 2010 yılında
üyelerinin işlem tescil ücretlerine
zam yapmamayı seçerek teşvik edi-
ci bir tutum içinde olmuştur. 

>> Antalya Ticaret Borsası, üyelerinin
güncel sıkıntılarına çözüm geliştirmek
için düzenlediği sektörel forumlarla,
sorunları birlikte tartışmak ve çözüm
yollarını birlikte aramak üzere ilgili ta-
rafları bir araya getirmiş, getirmeye
devam edecektir. 

>> Antalya Ticaret Borsası, bölgemiz
hayvancılığının önemli ihtiyacı olan
Canlı Hayvan Borsası’nın oluşturul-
ması için çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Aynı şekilde Tarıma Dayalı İhti-
saslaşmış Organize Sanayi Bölgesi
oluşturulmasına yönelik çaba ve tar-
tışmalara da etkin bir taraf olarak ka-
tılmaya devam edecektir. 

>> Kentimiz kırsal kesimi için önemli
bir alternatif ürün olma potansiyeli-
ne sahip yaban mersini üretimi ve iş-
lenmesi konularında performans iyi-

leştirme projesi teklifimiz, ilk aşamayı
başarıyla geçmiştir. 

>> Antalya Ticaret Borsası, Türk Tarım
sektörünün uluslararası ölçekteki en
büyük fuarlarından Growtech Eura-
sia ve Fresh Antalya Fuarlarında ye-
rini alarak, çalışmalarını ve projeleri-
ni ziyaretçilerle ve katılımcılarla pay-
laşmaktadır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, sosyal so-
rumluluk bilinciyle kentlilik ruhunu bir-
leştiren anlayışla Antalya Ticaret Bor-
sası Korosu gibi sanatsal bir oluşlu-
mu da desteklemeye devam etmek-
tedir. 

>> Kurum olarak sahip olduğumuz
ISO9000:2000 kalite belgelendirme
sistemini ve uluslararası AB-TOBB
Akreditasyon belgelendirme siste-
mini geliştirerek uygulamaya devam
etmekteyiz. 

>> Birlikte hareket etme kültürü çabası
ile çalışmalarına yön veren Antalya Ti-
caret Borsası, sektörün ve kentin
gelişmesine katkı sağlamak için ili-
mizde faaliyet gösteren kurum ve ku-
ruluşlarda temsilciler belirleyerek,
görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. 

>> Antalya Ticaret Borsası, kentsel ve
bölgesel boyutta zengin bir içerikle
geliştirdiği Borsonami Dergisini sek-
törel bir yayın haline getirmiştir. 

>> Üyelerine, bulunduğu kente ve böl-
geye yönelik çalışmalarına devam
ederken, kendi bünyesini ve idari ya-
pısını da sürekli revize etmektedir. Pro-
fesyoneller tarafından hazırlanan
personel eğitim programları ile kurum
içi birliktelik, dayanışma ve ekip ru-
hunu yükselterek güçlü bir çalışma
kadrosu yaratmaktadır.  

Antalya Ticaret Borsası, 90 yıllık 
geçmişi, birikimi ve deneyimiyle, 
bölgesinde tarımsal ürün ticaretine 
yön veren bir kurum olma yolunda 
ilerliyor. Borsa yönetimi görevi 
devraldığı günden bu yana el attığı 
bütün işlerden yüz akıyla çıkmanın haklı gururunu yaşıyor.
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Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan

başkanlığında düzenlenen
‘Buğday Sektör

Toplantısı’, ATB Toplantı
Salonu’nda yapıldı

‘Buğday sektör toplantısı’ An-
talya Ticaret Borsası (ATB)
Meclis Başkanı Hüseyin Ca-

hit Kayan başkanlığında ATB toplantı sa-
lonunda yapıldı. Toplantıya, Tarım İl Mü-
dürlüğü’nden yetkililer, BATEM’den
yetkililer, Antalya Ticaret Borsası meclis
üyeleri, tüccar ve çiftçiler katıldı. 2010
yılında hasat öncesi sorunların gideril-
mesi amacıyla toplantı düzenledikleri-
ni belirten Hüseyin Cahit Kayan, top-
lantıya katılanlara buğdayın ekimin-
den hasadına, fiyatlandırılmasından
böceklenmesine kadar bir çok konu hak-
kındaki görüşünü sordu. 

Tarım İl Müdürlüğü’nden ziraat mü-
hendisi Cevdet Afyoncu, bu yıl 279 bin
dekar durum buğdayı ekildiğini, 61 bin
750 ton hasat beklendiğini, 1 milyon 36
bin 145 dekara da diğer buğday türle-
ri ekildiğini bunların hasadının 407 bin
79 ton beklendiğini söyledi. 474 bin 455
dekar alana arpa ekimi yapıldığını, 137
bin 968 ton hasat beklendiğini kayde-
den Afyoncu, 20 bin dekar alana bira-
lık arpa ekildiğini bundan da 8 bin ton
hasat beklendiğini kaydetti. 

Yağış vurdu

ATB Meclis üyesi Veli Karasu, kıyı ke-
siminde aşırı yağış nedeniyle buğdayın
rekoltesinde düşüş beklediklerini kay-
dederken, buğdayda verim düşüklüğünü
yüzde 50 beklediklerini söyledi. Karasu,
Serik’te buğday üreticisinin yüzde
40’ının pamuğa yöneldiğini, bazı çift-
çilerin de mısıra yöneldiğini anlattı. 

Erken Hasat

ATB Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi üyesi İbrahim Serin, 10 gün içe-

risinde yağmur yağarsa Elmalı ve Kor-
kuteli bölgesinde buğdayda iyi bir rekolte
beklediklerini, yağış olmaması halinde
buğday rekoltesinde düşüş olacağını söy-
ledi. Serin, bu yıl yağış olmadığı için ha-
sadın erken yapılacağını kaydetti. 

Çiftçi süne ile baş başa kaldı

Toplantıya katılanlar süneden şi-
kâyet ederken Tarım il ve ilçe müdür-
lüklerinin süne mücadelesine destek
vermediğinden yakındı. Tüccarlar sü-
nenin bu yıl buğdayı bitirdiğine dik-
kat çekerken, Tarım İl Müdürlüğü
Bitki Koruma Şube Müdürlüğü’nden
Hidayet Arıkel, 2006 yılından itibaren
uçakla ilaçlamanın yasaklandığını,
devletin ilaçlama desteğini de kestiğini
belirterek, süne mücadelesini çiftçinin
yürütmesi gerektiğini anlattı. Arıkel, ta-
rım müdürlüğü olarak ilaçlama dö-
nemini çiftçilere duyurduklarını söy-
ledi. 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı, Hububat ve
Mamulleri Meslek Komitesi üyesi İb-
rahim Köseoğlu, süne ile mücadele-
ye devletin destek vermesi gerektiği-
ni belirterek, ürün destekleme ra-
kamlarının da ekim yapılmadan önce
açıklanmasını istedi. Antalya’da bu yıl
buğdayda rekoltenin düşük olacağı-
nı kaydeden Köseoğlu, bunun fiyat-
lara da yansıyacağına dikkat çekti. 

Hüseyin Cahit Kayan toplantının
sonunda yaptığı değerlendirmede, bu
yıl buğday hasadında rekoltenin dü-
şük olacağını, rekolte düşüklüğüne
bağlı yüksek fiyat uygulanabileceğini
söyledi. Kayan, “Her şeye rağmen iyi
bir hasat dönemi diliyorum. İnşallah
ürününüz bereketli olur” dedi.

ATB’de
biraraya
geldi

Buğday sektör temsilcileri
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Sel mağduru çiftçinin hayal kırıklığı
Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, sel
mağduru çiftçinin zirai

kredi borcuna yüzde 7 faiz
yürütülmesini eleştirerek

‘Zarar gören çiftçi, bir
kere daha hayal

kırıklığına
uğramıştır.’dedi

Bakanlar Kurulu, Antalya’nın da
aralarında bulunduğu 17 ilde,
2010 yılı don ve sel afetinden

etkilenip bitkisel ürünleri, seraları yüz-
de 30 ve üzeri zarar gören çiftçilerin,
zirai kredi borçlarının ertelenmesi için
karar aldı. Zarar gören ve çiftçi kayıt sis-
temine kayıtlı çiftçilerin, Ziraat Banka-
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK)
olan tarımsal kredi borçlarının 1 yıl sü-
resince ertelenmesi öngörülüyor. An-
cak erteleme döneminde borca yüzde
7 faiz yürütülecek. 

‘Yüksek faizli erteleme destek
değildir’

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, sel mağduru çiftçinin zirai kre-
di borcuna yüzde 7 faiz yürütülmesi-
ni eleştirerek ‘Zarar gören çiftçi, bir kere
daha hayal kırıklığına uğramıştır.’dedi 

Ali Çandır,  Antalya’da 2010 yılın-
da selden zarar gören çiftçi sayısının
1809 olduğunu, bunun 526’sının za-
rarının ise yüzde 30 ve üzerinde ger-

çekleştiğini kaydetti. Çandır, devletin sel
ve dondan zarar gören çiftçinin mağ-
dur olmaması için aldığı erteleme ka-
rarını desteklediklerini ancak, erteleme
döneminde borca yüzde 7 faiz yürü-
tülmesinin 526 çiftçiyi hayal kırıklığına
uğrattığını ifade etti: “Sel ve don ne-
deniyle çıkan borç ertelemesinin faiz
oranıyla birlikte uygulanıyor olması ve
bu faiz oranının bankaların zaten uy-
guladığı yüzde 6.5 faizden yüksek ol-
ması çiftçiyi bir kere daha hayal kırık-
lığına uğratmıştır. İyi tarım uygulama
kredisinin yüzde 5.2 faiz oranıyla uy-
gulanıyor olduğu göz önüne alındı-
ğında ise bu kararın çiftçiye destek ol-
madığı açıkça görülecektir. Zaten do-
ğal afet nedeniyle zarar gören çiftçi,
devletten beklediği desteği görememiş,
bir kere daha hayal kırıklığına uğra-
mıştır.”

‘Erteleme faizsiz yapılmalı’

Ali Çandır, “Devlet, selden zarar gö-
ren çiftçinin zirai kredi borcunun faiz-
siz olarak 1 yıl süreyle ertelemesi halinde
mağdur olan çiftçiye gerçek desteği
sağlamış olacaktır. Zaten hasatta yüz-
de 80 verim kaybı yaşayan çiftçi, ancak
borcu faizsiz ertelenirse kendini to-
parlama imkânı bulacaktır.”diye ko-
nuştu. 

Şubat ayının ilk haftası gerçekleşen
sel afetinde Antalya’da 35 bin dekar
arazi zarar görmüş, 15 milyon TL’nin
üzerinde maddi zarar meydana gel-
mişti.
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Çiçek
Antalya Çiçek Festivali kortejinde
süslemeler ve halka dağıtmak için 

1 milyon 300 bin dal çiçek kullanıldı

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çiçek Festivali
büyük coşkuyla kutlandı. 1 milyon çiçeğin araç süs-
lemelerinde kullanıldığı festivalde, 300 bin çiçek hal-

ka elden verildi. Çiçek Festivali Tertip Komitesi'nde yer alan An-
talya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği Osman Bağdatlıoğlu, An-
talya'dan bu yıl 450 milyon dal çiçeğin ihraç edildiğini, son 1
milyon 300 bin dalın da festivalde kullanıldığını söyledi. 

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kes-
me Çiçek İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Antal-
ya Ticaret ve Sanayi Odası, Kepez Belediyesi, Süs Bitkileri İh-
racatçıları Derneği, Antalya Çiçekçiler Odası, İnterflora'nın des-
teğiyle düzenlenen 'çiçek ve çocuk' temalı Çiçek Festivali, bü-
yük coşkuyla kutlandı. Saat 18.00'de bando eşliğinde eski
mezbaha önünden travmay yolu üzerinden başlayan kor-
teje çiçeklerle değişik dizaynlarda süslenmiş 20 araç ka-
tıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca süren kortej

Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Korteje Antal-
ya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Büyükşehir

Belediye Başkan Vekili Remzi Sadi, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Öcal,

Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Ev-
cilmen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tü-

tüncü, ATSO Başkanı Çetin Osman
Budak, Antalya Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Antalya Kesme Çiçek İhra-

catçıları Birliği Başkanı
Osman Bağ-

datlı-

Mayıs  & Hazi ran 2010
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gibi festival
oğlu, Antalya Barosu Başkanı Zafer Köken, öğrenciler,
çiçek seralarında çalışan işçiler ile çok sayıda davetli ka-
tıldı. Yol boyunca protokol üyeleri, mankenler, ilköğretim
okulu öğrencileri ve korteje katılan araçlardan 300 bin çi-
çek halka elden verildi. Halk yol boyunca korteje büyük ilgi
gösterdi. Korteje katılanlar çiçekleri halka dağıtarak Cumhuriyet
Meydanı'na ulaştı. Kortejde Rus Okulu'ndan katılan öğrenci-
ler büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda Alaaddin Keykubat İlköğretim Oku-
lu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra TED Ko-
leji öğrencileri Anadolu Ateşi Davul gösterisi ile Karadeniz yö-
resi halk oyunu gösterisi sundu. 

Festival Tertip Komitesi adına konuşan Osman Bağdatlıoğ-
lu, bu yıl 450 milyon dal çiçeğin ihraç edildiğini belirterek, 1 mil-
yonun üzerinde dal çiçeğin de festivalde kullanıldığını kaydet-
ti. Festivalin temasının 2016 yılında Antalya'da düzenlenecek
Expo nedeniyle 'çiçek ve çocuk' olarak belirlendiğini söyleyen
Bağdatlıoğlu, 20'ye yakın firmanın araçlarını çiçek ve çocuk te-
masıyla süsleyerek festivale katıldığını kaydetti. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalin çok coş-
kulu geçtiğini belirterek, ''Expo'ya giden yolda festivalin daha
da derinleşerek devam etmesini diliyorum'' dedi. 

Remzi Sadi ise çiçeğin sevgiyi en güzel anlatma ara-
cı olduğunu belirterek, ''Çınar kadar yüce, çiçek kadar
güzel yaşamınız olsun'' dedi. 

Festivale Azerbaycan'dan da misafir katıldı.
Raymond- Art Firması'nın sahibi Raymonda
Zeynalova, üzerinde Türk ve Azerbaycan
bayraklarının işlendiği araçla festivale
katıldı. 

Protokol konuşmalarının ardın-
dan festivale katılan, destek ve-
ren firmalar ile öğrencileriy-
le festivali şenlendiren
okullara plaket tak-
dim edildi.
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Türkiye´ye yılda 60 mil-
yon dolarlık ihracat hac-
mi oluşturan kekik, ada-

çayı ve defne bilinçsizce hasat
ediliyor. Antalya Ticaret Borsası
(ATB), kozmetik ve tıbbi alanda
yoğun kullanılan tıbbi ve aro-
matik bitkilerin hasat sırasında-
ki kaybını önlemek için 301 bin
lira bütçe ayırdı. 

ATB’nin hazırladığı ‘Kekik,
Defne ve Adaçayı’nda Hasat ve
Hasat Sonrası İşlemlerdeki Ve-
rimlilik Kaybını Önleme Proje-
si’nin eğitim çalışmalarına baş-
landı. Tarımsal Araştırmalar Ge-
nel Müdürlüğü (TAGEM) spon-
sorluğunda yürütülen ve tıbbi
aromatik bitkilerde, hasat ve
hasat sonrası uygulamaları iyi-
leştirmek amacıyla hazırlanan
projenin sahadaki eğitim prog-
ramları Gazipaşa ve Alanya’dan
başladı. 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm
koordinasyonda ve Prof. Dr. Ke-
nan Turgut’un bilimsel danış-
manlığında yürütülen projenin
eğitim çalışmaları Prof. Dr. Kenan
Turgut ve Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü uzmanı Ahmet Kısa
tarafından yürütülüyor.  

İlk olarak Kahyalar
ve Çile köyleri, daha
sonra da Alanya’ya
bağlı Sapadere ve Gü-
zelbağ köylerinde ger-
çekleştirilen toplantı-
larda, hasat yöntemle-
ri ve depolama konu-
sunda toplayıcı köylü-
lere bilgiler verildi. Uz-
manlar köylülere, tıbbi
ve aromatik bitkilerde,
hasat ve hasat sonrası işlemler
sırasındaki hataları anlatırken,
yapılan yanlış uygulamalar ne-
deniyle potansiyel gelirin yarı-
ya yakınının kaybedildiğini be-
lirtti. Bu bitkilerin içerdiği yağ-
ların hasat sırasında ve hasat
sonrası uygulamalar sırasında
kaybolmamasının ihracat açı-
sından çok önemli olduğunu
anlatan uzmanlar, top-
lama yöntemleri yü-
zünden bazı bölgelerde
bitki varlığının da tehdit
altına girdiği uyarısında
bulundu. Uzmanlar
köylülere doğru hasat
yöntemlerini ve hasat
sonrası uygulamaların
nasıl olacağını uygula-
maları olarak anlattı.

Tıbbi aromatik bitkilerde
ürün kaybı önleniyor

60 milyon dolar
getiren tıbbi

aromatik bitkiler
daha bilinçli hasat

edilecek

Cİle köyü

Güzelbağ

Kahyalar

Sapadere
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BATEM’de yapılan hasadı ye-
rinde izleyen Antalya Tica-
ret Borsası Başkanı Ali Çan-

dır, bu yıl aşırı yağış nedeniyle özel-
likle Aksu Bölgesi’nde sel baskınla-
rı yaşandığını,  bunun da hububat
üreticisini zor durumda bıraktığını
söyledi. Ali Çandır, hububat fiyatla-
rının dünya ülkelerine oranla ülke-
mizde yüzde yirmi daha yüksek ol-
masına karşın, aşırı yağış nedeniyle
mahsulü büyük zarar gören üretici-
nin yüzünün gülmediğini kaydetti. 

Hububat üreticisinin bu zararını
gidermeye yönelik ton başına 50 lira
yardımın yeterli olmadığını dile ge-
tiren Ali Çandır, bir an önce çiftçiyi
motive edici yeni tedbirlerin uygu-
lamaya konulması gerektiğini bildirdi.

ABT Hububat Çalışma Grubu
Başkanı İbrahim Köseoğlu ise dönüm
başına ortalama 600 kilo buğday
alan üreticinin bu yıl aşırı yağış ne-
deniyle dönümde ortalama 150

kilo gibi bir oranda buğday alabil-
diğini kaydetti. İbrahim Köseoğlu,
bölgede yaşanan sel baskını nede-
niyle ürünü büyük zarar gören çift-
çilerin,  hükümetin açıklamış oldu-
ğu yüksek hububat fiyatına dahi se-
vinemediklerini kaydetti. 

BATEM Tarla Bitkileri Bölüm Baş-
kanı Mustafa Soysal, kaliteli ve ve-
rimli buğday üretimi yapabilmek
için 2009 yılında kurulan Hububat
Çalışma Grubu’nun hasad topla-
maya başladığını bildirdi. BATEM’in
ellişer dekarlık deneme arazilerinde
on üç farklı çeşit buğday yetiştir-
diklerini dile getiren Mustafa Soysal,
uygun yetiştirme teknikleri ile bu ara-
zilerden çok olumlu sonuçlar aldık-
larını söyledi. Mustafa Soysal, Hu-
bubat Çalışma Grubu olarak uygun
yetiştirme teknikleri hakkında çiftçi-
ye yönelik bilgilendirme seminerle-
rine önümüzdeki günlerde de devam
edeceklerinin altını çizdi. 

Antalya Ticaret Borsası
Hububat Çalışma

Grubu’nun, uygun
hububat yetiştirme

teknikleri ile üretim
yaptığı deneme

arazilerinde 20 dekardan
10 tonun üzerinde

buğday hasad edildi

Hububat Çalışma Grubu’ndan
verimli buğday hasadı
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Antalya Valisi iken Ankara
Valiliği’ne atanan Alaaddin
Yüksel, Antalya Ticaret

Borsası’nı ziyaret ederek, ATB Başkanı
Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hü-
seyin Cahit Kayan, ATB yönetim ku-
rulu ve meclis üyeleriyle vedalaştı. 

Vali Alaaddin Yüksel, başkente
atanmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu ancak Antalya’dan ayrılırken
büyük burukluk hissettiğini belirte-
rek, “Ben ve eşim Antalya’yı çok sev-
dik. Antalyalılardan sevgi, zarafet ve
nezaket gördük. Bizi devlet maka-
mında tuttular, hiçbir siyasi çekiş-
meye bizi sokmadılar. Bize ‘hizmet
et’ dediler biz de onu yaptık. 7.5 yıl
boyunca çok tempolu koştuk. İnsan
kaynağını, parayı ve zamanı iyi kul-
lanıp iyi bir takım oyunu çıkardık. Bu

kent için ne-
ler yaptığımı-
zı Antalya
halkı terazi-
sinde tarta-
cak ve değer-
lendirecek”
diye konuştu. 

Görev sü-
resi boyunca
yaptığı çalış-
malarda An-

talya Ticaret Borsası’nın büyük des-
teğini gördüğünü kaydeden Vali
Yüksel, “ATB şehrin bir çok sorunu-
nu duyarlı oldu. ‘Şu iş yapılacak’ de-
diğimizde hemen ayağa kalktı ve
üzerine düşen görevi yaptı. Sizlere
görevim sürecimde verdiğiniz des-
tekten dolayı teşekkür ediyorum.
Hakkınızı helal edin” dedi. 

Yüksel, Antalya’nın önünde Expo
2016, BAKA, Avrupa Futbol Şam-
piyonası gibi üç önemli konu oldu-
ğunu belirterek, bunlardan Expo’ya
özellikle sahip çıkılmasını istedi. Ex-
po’nun yapılacağı yer konusunda
önemli çalışmalar yaptıklarını anla-
tan Yüksel, en önemli projelerden bir
tanesi olan Expo’nun yeri için yer ha-

Yüksel’den
Expo emaneti

Antalya Ticaret Borsası, personelinin daha dona-nımlı olması amacıyla eğitim çalışmaları başlattı.Beden dili, kalite yönetimi, stratejik planlama ko-nusunda Reşat Güney’in eğitim verdiği ATB personeli, eği-timin mesleki birikim ve beceri anlamında kendilerinin ge-lişimine yardımcı olduğunu belirterek, eğitim çalışma-larının sürdürülmesini istedi. 

ATB
personeline eğitim

zırlıkları yapıldığını kaydetti. Yüksel,
Expo’ya özellikle sahip çıkılmasını is-
terken, “Expo ile ilgili Antalya kanunu
hazırlamak gerek. Expo, bir şehre
100-200 yılda ya gelir ya gelmez”
dedi.

ATB başkanı Ali Çandır, “Bu top-
rakların bir tarafında güzel izler bı-
raktınız, bizleri bu motive etti” di-
yerek Yüksel’in Antalya’dan ayrıl-
masından duyduğu üzüntüyü dile

getirdi. Yüksel’e yapılan çalışmala-
ra verdiği destekten dolayı teşekkür
eden Ali Çandır, yeni görevinde ba-
şarılar diledi. 

ATB yönetim kurulu üyeleri ve
meclis üyeleri de Yüksel’e kent için
yaptıkları çalışmalardan dolayı te-
şekkür etti. ATB Başkanı Ali Çandır,
daha sonra Vali Alaaddin Yüksel’e
üzerinde isminin yazılı olduğu işle-
meli bir vazo hediye etti.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Haziran ayı olağan meclis
toplantısı, Meclis Başkanı

Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında
yapıldı. Meclis üyelerine ATB’nin kira-
ladığı Vakıf Zeytinliği hakkında bilgi ve-
ren Ali Çandır, Antalya’ya model ola-
cak, farklı bir proje hazırlanmasını için
çalıştıklarını ifade etti 

Toplantının açılışında konuşan ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ko-
nuşmasına terörü lanetleyerek başladı.
Terör nedeniyle günahsız insanların öl-
düğünü belirten Çandır, “Teröre karşı
etkin önlem almak yerine, dilek ve te-
menniler şeklinde açıklamalar yapılıyor.
Bu konuda karar vericilerin kurumlar-
la işbirliği yaparak daha sağlıklı çözüm
üretmesini bekliyoruz” dedi. 

Model olacak proje

Meclis üyelerine ATB’nin kiraladığı
Vakıf Zeytinliği hakkında bilgi veren
Ali Çandır, “Vakıf Çiftliği’yle ilgili
şirket kurma konusundaki çalışma-
larımız hazır. Bu konuda ilgililerle gö-
rüşmelerimize başlıyoruz. İşin bu
kadar uzun sürmesinin nedeni bütün
kurumları kapsayacak şekilde Vakıf
Zeytinliği çalışmasını yürütmeye ça-
lışmamızdandır” diye konuştu. An-
talya’ya model olacak, farklı bir pro-
je hazırlanmasını istediklerini vur-
gulayan Çandır, “Bu çalışmanın ör-
nek olacağını düşünerek biraz has-

sas davranıyoruz” dedi.

Desteğe teşekkür

Antalya Ticaret Borsası’nın Vakıf
Zeytinliği’yle ilgili harcadığı bütün parayı
ayni sermaye olarak koyacağını vurgu-
layan Çandır, “Bu işte, ATB’nin ekono-
mik olarak bir zararı olmayacak” dedi.
Vakıf Zeytinliği’nin kente kazandırıl-
ması konusunda meslek örgütleri, be-
lediyeler ve sivil toplum örgütlerinden
müthiş bir destek gördüklerini vurgu-
layan Çandır, “Bu çalışmanın Antalya’da
iyi bir hizmet örneği oluşturmasını ar-
zuluyoruz” dedi. Vakıf Zeytinliği konu-
sundaki güveni ve desteği nedeniyle ATB
meclis üyelerine teşekkür eden Çandır,
“Bize, yetkisini ve güvenini sunan tüm
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Daha sonra Meclis üyesi İsmet Ke-
rem, Tuta Absoluta hakkında
üyelere bilgi verirken alınabi-
lecek önlemler hakkında öne-
riler sundu.  Ali Çandır da, Va-
lilik bünyesinde kriz masası ku-
rulması gerektiğini vurgular-
ken, Tuta Absoluta ile ilgili ha-
zırlanan raporu Antalya Vali-
liği’ne sunacaklarını kaydetti. 

Bu arada yılın personeli
seçilen ATB takip ve tescil me-
muru Ayhan Yıldırım’a  hedi-
ye çekini ATB Meclis Başkan
Yardımcısı Tefil Başkaya verdi.

‘Model olacak bir proje için
çalışıyoruz’

Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Haziran ayı 
olağan meclis toplantısı,
Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan
başkanlığında yapıldı.
Meclis üyelerine ATB’nin
kiraladığı 
Vakıf Zeytinliği 
hakkında bilgi veren 
Ali Çandır, Antalya’ya
model olacak, farklı bir
proje hazırlanması için
çalıştıklarını ifade etti

Çandır, meclis üyelerine Vakıf Zeytinliği hakkında bilgi verdi
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Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi öğrencilerinin sek-
törle buluşmasını sağla-

yan Dünya Bankası destekli “Kam-
püsten İşe Projesi” başarı ile ta-
mamlandı. Uygulamalı eğitimlere ka-
tılan 30 öğrenciye sertifikaları veril-
di. Projeye katılan öğrenciler ve
projeye destek veren firmalar IC
Hotel'de düzenlenen törenle biraraya
geldiler.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır törende yaptığı konuşmada
ziraat fakültelerinden mezun olan
öğrencilerin sektörle ilgili yeterli bil-
giye sahip olmadan, kendilerini ne-
yin beklediğini görmeden, iş haya-
tına atıldıklarını ve bunun da sektöre
adaptasyonda ciddi sıkıntılar yarat-
tığını tespit ettiklerini ifade etti.  

Dünya Bankası’nın destekleri ile
gerçekleştirilen projeyi, İhracatçılar
Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası,
Kent Konseyi, Kepez Belediyesi, Ta-
rım İl Müdürlüğü, BATEM, Akdeniz
Üniversitesi gibi kurumların destek-
leri ile tamamladıklarını söyleyen

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve
Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Fakültesi işbirliği ile hazırlanan
‘Kampüsten İşe’ Projesi

tamamlandı. Proje süresince
sektörde çalışma fırsatı bulan

öğrencilere sertifikaları verildi.

‘Kampüsten İşe’

Ali
Çandır
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Ali Çandır, bu yılki çalışmanın aslın-
da projenin bir demosu olduğunu
söyledi. 

Kampüsten İşe Projesi’nin yenilikçi
bir staj programı olarak algılanma-
sı gerektiğini vurgulayan Ali Çandır,”
Umut ediyoruz ki ken-
tle barışık, kentle bü-
tünleşik olmasını hayal
ettiğimiz üniversitemiz
de bu projeyi yenilikçi
bir staj programı olarak
algılayarak öğrencileri-
mizin 1’inci sınıftan iti-
baren sektörü tanıması
için uygular diye düşü-
nüyoruz” diye konuştu.
Kendilerine düşen bir
görev olursa da seve
seve yapacaklarını söyle-
yen Çandır, “Tarım sek-
törünün paydaşları, fir-
maları olarak teknik bil-
giye, yetişmiş elemana çok ihtiyacı-
mız var. Biz de gerek kurum olarak
gerekse de firmalar olarak bu ko-
nuda elimizden geleni yaparız.”diye

konuştu.  
Törene katılan öğrencilere sesle-

nen Ali Çandır, “Geleceğin sektörü
tarımdır. O nedenle mesleğinizi se-
verek yaparsanız mesleğinize ilgi

duyarsanız sonuç po-
zitif olur. “ dedi. Bazı
öğrencilerin staj so-
nucunda iş bağlan-
tıları yaptığını gör-
menin kendilerini
sevindirdiğini ifade
eden Çandır, proje-
de emeği geçen
herkese teşekkür
etti. 

Törene Akde-
niz Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi De-
kanı adına katılan
Doç. Dr. Hamide

Gübbük, bu işbirliğinin bir başlan-
gıç olduğunu, gelecekte daha nice
projelere imza atılacağını düşün-
düğünü ifade etti.  

Proje koordinatörü İsmail Ersin

Arslan, “Bu projeyi burada noktalı-
yoruz. Bundan sonra bizden sonra-
ki arkadaşlarımızın bunu devam et-
tireceğini düşünüyoruz. Biz bir baş-
langıç yaptık. Bundan sonra arka-
daşlarımız devam ettirecek uma-
rım her şey daha güzel olur. Daha
güzel şeyler başarırlar.”diye konuş-
tu.  

Konuşmaların ardından proje
danışmanı Deniz Tolga Yılmaz’a ve
projeye destek veren Koppert Ltd. Şti.
Dr. Tarsa, Ekolojik Tarım, Laben La-
boratuarları, YSM Ltd. Şti., Tarım Kre-
di Kooperatifleri Antalya Bölge Bir-
liği, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü (BATEM) Özdoğanlar Ta-
rım, Tempo Tarım, Ziraat Ajansı Ltd.
Şti. firmalarının temsilcilerine birer
plaket verildi.  

Doç Dr. Hamide Gübbük ise pro-
je grubu ekibinden Duygu Özturunç,
Burcu Özkara, İbrahim Buğdaycı, En-
gin Serttaş, Murat Kutlu İsmail Ersin
Arslan’a birer plaket verdi. Plaket tö-
reninin ardından projeye katılan 30
öğrenciye sertifikaları verildi. 

projesİ tamamlandı
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yor” diye konuştu. 
İbrahim Köseoğlu, tarımsal üretim-

de girdi maliyetlerinin yükseldiğine dik-
kat çekerken, desteklemelerin yeterli bir
şekilde yapılmadığını söyledi. Verim
kaybının yanı sıra çiftçinin gübre ve ma-
zot gibi girdileri yüksek fiyatla aldığına
dikkat çeken Köseoğlu, gübredeki KDV
oranında indirim yapılması gerektiğini,
mazot fiyatlarının da çiftçiyi zorlar hale
geldiğini kaydetti. Köseoğlu, “Bu yıl çift-
çi yapması gereken hasadın yarısını
yapamadı. Dolayısıyla ciddi anlamda
ekonomik kaybı var. Bunun üzerine
girdi maliyetlerinin de her geçen gün art-
ması çiftçiyi zorlar hale geldi. Çiftçi, yük-
sek girdi maliyetleri ve verim kaybına
daha fazla dayanamaz” diye konuştu.

Verim kaybını azaltmak, kaliteyi ar-
tırmak için sertifikalı tohumculuğun
teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden
Köseoğlu, ”Sertifikalı tohuma destek ar-
tırılırsa kaliteli buğday üretilir. İthal
buğdaya ihtiyaç kalmaz. Ürün kalitesi ve
verimi artar” dedi.

Köseoğlu, ”Çiftçi, yüksek girdi
maliyetleri ve verim kaybına
daha fazla dayanamaz” dedi.

Köseoğlu, hasadın başlamasına rağmen
buğday taban fiyatının açıklanmamasını
da eleştirdi. 

Bölgede 28 Mayıs’ta hububat ha-
sadının başladığını belirten İbrahim
Köseoğlu, Şubat ayından sonra yağmur
yağmaması nedeniyle buğdayda yüzde
80 verim kaybı yaşandığını kaydetti. Kö-
seoğlu, “Bu yıl buğday hasadı Mayıs ayı-
nın sonunda başladı. Bu yıl dekarda 100-
200 kilogram arasında buğday hasadı
yapılıyor. Bu rakam geçen yıla göre yüz-
de 80 daha düşük bir rakam. Geçen yıl
bölge çiftçisi dekarda 500 kilograma ya-
kın buğday hasadı yapıyordu. Verim kay-
bının temel nedeni ise şubat ayından
sonra yağmur yağmaması” diye ko-
nuştu. 

Hasat başladı taban
fiyat belli değil

Köseoğlu, hasadın başlamasına rağ-
men buğday taban fiyatının halen açık-
lanmamasını eleştirirken, yapılan des-
teklemelerin de yetersizliğine dikkat
çekti. Buğday taban fiyatının belli ol-
mamasının üreticiyi sıkıntıya soktuğunu
belirten Köseoğlu, “Buğday hasadının
başlamasına rağmen buğday taban fi-
yatının belirlenmemesi ve bu yıl bekle-
nen üretim miktarının az olmasından
dolayı çiftçiler zarar etmekten endişe edi-

Hasatta büyük
hayal kırıklığı

Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı,
Hububat ve Mamulleri
Meslek Komitesi üyesi

İbrahim Köseoğlu,
Antalya ve çevresinde

28 Mayıs'ta buğday
hasadına başlandığını

belirterek, geçen yıllara
oranla buğdayda yüzde

80 verim kaybı
olduğunu dikkat çekti

İbrahim Köseoğlu
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Antalya Valisi Dr. Ahmet Altı-
parmak, marka şehir olan
Antalya’nın kazanımlarının

ticari alanda değerlendirilmesi gerekti-
ğini belirterek, 2016’da Antalya’da dü-
zenlenecek Expo’nun bunun için iyi bir
fırsat olduğunu söyledi. Altıparmak, An-
talya’da iyi bir sinerji gördüğünü vur-
gularken, birlikte hareket edilebildiği öl-
çüde kentlerin atılıma geçebileceğini kay-
detti.

Çiçek Festivali tertip komitesinde
bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Çetin Osman Budak, Antal-
ya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile
Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu Antal-
ya Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ı maka-
mında ziyaret ederek 29 Mayıs Cu-
martesi günü yapılacak Çiçek Festivali’ne
davet etti. Vali Altıparmak’in ilk ziyaretçisi
olan Budak, Çandır ve Bağdatlıoğlu “Ha-
yırlı olsun” dileğinde bulunurken, 2016
yılında Antalya’da yapılacak ‘çiçek ve ço-
cuk’ temalı Expo hakkında bilgi verdi. 

Vali Ahmet Altıparmak, Çiçek Festi-
vali’ne katılmayı çok istediğini ancak Baş-
bakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Alan-
ya programı nedeniyle katılamayacağı-
nı belirtirken, festivalin çiçeğin sevdiril-
mesine ve turizme katkı sağlayacağına
inandığını kaydetti. Altıparmak, Expo ile
ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi al-
dıktan sonra, Expo’nun kentlerin kaderini
değiştiren organizasyon olduğuna dik-
kat çekti. Expo’nun yapılacağı yer ko-
nusunda kurumlarla birlikte karar ve-
receklerini, yapılacak çalışmaların ken-
tin dinamikleriyle hayata geçirileceğini
kaydeden Altıparmak, “Antalya’ya gel-
diğimde kurumlar arasında iyi bir ileti-
şim olduğunu gördüm. Bu iletişime biz-
ler de katkı sağlayacağız. Birlikte hare-
ket ederek çok iyi işlere imza atılabilir”
dedi. Altıparmak, Antalya’da iyi bir si-
nerji gördüğünü birlikte hareket edile-
bildiği ölçüde kentlerin atılıma geçebi-
leceğini kaydetti. Antalya’nın marka
bir kent olduğunu vurgulayan Altıpar-
mak bunun ticari alanda değerlendiril-
mesi gerektiğini, bunun için de adım-
lar atılacağını kaydetti.

Antalya Valisi Ahmet
Altıparmak’tan Expo’ya tam destek

Anadolu Ajansı (AA)
Bölge Müdürü Şen-
nur Erdoğan ileekonomi muhabiri Fikri Ci-nokur, Antalya Ticaret BorsasıBaşkanı Ali Çandır’ı maka-mında ziyaret etti. 

Anadolu Ajansı'nın 90'ıncıkuruluş yıl dönümü etkinlik-leri kapsamında ATB’nin kat-kılarıyla 1. Yöresel ÜrünlerFuarı’nda düzenlenen ''AA

Objektifinden'' fotoğraf ser-gisine desteğinden dolayıATB ve Ali Çandır’a teşekküreden Şennur Erdoğan, AAmuhabirlerinin Türkiye'ninyöresel ürünlerine ilişkin fo-toğraflarının yer aldığı ser-ginin büyük ilgi gördüğünükaydetti. 
Ali Çandır, Anadolu Ajan-sı (AA) muhabirlerinin çekti-ği fotoğrafların fuarda büyük

ilgi gördüğünü be-
lirterek, kaybolma-
ya yüz tutmuş yöre-
sel ürünlerin bu tür
organizasyonlarla
gelecek kuşaklara
aktarılması gerekti-
ğini kaydetti. 

Şennur Erdoğan
daha sonra Ali Çan-
dır’a Anadolu Ajan-
sı’nın 90’ıncı kuruluş
yıldönümü nedeniy-
le bastırılan para ile
almanak hediye etti.

Anadolu Ajansı’ndan Ali
Çandır’a teşekkür ziyareti
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AATB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır ile AA Böl-
ge Müdürü Şennur Erdo-

ğan'ın birlikte açtıkları sergide Tür-
kiye'nin değişik illerinden yöresel
ürünlerin yansıtıldığı 29 fotoğraf be-
ğeniye sunuldu. Açılış kurdelesini ke-
sen ATB Başkanı Ali Çandır, borsa
olarak yöresel ürünler konusunda bir
farkındalık yaratmayı amaçladıkları-
nı belirtti.

Bir süre önce başlattıkları yöresel
ürünlerle ilgili projenin birinci eta-
bının Nisan ayı sonunda Yöresel
Ürünler Fuarı'yla başlatıldığını ha-
tırlatan Çandır şunları söyledi:

''Bu kapsamda Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) 90'ıncı kuruluş yıldönü-
mü dolayısıyla fuarda sergilediğimiz
'AA Muhabirlerinin Objektifinden' fo-
toğraf sergisi büyük bir beğeni ka-
zanmıştı. Bir kez daha bu mekanda
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Yöresel ürünlere verdiğimiz önem
çerçevesinde bu etkinliklerimizi de-
vam ettireceğiz.” 

Ali Çandır, “Bu yıl biz de Antal-
ya Ticaret Borsası'nın 90'ıncı kuruluş
yıldönümünü kutluyoruz. İki kuru-
mun böyle bir mutluluğu paylaşması
güzel bir duygu.''diye konuştu. 

AA Bölge Müdürü Şennur Erdo-
ğan da, AA'nın 90'ıncı yıldönümü et-
kinlikleri çerçevesinde açtığı fotoğ-
raf sergisine sponsorluğu nedeniy-
le Antalya Ticaret Borsası’na, teşek-
kür etti. 

AA Yöresel Ürünler Fotoğraf Sergisi,
ATB’nin sponsorluğunda açıldı

Anadolu Ajansı'nın 90'ıncı
kuruluş yıldönümü
etkinleri çerçevesinde
Antalya Ticaret
Borsası'nın
sponsorluğunda ''AA
Muhabirlerinin
Objektifinden''  fotoğraf
sergisi Özdilekpark
Avm'de açıldı

Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB)

bünyesindeki Fuarlar

Sektör Meclisi Başkan Yar-

dımcılığı’na seçilen ANFAŞ Yö-

netim Kurulu Başkanı Musta-

fa Çalık, ANFAŞ Genel Müdü-

rü Server Seçer ile birlikte An-

talya Ticaret Borsası (ATB) Baş-

kanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. 

Antalya’nın fuarcılık ala-

nında iyi bir alt yapı oluştur-

duğunu ve büyük bir merkez

haline geleceğini kaydeden

Ali Çandır, bu anlamda An-

talya Expo Center’ın iyi bir re-

ferans olduğunu söyledi. Bu

yıl Antalya Expo Center’de ilki

düzenlenen Yöresel Ürünler

Fuarı’nın büyük bir organi-

zasyon olduğunu ve Türki-

ye’yi Antalya’da buluşturdu-

ğunu kaydeden Çandır, önü-

müzdeki yıllarda bu organi-

zasyonun daha büyük katı-

lımla gerçekleşeceğine inan-

dığını kaydetti. 
ANFAŞ Yönetim Kurulu

Başkanı Mustafa Çalık, An-

talya Expo Center’da 2010 yı-

lında 14 fuara ev sahipliği

yaptıklarını, 2011 yılında he-

deflerinin 18 fuar oldu-

ğunu söyledi. ANFAŞ Ge-

nel Müdürü Server Seçer,

bu yıl Antalya’nın iyi bir

fuar sezonu geçirdiğini

belirterek, İstanbul gibi

illerde fuar organizas-

yonlarının azalırken An-

talya’da arttığına dik-

kat çekti. Seçer, Antal-

ya’nın fuarcılık alanında

cazibe merkezi haline

geldiğini söyledi. 

ANFAŞ’tan Ali Çandır’a ziyaret
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Okulda düzenle-
nen mezuniyet
törenine ATB

Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan ile çok sayıda
öğrenci ve veli katıldı. Tö-
rene katılanlara pilav ile ay-
ran ikram edildi. Törende
konuşan lise müdürü Sadık
Arıkan, çağdaş eğitim ver-
me çabası içerisinde olan li-
senin ATB’nin desteğiyle bu
hedefine ulaşma yolunda
ilerlediğini kaydetti. 

ATB Başkanı Ali Çandır,
öğrencilerin mezuniyet se-
vincini paylaşırken, çağ-
daş medeniyetler seviyesi-
ne ulaşmak için donanım-
lı gençler yetiştirilmesi ge-
rektiğini kaydetti. Öğren-
cilerden Atatürk ilke ve
devrimlerine sahip çıkma-
sını isteyen Çandır, “İyi bir
gelecek için daha çok ça-
lışmalıyız. Atatürk’ün gös-
terdiği hedefler doğrultu-
sunda gençliğin daha do-
nanımlı olması gerekmek-
tedir. Bu noktada sizlere
güvenimiz sonsuz. Sizler
Türkiye’nin geleceğisiniz.
Hepinize başarılar diliyo-

rum” diye konuştu. 
Okulun halk oyunları

ekibinin teke yöresinden
sunduğu halk oyunları
gösterisinin ardından Ali
Çandır  ile Hüseyin Cahit
Kayan okulu derece ile
bitiren öğrencilere plaket
verdi. Ali Çandır, ATB Ana-
dolu Ticaret Meslek Lise-
si’nden birincilikle mezun
olan Seda Belin’e dizüstü
bilgisayar hediye ederken,
Hüseyin Cahit Kayan ATB
Ticaret Meslek Lisesi’ni bi-
rincilikle bitiren Volkan
Canbolat’a dizüstü bilgi-
sayar hediye etti. ATB
Anadolu Ticaret Meslek Li-
sesi’nden Havva Bilecan
ikinci, Derya Sazlık üçün-
cülükle mezun olurken,
ATB Ticaret Meslek Lise-
si’nden Bahadır Bal ikinci,
Pelin Esen üçüncü oldu.
Okul birincileri Seda Belin
ile Volkan Canbolat yaş
kütüğüne çivi çakarken,
mezuniyet andı, bayrak
devir teslim törenin ar-
dından mezuniyet belge-
lerini alan öğrenciler kep-
lerini havaya fırlatarak kut-
lama yaptı.

ATB Lisesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Antalya Ticaret Borsası Anadolu Meslek
Lisesi ile Antalya Ticaret Borsası Ticaret

Meslek Lisesi 10. mezunlarını verdi

Mayıs  & Hazi ran 2010
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lir. Milli gelirin yaklaşık yüzde 70’ini
oluşturan yurtiçi tüketimi canlı tutu-
lursa, krizin etkileri hafifler.  Bu hedefle
çalıştık. Hükümetimiz, çeşitli sektör-
lerdeki tüketim vergilerini azaltarak, bu
yönde önemli bir adım attı. Meclis’te-
ki iktidar ile muhalefet partilerimizin ve
yerel yönetimlerin destekleriyle ve
önde gelen meslek ve sivil toplum ör-
gütleri ile işçi sendikalarıyla birlikte 81
il’de “kriz varsa çare de var” kampan-
yasını hayata geçirdik. Bir ve beraber

olarak, krize meydan okuduk. “Evini
Yenile Türkiye” kampanyasıyla, ban-
kaları, reel sektörü ve tüketicileri bu-
luşturduk. Böylece, krizin getirdiği kı-
sır döngüyü elbirliğiyle kırdık. Üretici-
ye ve tüketiciye moral verdik. Tüm bu
çabalar sonuç verdi. Krizden çıkışın ve
toparlanmanın itici gücü, iç tüketim
oldu. 2009 yılının son çeyreğinde eko-
nomi, iç tüketime dayalı olarak, yüzde
6 büyüdü. 2010 yılının ilk çeyreğinde, sa-
nayi üretimini yüzde 17 artırdık.”

TOBB’un 65.Genel Kurulu
Başbakan Recep Tayip Er-
doğan, MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli, CHP MYK Üyesi Te-
kirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Baş-
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali
Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağla-
yan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Er-
gün, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, si-
vil toplum örgütü temsilcileri ile dele-
gelerin katılımıyla gerçekleşti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB)  65. Genel Kurulu’nda
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki
10 yılda, sadece ‘bölgesel güç’ olmak-
la kalmayıp, ‘küresel güç’ konumuna
yükseleceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, iş-
sizlik sorununun Türkiye’nin en büyük
sorunu olduğuna işaret ederek, “Tür-
kiye’nin geleceğine ortak olan bizler, so-
runlara da, çözümlere de ortağız.”
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) 65. Genel Kurulu’nda
konuşan TOBB Başkanı M. Rıfat Hi-
sarcıklıoğlu, çok zor bir yılın geride kal-
dığını belirterek, şunları söyledi:

“Dünya ekonomisine entegre olan
ülkemiz de, doğal olarak bu krizden et-
kilendi. Ekonomimiz 125 milyar dolar
kayba uğradı. İşsiz sayısı 1,1 milyon kişi
arttı. Sanayimiz yüzde 7,2, ticaretimiz
yüzde 10,4, inşaat sektörümüz yüzde
16,3 geriledi. Biz 2009 yılının başından
itibaren hep şunu vurguladık. Çaresiz-
liğe, ümitsizliğe, karamsarlığa kapıl-
mayalım. Türkiye ekonomisinin dina-
mizmi, üretim ve tüketim gücünden ge-

TOBB 65. Genel Kurulu yapıldı

Antalya Ticaret Borsası heyeti
de genel kurulda yerini aldı.

Genel Kurula, Antalya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin
Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yardımcısı TOBB delegesi Re-
cep Özkul, ATB Başkan Yardımcısı
İbrahim Köseoğlu, yönetim kurulu
üyesi Cüneyt Doğan, yönetim kuru-

lu üyesi ve TOBB delegesi Mahmut
Ruhi Alpagot, yönetim kurulu üyesi
Halil Bülbül,  ATB Meclis üyesi ve
TOBB delegesi Ata Sönmez, ATB
Meclis Üyesi TOBB delegesi Adnan
İngeç, ATB Meclis Üyesi ve TOBB
delegesi İbrahim Yılmaz, Meclis üye-
si ve TOBB delegesi İsmet Kerem,
ATB Genel Sekreteri Ahmet Erol,
Köksalan da katıldı.

ATB Heyeti TOBB Genel Kurulu’nda
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Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Türkiye-Suriye arasındaki Nu-
saybin-Kamışlı Sınır Kapısı'nın
yap-işlet-devret modeli ile Güm-
rük ve Turizm İşletmeleri Ticaret
AŞ (GTİ) şirketi tarafından ya-
pılacağını belirtti.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı,
Suriye Maliye Bakanı Muham-
med El Hüseyin ile TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu İstan-
bul'da bir araya gelerek, ortak sı-
nır kapılarının birlikte yapılması
ve işletilmesi konusunda ortak
mutabakat imzalandı. 

Mutabakata ilişkin açıklama
yapan Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Türkiye-Suriye ara-
sındaki Nusaybin-Kamışlı Sınır
Kapısı'nın yap-işlet-devret modeli
ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Ticaret AŞ (GTİ) şirketi tarafın-
dan yapılacağını belirtti. 

Ortak sınır kapısı modeli ile
gümrüklerde mükerrer işlem ya-
pılmasının önüne geçileceğini ve
böylece geçiş sürelerinin yüzde 50
oranında hızlanacağını vurgula-
yan Hisarcıklıoğlu, bürokratik
işlemlerin tamamlanmasından
sonra, temmuz sonunda temel at-
mayı planladıklarını vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, şunları söyle-
di: ''Bu sınır kapısı, Irak sınırına
da çok yakın olduğu için bölge-
deki ticareti hem kolaylaştıra-
cak hem de artıracaktır. İstihda-
ma da önemli katkılar sağlayarak,
bölgenin refahını da olumlu et-
kileyecektir. Bu örnek model,
bölgenin kaderini de değiştire-
bilir. Vizelerin olmadığı, ortak sı-
nır kapılarının inşa edildiği, tica-
retin önündeki engellerin kaldı-
rıldığı bir bölgede istikrar ve hu-
zur olur. Bu konularda hüküme-
timizin attığı adımları da takdir-
le karşılıyoruz.'' 

Türkiye - Suriye arasındaki Nusaybin -
Kamışlı Sınır Kapısı'nı TOBB yapacak

“Bu saldırı kabul edilemez”
Rotamız Filistin Yükümüz

İnsani Yardım" kampan-
yası kapsamında Gaz-

ze'ye gitmekte olan Mavi Marmara
gemisine İsrail ordusu tarafından
düzenlenen saldırı ile ilgili yazılı bir
açıklama yapan, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sivillere
yönelik bu eylemi şiddetle kı-
nıyoruz. Bu alçakça saldı-
rıya karşı vicdan sa-
hibi tüm dünya
birlikte tepki ver-
melidir” ifadesi-
ni kullandı.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasında
şu görüşlere yer verdi: 

“İnsafsız bir ambargo altında
ayakta kalmaya çalışan Gazze’ye,
birçok ülke vatandaşı ve Sivil Top-
lum Kuruluşu ile birlikte insani yar-
dım götürmekte olan bir yardım

konvoyuna uluslararası sularda İs-
rail Silahlı Kuvvetlerince saldırıda
bulunulmasını esefle kınıyoruz. Bu
saldırı, açık denizde bir korsanlık ör-

neğidir ve hukuk dışı olarak ulus-
lararası camiaya karşı gerçek-
leştirilmiştir. Dolayısıyla vic-
dan sahibi tüm dünya birlikte

tepki vermelidir. Bu vesi-
leyle dünya kamuoyu-

nun ve BM’nin
dikkatini; Gaz-
ze’ye uygulan-
makta olan bu
insanlık dışı

ambargonun biran
önce kaldırılması gerektiği gerçeği-
ne çekiyoruz. Hükümetimizin bu
yolda sürdürdüğü çalışmalarını art-
tırarak devam ettirmesi gerektiğine
inanıyoruz. İsrail iş dünyasını Gaz-
ze’deki bu insanlık dramına karşı tu-
tum almaya çağırıyoruz”
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“Batı Akdeniz Sohbetleri Tarım Toplantıları" projesi kapsamında düzenlenen "Tarımda
Küçük İşletme Kalmasın" toplantısı Bucak Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Batı Akdeniz Ekonomisini
Geliştirme Vakfı (BAGEV),
Ziraat Bankası Antalya Böl-

ge Başkanlığı ve Antalya Tarımsal Ban-
kacılık Şubesi’nin (TOBİ)  ortaklaşa yü-
rüttüğü "Batı Akdeniz Sohbetleri Tarım
Toplantıları" projesi kapsamında dü-
zenlenen "Tarımda Küçük İşletme Kal-
masın" toplantısı Bucak Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı. Toplantıya Kaymakam
Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Baş-
kanı Ramazan Ayaz, Bucak Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan Vekili Süleyman
Duran, Ziraat Bankası Antalya Tarım
Bankacılığı  Başkanı Nejdet Avanoğlu
ile üreticiler katıldı.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kan Vekili Süleyman Duran, ekono-
minin bir ülkenin en önemli gücü ol-
duğunu belirterek, “Ülke ekonomi-
mizin zenginleşmesini istiyorsak, ölçe-
ğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Tarım
da küçük işletmelerin kalkınması ve bü-
yümesi, birleşmeden ve branşlarına
göre uzman takviyelerinden geçer"
diye konuştu.

Ziraat Bankası Antalya Tarım Ban-
kacılığı Başkanı Nejdet Avanoğlu, “Ta-
rımda ve hayvancılıkta küçük işletme-
lerin birleşerek güçlenmesiyle dünya pa-
zarında daha fazla söz sahibi olabiliriz.
Antalya, Isparta ve Burdur olarak 22

bölge arasında bölgemiz Adana´dan
sonra ikinci sırada yer alıyor. " dedi.

Bucak Belediye Başkanı Ramazan
Ayaz, tarım ve hayvancılıkta verimlili-
ğin artması için çiftçilerin mutlaka bir-
leşmesi ve örgütlenmesi gerektiğini
belirterek, “Küçük işletmelerin birleş-
mesi ve beraber üretim yapması halinde
hem verim ve üretim artar. Hal böyle
olunca da pazar durumu kendiliğinden
ortaya çıkarak, üretilen ürünün paza-
rı daha rahat bulunmuş olur" dedi. 

Bucak Kaymakamı Osman Hacı-
bektaşoğlu, Bucak´ta 10 bin 500’e ya-
kın çiftçi bulunduğunu belirterek, “Ta-
rımdan yıllık gelir oranı 170 milyon TL.
Yıllık gelir hasılatını arttırabilmek için
küçük işletmelerin mutlaka birleşme-
si gerekiyor. Birleşmelerin olması ha-
linde hem maliyet düşer, hem gelir ar-
tar” dedi.

Düzenlenen panele katılan ATB
Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Do-
ğan, sebzecilik ve yaylada üretim hak-
kında katılımcılara bilgi verdi. Ziraat
Bankası Tarımsal Bankacılık Şube Mü-
dürü Hasan Güdek, Ziraat Banka-
sı’nın kredi imkanları hakkında üreti-
ciye bilgi verirken, Bucak İlçe Tarım
Müdürü Ahmet Gönenç, devletin ver-
diği tarımsal desteklemeler ve teşvik uy-
gulamaları hakkında konuştu. 

Bucak toplantısı
yapıldı

Tarımda Küçük İşletme Kalmasın

Burdur ve
Isparta’ya

‘Körfez
ülkeleri’ ilgisi

Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı öncülüğünde Is-
parta ve Burdur'u ge-

zen 6 Körfez ülkesinin Ankara
büyükelçileri, bölgede inceleme-
lerde bulundu

Türkiye'deki yatırım alanlarının
tanıtılması çalışması kapsamında,
BAKA öncülüğünde önce Ispar-
ta'ya giden heyet, ardından Bur-
dur'a geçti. Suudi Arabistan, Ka-
tar, Bahreyn, Birleşik Arap Emir-
likleri, Kuveyt ve Umman'ın An-
kara büyükelçilerinin yer aldığı he-
yete Cumhurbaşkanlığı Başda-
nışmanı Erşat Hürmüzlü ile Şehit
ve Gazi Aileleri Danışmanı Emek-
li Kurmay Kıdemli Albay Cemil An-
talyalı da eşlik etti.



Muğla'dan Antalya Valiliği gör-
evine atanan Dr Ahmet Altı-
parmak, görevine başladı. Al-

tıparmak'ın ilk mesajı ise 'insan odaklı' hiz-
met oldu. 

Vali Dr. Altıparmak,"Muğla'da olduğu
gibi burada de bütün alanlarda sivil toplum
örgütleri, sektör temsilcileri ve ilgililer ile
tüm alanlarda ortak akılla insan odaklı ola-
rak bu şehrin yükselmesi için çalışacağız. bir
komutan ile bir er, bir valiyle ona çay geti-
ren kişi arasında hiçbir fark yoktur ve insan
odaklı anlayış ile çözüm odaklı olarak bu bü-
yük orkestranın şefliğini yapacağım" dedi. 

Ahmet Altıparmak kimdir?

Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eği-
timini aynı şehirde tamamladı.1986 yılın-
da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında
Bursa Kaymakam Adayı olarak Mülki
İdare Amirliği görevine başladı. 

Bir yıl yabancı dil eğitimi ve mesleki
eğitim için İngiltere’nin Brighton ve So-

uthampton şehirlerinde bulundu. Sırasıyla
Konya Seydişehir, Derebucak ve Cihan-
beyli ilçelerinde vekaleten, Kastamonu
Bozkurt, Denizli Baklan, Malatya Argu-
van ve Şanlı Urfa Suruç ilçelerinde asa-
leten kaymakamlık görevlerinde bulundu.
1997 yılında İller İdaresi Genel Müdür-
lüğü’ne Şube Müdürü olarak atandı. 1999
yılında aynı Genel Müdürlükte Daire
Başkanlığına atandı. 2001 yılında Ba-
kanlıktan izin alarak 6 ay süreyle Birleş-
miş Milletler (UNICEF) de Danışman
(sözleşmeli) olarak görev yaptı. Kasım
2002 tarihinde atandığı Bakanlık Özel Ka-
lem Müdürlüğü görevi, Kasım 2004 tari-
hinde İller İdaresi Genel Müdürlüğüne
atanmasıyla sona erdi.

Altıparmak’ın "Türk Sendikacılığı'nda
Güven Bunalımı" isimli bir telif eserinin ve
editörlüğünü üstlendiği bir kitabının ya-
nında, değişik dergi (Türk İdare Dergisi, Li-
beral Düşünce Dergisi, Türkiye Günlüğü,
Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi) ve ga-
zetelerde yayınlanmış ilmi ve güncel ma-
kaleleri de (tercüme, telif) bulunuyor.

Haziran’da hasat imkânı, nor-
malde daha yüksek rakım-
larda ve yaz sonu gibi hasat

aşamasına gelen elma yetiştiriciliğinde
devrim niteliğinde bir gelişme. Serik Ka-
radayı’da kurduğu 10 de-
karlık elma bahçesindeki
hasat zamanının, elma üre-
timiyle ün yapmış bölge-
lerde bile şaşkınlık yarata-
cak bir durum olduğunu
söyleyen Diş Hekimi Bekir
Kuş, “Anna çeşidini er-
kenciliği için tercih etmiş-
tim. Ama bu kadar iyi bir
sonuç beklemiyordum! Pa-
zarda bir liranın üzerinde
bir fiyat bulacağını düşünüyoruz. Bah-
çemiz henüz çok genç. Bu yıl dönüm-
de 200 ağaçtan, ortalama bir ton elma
toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

100 - 150 saat arası bir soğuklama
ihtiyacı duyan Anna, kırmızı olgunluk

dönemi öncesinde hasat edilebilme
özelliği nedeniyle de üreticiler tara-
fından tercih edilen bir çeşit. Anna çe-
şidi hakkında bilgi veren meyvecilik
uzmanı Doç. Dr. Abdullah Kankaya,

Anna’nın soğuklama ihti-
yacı düşük bir çeşit olma-
sı nedeniyle, özellikle Ak-
deniz Bölgesi’nde yaygın
olduğunu söyledi. Abdul-
lah Kankaya, Anna çeşidi
hakkında şu bilgileri ver-
di, “Bu çeşidin kırmızı er-
ginlik dönemini bekleyen
üreticiler, Temmuz ayı
içinde ürünü hasat etme-
liler. Yeşil haliyle pazara

çıkarmak isteyen üreticilerse, Haziran
ortası gibi hasada başlamalıdır. Piya-
sanın durumuna bakıp, ürün fazlası ol-
ması halinde, soğuk hava depoların-
da bir ay gibi bir süreyle ürününü sak-
layabilirler.”
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Yeni Antalya Valisi
Dr. Ahmet
Altıparmak
görevine başladı

Yeni valimiz Dr. Ahmet Altıparmak

Serikli üretici haziranda
elma hasat ediyor

Bekir Kuş

Vali Dr. 
Ahmet Altıparmak

Antalya Serik’te erkenci Anna
çeşidiyle bir elma bahçesi kuran
üretici Bekir Kuş, Haziran ayında

hasat yapmaya başladı



üleyman Demirel Üniversitesi
Gül ve Gül Ürünleri Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi

(GÜLAR) Müdürü Prof. Dr.
Hasan Baydar, 24 Nisan’da
Beyoğlu’nda başlatılan "Be-
yoğlu Lavanta Kokuyor"
projesinde İstiklal Cadde-
si'nde soğuk buhar püs-
kürtme cihazlarıyla ithal la-
vanta yağı püskürtüldüğü-
nü söyledi. Yıl boyu sürecek
etkinlikte 5 ton lavanta esan-
sı kullanılacak. 

Prof. Dr. Hasan Baydar, Keçibor-
lu ilçesinin Kuyucak, Kuşçular ve Çu-

kurören köylerinde lavanta yetiştiril-
diğini ve yüksek kaliteli lavanta yağı
üretildiğiniğ hatırlattı ve şunları söy-

ledi, “Kuyucak vadisinde
toplam dikim alanı 2 bin
500 dekara çıktı. Beyoğlu
projesinde kullanılacak la-
vanta yağı, Fransa ve Bul-
garistan’dan ithal edilece-
ğine, Isparta’dan, üstelik
yüksek kalitede, temin edi-
lebilir. İthal ürüne göre
daha ekonomik olacağın-
dan eminiz. Isparta bölge-

sinde lavanta üretimini de teşvik et-
miş oluruz.” 
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Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO) ve Start
Fuarcılık ile yapılan
anlaşma gereği 2011
Şubat ayından itibaren
Alanya’da Turizm, Ticaret
ve Sanayi Fuarları
düzenlenmeye başlanacak

Bu amaçla Alanya’ya gelen
Start Fuarcılığın Yönetici
Ortağı Musa Öztürk ile

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Kerim Aydoğan’ın imzala-
dığı protokol çerçevesinde kısa süre
içerisinde konuyla ilgili ön hazırlık
çalışmalarına başlanacağı açıklandı.
Buna göre ilk olarak 06-09 Şubat
2011 tarihinde Turizm, Ticaret ve
Sanayi fuarı yapılacağı açıklandı. 

Start Fuarcılıktan yapılan açık-
lamada söz konusu fuarın Kestel’de
bulunan 8 bin metrekarelik kapalı
alana sahip “Go-Kart” tesislerinde
gerçekleşmesi için gerekli anlaş-
maların yapıldığı ifade edildi. 

Karşılıklı atılan imzaların ardın-
dan konuşan Oda Başkanı Kerim
Aydoğan, fuarcılık konusunda Alan-
ya’nın tecrübe sahibi olması gerek-
tiği düşüncesinden hareketle yola
çıktıklarına işaret etti. ALTSO Baş-
kan Kerim Aydoğan, tüm fuarcılık
organizasyonlarını da Start Fuarcı-
lık bünyesinde gerçekleşeceğini ifa-
de etti. 

Aydoğan, gelişen ve büyüyen
Alanya’nın çok önemli hedefleri
olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak
için önemli organizasyonlara ev sa-
hipliği yapması gerektiğini de söz-
lerine ekledi. 

Start Fuarcılık Temsilcisi Musa
Öztürk de Alanya için çok yeni sa-
yılabilecek fuarcılık konusunda ile-
riye yönelik ciddi projeleri olduğu-
nu söyledi. Öztürk bu sektörden
Alanya’nın zaman içinde ciddi ma-
nada yararlanabileceğini ve Alanya
için çok iyi olacağını söyledi.

Alanya, Turizm Ticaret ve Sanayi Fuarı’na
hazırlanıyor

Beyoğlu’nun lavantası Isparta’dan gitsin!

Hasan Baydar
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Tıbbi Aromatik
Bitkiler Araştırma

Merkezi açıldı

Şeftali Döşemealtı’nda,
6 ayda meyveye durdu

Türkiye’nin ilk Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Araştırma Merkezi Antalya’da

açıldı. Merkez, tıbbi ve aromatik
bitkilerin kültüre alınması ve

ekonomiye kazandırılması anlamında
önemli bir açığı dolduracak

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(BATEM) tarafından Antalya'nın Aksu İl-
çesi'nde oluşturulan Türkiye Tıbbi ve Aro-

matik Bitkiler Araştırma Merkezi açıldı. Merkezin açı-
lışını Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker yaptı. Açı-
lışta konuşan Mehdi Eker, Tıbbi ve Aromatik Bitki-
ler Araştırma Merkezi sayesinde Türkiye’nin 25 mil-
yar dolarlık tıbbi ve aromatik bitki pazarından daha çok
pay alacağını söyledi. Bakan Eker,  “Tıbbi ve aroma-
tik bitkiler, ilaç, kozmetik, kimya ve zirai mücadele sek-
törlerinde kullanılıyor. Dünya nüfusunun yüzde 64'ü
bugün bitkileri tedavi amaçlı kullanıyor. Dünyada ilaç-
ların yüzde 25'i bitkisel menşelidir. Bugün 24 milyar do-
larlık tıbbi bitki pazarından söz ediyoruz. Dünyada 4
bini yaygın olarak kullanılan 20 bin civarında tıbbi bit-
ki var. Türkiye'de de bu bitkilerin çoğu var. Biz şimdi
bilimsel metotları da kullanarak bu bitkilerin insanlı-
ğın kullanımına açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu
merkezin amacı budur.” şeklinde konuştu. 

Törenin açılış konuşmasını yapan BATEM Müdürü
Dr. Suat Yılmaz ise enstitü olarak milli ekonomiye çok
büyük katkı verdiklerini söyledi. Türkiye'nin son dö-
nemde tarım sektöründe çok büyük atılım yaptığını kay-
deden Yılmaz, “Türkiye eskiden tohum ithal ederdi.
Şimdi ise tohumu ihraç eder seviyeye geldi. Buna ben-
zer başarılar göğsümüzü kabartıyor” dedi. 

1 milyon 400 bin TL’ye mal olan merkez bünyesinde;
yıllık 10 bin örnek analiz kapasiteli araştırma labora-
tuarı, 300 türden oluşan bir koleksiyon bahçesi ve yıl-
lık 9-10 milyon fide üretim kapasitesine sahip üretim
ve araştırma serası bulunuyor.

Odabaşı Köyü’nde şeftali bahçesi kuran üre-
tici Olcay Berberoğlu, bahçesindeki 260
adet şeftali ağacının toprağa aktarıldıktan

sonra çok kısa sürede meyve verdiğini söyledi. GF-
677 anacı üzerine aşıladıkları Francois çeşidi, dallı şef-
tali fidanlarının yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ne-
deniyle erken büyüdüğünü ifade eden Berberoğlu,
önümüzdeki yıl ağaç başına 50’şer kilo şeftali alma-
yı beklediğini kaydetti. Japon eriği, nar ve elma gibi
meyve çeşitleri de yetiştiren Berberoğlu, “Döşeme-
altı’nın iklimi meyve yetiştiriciliği için çok uygun. Şef-
talilerimiz bunun ispatıdır. Uzmanların profesyonel
desteğini alıp, uygun teknikleri de kullanırsanız, bü-

yük başarı sağ-
lıyorsunuz. El-
mamız, eriği-
miz de meyve
vermeye baş-
ladı. Bu olum-
lu gelişmenin
bölgedeki ye-
tiştiriciye ör-
nek olacağına
inanıyorum. ”
dedi.

2010 yılı Şubat ayında Antalya

Döşemealtı’nda dikilen şeftali fidanları 

6 ay dolmadan  meyveye durdu



Yayla bölgesinde sözleşmeli üretim yaptıran Haspak Firması Genel

Müdürü İshak Özbek, yayla yetiştiriciliğinde henüz gereken rekolteyi

yakalayamadıklarını söyledi. 
Yayla yetiştiriciliğinin sezon içinde süreklilik açısından çok önemli bir

üretim faaliyeti olduğunu hatırlatan Özbek, “Elmalı, Isparta ve Burdur böl-

gelerinde son üç yıldır gelişen bir yetiştiricilik söz konusu. Ancak henüz

piyasaların ihtiyaç duyduğu miktarları yakalamış değiliz. Homojen ürün ka-

litesi sağlamanın en kolay yolu örtüaltıdır. Bu da iyi fiyat demektir” diye ko-

nuştu. 
Kendileri gibi başka

firmaların da yayla yetiş-
tiriciliğine çeşitli biçim-
lerde destek verdiğini ha-
tırlatan İshak Özbek, yay-
lada hem ürün miktarını
hem de ürün çeşitliliğini
arttırmak gerektiğini kay-
detti. İshak Özbek şöyle
konuştu, “Yayla, doma-
tes konusunda çok iyi
bir noktaya geldi. Bunun
yanına hıyar, patlıcan, bi-
ber ve diğer ürünleri de
eklemek gerekiyor. Bu-
gün büyük marketler
hala, yayla sezonunda
yeterli miktarda ürün bu-
lamıyor. Bu talebi karşı-
lamak lazım. Çiftçileri,
örtüaltına çağırıyoruz.
Açık tarlaya göre risk
daha az; teknik destek veriyoruz; İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde söz-

leşme yapıp, alım garantisi de sağlıyoruz. Pazar da henüz doymamış du-

rumda. Gelsinler birlikte üretelim.” 

Yayla bölgesi
örtüaltına
doymadı!
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Tarım Kredi Kooperatifleri
Antalya Bölge Birliği Mü-
dürlüğü’nün 10. Genel Ku-

rulu’nda konuşan Bölge Birliği Mü-
dürü M. Tahir Topalakçı, göreve gel-
dikleri 2003 yılında 27 milyon Lira
olan kredi hacmini 7 yıl içinde 125

milyon liraya
çıkardıklarını
söyledi. M. Ta-
hir Topalakçı,
aynı tarihte 25
milyon lira
olan ciroyu da
87 milyon lira-
ya çıkardıkla-
rını anlattı. 

M. Tahir
Topalakçı şöy-

le konuştu: “Yine aynı yılda tahsilat
oranı % 85 iken bugün % 89 olmuş-
tur. Özkaynağımız 41 milyon liradan,
76 milyon liraya; sigorta poliçe üre-
timi de 608 bin liradan 3 milyon liraya
çıkmıştır. Ayrıca bölgemizde ortak-
larımıza ait toplam 429 ton yaş seb-
ze ve meyve alınmıştır. Bu süre içe-
risinde iştiraklerimizden biri olan
İmece Plastik fabrikasının kapasite-
si gerçekleştirilen yatırımla 4 bin
tondan 10 bin tona çıkarılmıştır.” 

M. Tahir Topalakçı, Bölge Mü-
dürlüğü’ne ait yeni binanın da in-
şaatının bitmek üzere olduğunu;
Aralık 2010 itibarıyla Bölge Birliği’nin
yeni ve modern binasında hizmet
vermeye devam edeceğini kaydetti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri
Antalya Bölge Birliği
Müdürlüğü’nün cirosu 87
milyon liraya ulaştı

M.Tahir Topalakçı

TKK Bölge Birliği’nin cirosu
7 yılda % 250 oranında arttı
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Aynı zamanda Türkiye To-
humcular Birliği Yöne-
tim Kurulu üyesi olan

Tofida Tarım’ın sahibi Yaşar Kökçe,
geçmişte tüketicilerin şekilci dav-
ranarak, düzgün görünümlü ürün-
lere yöneldiğini ama giderek lezzet
ve aroma arayışına döndüklerini
anlattı.

T o h u m
sektörünün
de bu eğilimi
takip etmeye
çalıştığını be-
lirten Kökçe
şunları söyle-
di, “Eskiden
seracılık gü-
n ü m ü z d e k i
kadar yaygın
değilken, köy-

lülerimizin kendi bahçelerinde ye-
tiştirdiği sebzeler çok daha lezzet-
liydi. Seracılık ve yoğun tarımsal üre-
tim arttıkça hastalık ve zararlılar da
giderek arttı. Bunlara dayanıklı çe-
şitler çıkarıldıkça ve bunlar için ge-
rekli kimyasallar kullanıldıkça eski
lezzetler kayboldu. Firmamız bu
ihtiyacı gidermeyi amaçlayan çalış-
malar yapıyor. Bu çalışmalar zaman
içinde sonuç vermeye başladı. Gü-
nümüz şartlarında bile seralarda
eski lezzetleri taşıyan birçok sebze
çeşidi var.” 

Ödüllü hıyar çeşidi: Hediye F1

Yaşar Kökçe, Tofida Tarım olarak
tümüyle yerli menşeli tohumlar üze-
rinde çalıştıklarını anlatırken, ülke
çapında bir dağıtım ağı oluşturduk-
larını söyledi. Yaşar Kökçe sözlerini
şöyle tamamladı, “Tüm Türkiye’ye
hitap edebilecek konuma geldik.
Ürün çeşit sayımız da her geçen
gün artıyor. Amaç, üreticilerimize
daha çok seçenekle ulaşabilmektir.
En son, Hasyurt ve Balıkesir’de ka-
tıldığımız tarım fuarlarında da ziya-
retçilerimizin ilgi odağı olduk. Bu yıl
Balıkesir Kazımiye Festivali kapsa-
mında yapılan ürün yarışmasında
hıyar çeşitlerimizin gözdelerinden
olan Hediye çeşidi, 24 numara ile
2.’lik ödülüne layık görüldü.”

Taze sebze ve
meyve piya-
saları, tüke-

tici taleplerini yakın-
dan gözleyen ve ona
göre şekillenen bir iş
alanı haline geldi.
Dünya pazarları, he-
men her gün insan
sağlığına ve müşteri
taleplerine uygun yeni
bir ürün haberiyle çal-
kalanıyor. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Mustafa Er-

kan, ürün piyasala-
rında artık “fonksi-
yonel ürün” tabir edi-
len ürünlerin belir-
leyici olmaya başla-
dığını söyledi. Prof.
Dr. Mustafa Erkan
şöyle konuştu, “Pazar
rekabetinde öne geç-
mek için mesela mey-
ve eti renkli elmalar
geliştiriyorlar. İçi kır-

mızı elmalar var. İhracatımızı
geliştirmek, ihracat pazarların-
da rekabet üstünlüğü elde ede-
bilmek için piyasaların trendini
iyi analiz etmek ve bu örnekte-
ki gibi fonksiyonel gıdalar de-
diğimiz ürünleri yetiştirebilir
hale gelmeliyiz. Fonksiyonel
gıda nedir? Yüksek kaliteli insan
sağlığına etkin bir takım fayda-
lar sağlayabilen, taze sebze ve
meyvelerdir. Yani, lezzeti ve
aromasının yanında, insan sağ-
lığına olumlu etki yaptığını bil-
diğimiz ürünlerdir. Dünya pi-
yasalarını artık bu tür ürünler
belirliyor. Bizim de kendimizi
ona göre geliştirmemiz; ıslah
süreçlerinde ve yetiştiricilikte,
dünya pazarlarındaki temel eği-
limlere odaklanmalıyız.”

Tohum sektörü eski lezzetlerin peşinde

İhracat piyasalarını artık
fonksiyonel gıdalar belirliyor

Yaşar Kökçe

Mustafa Erkan
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Domates başta olmak üzere Solanaceae familyasından pek çok bitkiye
yüzde 100’lere varan ölçüde zarar verebilen Tuta absoluta
zararlısı, tedbir alınmadığı takdirde üreticinin bütün
emeğini yok edebiliyor. Zararlıya karşı en etkili, en
hızlı, en organize mücadele yöntemlerinin bir an
önce geliştirilmesi gerekiyor

Tuta Absoluta
(Domates Güvesi)

Mücadelesinde 
Yol Haritası çizildi

KATILIMCILAR
İbrahim Akbulut,

Tarım Danışmanları Derneği Başkanı 
•

İsmet Kerem,
Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi, İhracatçı 

•
Haluk Cengiz,

İnspektör, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü 
•

Dr. Nurdan Topakçı,
Antalya İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi 

•
Arif Esen,

Çiftçi
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yılında Güney
Avrupa üze-
rinden Türki-
ye’ye giren
Tuta absoluta
zararlısı, çift-

çimizi tehdit eden çok önemli bir un-
sur olarak ülke gündemine geldi. 

Zararlının Türkiye faunasına yer-
leştiği ve özellikle giriş yaptığı Ege ve
Akdeniz bölgelerinde, açık alan ve ör-
tüaltı yetiştiriciliği yapılan domates
alanlarında popülâsyonunun hızla
çoğaldığı ve yayılım eğilimine geç-
tiği gözlemlendi. Özellikle 2010 Şu-
bat ayından sonraki süreçte, yayılı-
mın yetiştirme ortamlarında zarar li-
mitlerine ulaştığı görüldü.  Bu kadar
kısa bir zaman zarfında, bazı do-
mates alanlarında %60 hatta
%100’lere varan zarar verdiği tespit
edildi. 

Başta domates olmak üzere So-
lanaceae familyasından pek çok bit-
kiye yüzde 100’lere varan ölçüde za-
rar veren Tuta absoluta zararlısı,
tedbir alınmadığı takdirde üreticinin
bütün emeğini yok edebiliyor. 

Son dönemde sebze yetiştiricili-
ği alanında infial yaratan ve üretici
kesimini büyük bir tehditle karşı
karşıya getiren Tuta absoluta zarar-
lısı hakkında ve bu zararlının vereceği
zararın önlenmesi yolunda nasıl bir
yol haritası izlemek gerektiğini ortaya
koymayı amaçlayan “Tuta absoluta
Mücadelesinde Yol Haritası” başlık-
lı toplantı Antalya Ticaret Borsası’nda
yapıldı. Toplantıda ortaya konulan
öneriler ile bunların birlikte değer-
lendirilmesiyle elde edilen çıkarımlar
ise şöyle; 

Arif Esen,
Çiftçi 

“Antalya bölgesindeki seraların
yüzde 80’inin altyapısı, Tuta absoluta
zararlısı ile mücadele edecek du-
rumda değil. O nedenle mücadele-

de başarılı olmak mümkün değil. 
Tuta absoluta’dan korunmak için

seralara tül çekilmesi öneriliyor. Di-
yelim ki 1 metre havalandırması
varsa seranın, 3 metre tül çekilme-
si gerekiyor. Fakat böyle bir şeyi yap-
mak bizim seralarımızda mümkün
değil. Sonra seralarımız zaten alçak.
Ayrıca tül çektiğimiz zaman başka
hastalıklarla da mücadele etmek
zorunda kalacağız. Bu konuda al-
ternatif olarak tek çaremiz döllen-
mede arıdan hormona geçmek ve
ilaç kullanarak bu zararlının larvalarını
öldürmek diye düşünüyorum. 

İyi bir mücadele için devlet desteği
şart. Devlet, üreticilere faizsiz olarak
destek vermeli ve bu seraları yeniden
yapılandırmalı. Biz bu konuda ne ya-
pacağımızı bilemiyoruz. Uzmanları-
mızı dinlemek zorundayız.”

İbrahim Akbulut,
Tarım Danışmanları

Derneği Başkanı

“Artık tecrübe ile tekniğin tama-
men birbirinden farklı olduğunu an-
lamalıyız. Üreticinin tecrübeye haiz fa-
kat teknik konusunda yetersiz oldu-
ğunu gördük. Mutlaka bir uzmandan

yardım alması gerektiğinin bu gün ya-
şadığımız şu sorunlarla da su yüzü-
ne çıktığını görüyoruz. 

Yapmamız gereken işlerin ba-
şında tecrübe ile tekniği birleştirmek
geliyor. Çiftçinin üretim konusunda
bilgisi olan uzmanlardan danış-
manlık hizmeti alması gerekiyor.
Ben buradan bu toplantı aracılığıy-
la şu çağrıyı da yapmak istiyorum.
Tüm ziraat mühendisleri başta olmak
üzere herkes bazı şeyleri değiştirmek
için elini taşın altına koymalı.  

Arıdan vazgeçip hormona dön-
memiz mümkün değil; ilacı daha faz-
la kullanarak ilaç kalıntısı sıkıntımı-
zı artırmamamız mümkün değil.
Bunlar yanlış yaklaşımlar. Yapmamız
gereken ne? Ürüne zarar veren bu
zararlıyı daha iyi tanıyıp buna göre
önlemler almak. Entegre Zararlı Yö-
netimi (IPM; Integrated Pest Mana-
gement) ile zararlı ile mücadele et-
mek. 

Bu bizim kaderimiz değil. .Biz
Tuta ile mücadeleyi kazanabiliriz
ama mücadele yöntemlerini belirle-
yip, herkes kendi üzerine düşen
görevi uygulamaya koyarsa sorun çö-
zülebilir. “ 

İsmet Kerem,
ATB Meclis Üyesi

“Birçok üretici, seralar içerisinde
önlem almaya çalışıyor ancak bu mü-
cadele bireysel mücadele ile başarı-
ya ulaşamaz. Üretici tuta ile müca-
dele etmediği takdirde önümüzde-
ki dönemde çok büyük bir tehlike ile
karşı karşıya kalabiliriz. Üretici kali-
teli üretim yapamadığı takdirde ih-
racatçı da ihracat yapamayacaktır. 

Tuta zararlısı bu yıl ihracatta se-
zon sonuna geldiği için zarar çok bü-
yük olmadı. Önümüzdeki ihracat dö-
nemine 3-4 ay kaldı. Tuta ile müca-
delenin bu süre içerisinde mutlaka
başarıya ulaşması gerekiyor. 

20092009 “İyi bir mücadele

için devlet desteği
şart”

“Çiftçinin üretim

konusunda bilgisi

olan uzmanlardan

danışmanlık hizmeti

alması gerekiyor.” 
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Tarım Bakanlığı’nın yetkili büro-
kratlarına sesleniyorum, ihracatçıya
sahip çıksınlar. Kazancın Türkiye’nin
kazancı olduğunu unutmasınlar” 

Haluk Cengiz,
İnspektör, 

Antalya Zirai Karantina
Müdürlüğü

“Hepimiz aynı geminin içerisin-
deyiz. Şu anda bir sıkıntı varsa bun-

dan başta üreticiler olmak üzere; ih-
racatçılar, bakanlığımız yani tüm
tarım sektörü zarar görüyor. Zirai ka-
rantina müdürlüğü olarak bu ko-
nuda da bu anlayışla çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz. 

Tuta Absoluta ile mücadelede
karamsar olmamalıyız. Tuta’dan sa-
dece Antalya değil bütün Türkiye za-
rar görecektir. Karantina müdürlüğü
olarak bu konuda çalışma yürütü-
yoruz.” 

Dr. Nurdan Topakçı,
Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitki

Koruma Şubesi

“Tuta Absoluta’nın bölgedeki var-
lığı yaklaşık 7 ay öncesine dayanıyor. İlk
olarak 2009 yılı Ekim ayında il mü-
dürlüğündeki teknik personeller olarak
İzmir’de Tuta Absoluta hakkında bil-
gilendirildik. Döndükten sonra yine
ekim ayı içerisinde hem şubelerimizdeki
hem de ilçe müdürlüğündeki teknik
personellere eğitim çalışmaları yapıldı
arkasından sürvey çalışmaları yapıldı ve
sürvey çalışmaları sırasında biz ilk kez
Kaş Kınık’ta aralık ortası gibi zararlıyı tes-

pit ettik. Kaş’tan sonra Demre’de ça-
lışmalar yaptık zararlı bu sefer bu böl-
gede tespit edildi. Bu süre içerisinde 11
bin üzerinde kişiye ulaşıldı. Tuta ile mü-
cadelemiz devam ediyor. 

Tuta ile entegre mücadele şart. Bi-
yolojik mücadele entegre mücadelenin
içerisinde yer alan bir mücadele aslın-
da ama bizde şu ana kadar oturmamış
durumda. 

Çiftçi, mücadele için üretim artık-
larını tekrar sera ve çevresinde barın-
dırmamalı, hemen imha etmeli.  Se-
ralara çifte geçiş yapılmalı. Tuta ile mü-
cadelede tülü de öneriyoruz. Tuta Ab-
soluta’nın patates yumrusuna henüz
geçmediğini biliyoruz. Tül ve serum ko-
nusunda çiftçiye destek gündemde.
Önlem alınırsa tuta ile mücadelede so-
nuç alınacağına inanıyorum” 

“Üretici kaliteli

üretim yapamadığı

takdirde ihracatçı
da ihracat

yapamayacaktır.”

“Tuta Absoluta ile

mücadelede
karamsar

olmamalıyız.” 

“Önlem alınırsa tuta

ile mücadelede

sonuç alınacağına
inanıyorum”
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Nazif Alp
Antalya Ziraat Odası Yönetim

Kurulu

“Modern seralarımız artık mevcut
da ama bizdeki seraların yüzde 40’ı
50’si aile işletmesi seralar. Çiftçi za-
ten zor durumda. Bu havalandırma
sistemini yenilemeye gücü yok.
Onun için devlet desteği şart.” 

Vahap Tuncer,
Ziraat Mühendisleri Odası

Antalya Şube Başkanı

“Tuta Absoluta konusunda üretici-
leri ve firmalar zamanında bilgilendiril-
medi. O alanda çalışan firmalar zama-
nında bilgilendirilseydi tuta bu kadar za-
rar vermezdi.

Sera artıklarının imha edilmeden
gelişigüzel atılıyor. Bu zararlı atıklardan
milyonlarca tuta üreyecek ve gelecek se-
zon bu zararlı domatesi tekrar tehdit
edecek. Bunların usulüne uygun imha
edilmesi ve geri dönüşümünün sağ-
lanması lazım. Çifti bu geri dönüşümü
tek başına yapamaz. Geri dönüşüm sağ-
lanmazsa Tuta’ya karşı istediğiniz kadar
sineklik,  istediğiniz kadar ilaç kullanın
önleyemezsiniz. 

Tuta Absoluta’ya karşı iç karantina
tedbirleri eksiksiz uygulanmalı. Bu çok
zor ama şimdi Antalya’yı tehdit eden bu
zararlı Türkiye’deki tüm domatesleri
tehdit edecek. Antalya’da geçen sene bu
zararlı yok muydu? Burnumuzun di-
binde bu zararlı çoğalıyordu. Tuta ila bu-
laşık ürünün her yerde imha edilmesi la-
zım. Ama hiçbir çiftçi yapmaz bunu. Ben
de yapmam. Pazara giren her domates
Tuta’nın yayılması için araçtır ve sorunun
büyümesine neden olur. Bu altyapıyla
çiftçinin sorununu çözmek mümkün de-
ğildir, modern seracılık teşvik edilip
desteklenmeli. 

Lütfen üreticiyi suçlamaktan vazge-
çelim, o insanlar çoluğuyla çocuğuyla se-
ralarda üretim yapmaya çalışırken, ken-
dilerine yeterince ulaşıldığını düşün-
müyorum. Çiftçinin var olmasını sağla-
yacak yapıyı ortaya koymamız lazım.
Yoksa domates üretip ihraç eden Tür-
kiye domates ithal eder duruma gele-
cektir. Üreticiyi koruyacak, üreticinin
var olmasını sağlayacak yapı hazırlaması
lazım.” 

Ali Eroğlu
Ziraat Mühendisi

“Tarım Bakanlığı, Tuta Absoluta’nın
vereceği zararlarla ilgili önlem almadı.
Tül kullanımı gündeme geldi ancak
hangi tülün kullanılacağı konusunda üre-
tici bilgilendirilmedi. Tuta ile entegre mü-
cadelede yol haritasının ortaya konması
gerekiyor, üreticinin ve bu işin içinde
olanların birlikte gerekirse Tarım Ba-
kanlığı’na gitmeleri gerekiyor. Tuta Ab-

soluta ile mücadele konusunda bir
protokol yayınlanması için baskı unsu-
ru olunması gerekiyor.”

Yasemin Ülker
Yüksek Ziraat Mühendisi

“Yıllardır sera konstrüksiyonları üze-
rinde üreticileri aydınlatmaya çalıştık. 90’lı
yıllarda Kaynak Kullanım Destekleme Pro-
jesi kapsamında üreticiye yüzde 25
destek veriliyordu. Bu çok büyük bir ra-
kamdı. Bunun da devamını geleceğini
düşünüyorduk ama o desteklemeler bit-
ti üretici de yine eski haline döndü. 

Bir bakkal bile açılırken bir sürü şey
soruluyor. Sera yapılırken bir şey sorul-
muyor. Dere yatağına bile yapılıyor.
Ben yapamam edemem diyecekse üre-
tici yapmayacak. Ben bunu yapamam-
larla bir yere varamayacağız. Yapacak.
3 dönümde üretim yapıyorsa 1 dönü-
me indirecek serasını. Devlet de çiftçi-
ye destek olmak zorunda. 

Biyolojik mücadele çok önemli. Arı

“Tuta Türkiye’yi

tehdit edecek” 

“Tuta ile entegre

mücadelede yol

haritasının ortaya

konması gerekiyor.”
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da nasıl 50 TL çok önemli ise biyolojik
mücadele uygulayan üreticinin de pa-
rasal olarak desteklenmesi şart. Tül
kullanacaksa üreticinin desteklenmesi
şart. Bir an önce tarım bakanlığının, dev-
letin bu konuyu çözümlemesi lazım. 

Sesimizi duyurabilmek için bu top-
lantılarla yetinmemeliyiz. Üreticiler bir
araya gelmezse bir şey yapmak da
mümkün değil gibi görünüyor.”

Nejdet Alanoğlu
Ziraat Bankası Tarımsal

Bankacılık Müdürü

“ İyi tarım uygulamaları kapsa-
mında örtüaltında üretim yapan
üreticilere 1,5 milyon TL’ye kadar yüz-
de 60 indirimli yıllık 5,2 faizle kredi

sunuyoruz. Yatırım ve işletme kre-
dileri sunuyoruz. Yatırım kredilerin-
de sadece yeni seralara değil sera-
larında iyileştirme yapacak, ısıtma sis-
temi yapacak veya sulama sistemi-
ni değiştirecek üreticilere de yatı-
rımlarda da 7 yıla varan vadelerle ya-
tırım kredisi veriyoruz.” 

Murat Koca
İmece Plastik Ziraat Mühendisi

“20 yıldan beri sera üretim mal-
zemesi üretmekteyiz. Bu bağlamda
Türkiye’nin birçok ilinde ilçesinde ta-
rım kredi kooperatifleri adına çiftçi eği-
tim toplantıları yapıyoruz. Seracılık tek-

nik bir konu. 
Türkiye’de seracılık desteklemele-

ri var ama büyük çiftçilere destekleme
var. Alternatif enerji kullananlara var.
Ama maalesef alt üreticilerimize bu an-
lamda destek yok.  

Şu anda mevcut seralar revize
edilebilir ama çok aşırı maliyet getirir.” 

Ali Çandır,
Antalya Ticaret Borsası

(ATB) Başkanı

“Tuta Absoluta ile herkes, kendi-
ne farklı bir yol çizerek mücadele yü-
rütüyor. ATB olarak çok taraflı, çok de-
taylı çalışarak bir yol haritası çıkarıl-
masını öneriyoruz. Antalya’da valilik
nezdinde komisyon kurulmasını, bu-
nun ilçelerde uzantısının olmasını ve
çalışmaların kriz masası şeklinde ora-
dan koordine edilmesini öneriyoruz. 

Tuta ile mücadele kullanılacak tü-
lün standarlarını koymalıyız; kullanı-
lacak ilaçları üreticiye deklare etme-
liyiz; köy köy gezen köy köy çalışan bir
ekip oluşturmalıyız. Bu kadro bütün
taşrada zaten var. Böyle bir ekiple za-
rarlı hakkında bilgi verilmesinin sağ-
lamalıyız. 

Türkiye’ye örnek olacak bir çalış-
mayı bizim başlatmamız gerekiyor. Ko-
laycılığa kaçmamamız gerekiyor. An-
talya’nın seralarının hepsi bizim se-
ralarımız, bir şekilde onları üretimin
içerisinde tutmamız lazım. Eski sera-
ları da rehabilite ederek onları da üre-
timin içerisinde tutmalıyız. Enerjiyi ayrı
ayrı değil birleştirip kullanırsak iyi bir
model oluşturacağımızı düşünüyo-
rum”

“Valilik Tuta için

komisyon kurmalı” 

“Devlet, çiftçiye
destek olmak

zorunda.”

“Şu anda mevcut

seralar revize

edilebilir ama çok

aşırı maliyet getirir.” 
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Antalya İl Tarım Mü-
dürlüğü, Antalya Zirai
Karantina Müdürlüğü
ve meslek örgütleri tem-
silcileri ile çiftçiler, sek-
tör firmaları ve sivil top-
lum kuruluşlarından

temsilcilerin katıldığı toplantıda;
Tuta absoluta’ya karşı, organize
halde ve topyekûn mücadelenin
tek rasyonel çözüm olacağı kanı-
sına varılmıştır. 

Zararlı ile mücade-
le programının Antal-
ya bölgesinde, Valilik
himayesinde kurula-
cak bir komisyonun
koordinasyonu altında
hazırlanmasının, en

etkili ve en hızlı çözüme götüreceği
inancı pekişmiştir. 

Söz konusu komis-
yon; bölgesel ölçekte
gerçekleştireceği sur-
vey ve ölçme-değer-
lendirme çalışmaları,
eğitim ve bilgilendirme
çalışmaları ile ilk etap-

ta alınabilecek pratik önlemler
hakkındaki çalışmaların ardından,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bir
raporla birlikte gitmek suretiyle,
ulusal ölçekte gerçekleştirilecek
olan topyekûn mücadeleye katkı-
da bulunma imkanı oluşturabile-
cektir. 

Tuta absoluta za-
rarlısının yarattığı mu-
azzam tehdit, Türk ör-
tüaltı yetiştiriciliğinde
bugüne kadar üstü ör-
tülmüş, gizli kalmış,
ertelenmiş veya gör-

mezden gelinmiş bütün can alıcı
sorunları gün yüzüne çıkaran bir
etki bırakmıştır. Bu yöndeki pek çok
tespitin başında seralarımızın kons-
trüksiyon olarak yetersizliği gel-
mektedir. Sera konstrüksiyonlarının
revizyonu ile sadece Tuta absolu-
ta değil; başka hastalık ve zararlı-
lara karşı da çok daha etkili ön-

lemler alma imkânı doğacak; verim
ve kalitede de çok önemli mesa-
feler kat edilebilecektir. 

Ancak sera kons-
trüksiyonlarının yeni-
lenmesi konusunda da
önemli bazı sıkıntılar
vardır. Alçak tünellerin
yükseltilmesi veya sera
modellerinin revize

edilmesinin maliyetleri ile yeni
baştan modern seralar kurmanın
maliyetleri karşılaştırması akıllarda
soru işaretleri bırakan bir konudur.
Bu konuda yaygın bir çalışma dü-
şünülecekse, finans kuruluşlarının
konu hakkında teşvik edici öneri-
lerle gelmeleri gerekir. 

Tuta absoluta za-
rarlısı, entegre müca-
dele (IPM) olgusunu
çiftçi düzeyinde daha
çok telaffuz edilir hale
getirmiştir. Bu hasep-
le ortaya çıkan tehdi-

din aslında çok kıymetli bir takım

fırsatlar yarattığını düşünmek de
mümkündür. Tuta absoluta’nın
yarattığı bu etki iyi değerlendiril-
mek suretiyle, kapsamlı bir eğitim-
bilgilendirme programı tasarlana-
bilir. 

• Çiftçilerimizin, zi-
rai mücadele süreçle-
rinin en kestirme ve
kolay görünen kimya-
sal mücadele uygula-
malarını doğru veya
yanlış; her koşulda ön-

celikli olarak tercih ettikleri bir
gerçektir. Tuta absoluta, çiftçi dü-
zeyinde bu konuda da farklı algı-
lamaların oluşmasını sağlamıştır.
Dolayısıyla Tuta absoluta, biyolo-
jik mücadele ürünlerinin kullanı-
mının yaygınlaşması açısından da
çok önemli bir fırsat doğurmuştur.
Bu fırsat, kurulacak komisyonun
koordinasyonunda düzenlenecek
eğitim-bilgilendirme programları
yoluyla değerlendirilebilir ve böl-
gemiz tarımının ileri konumu,
daha da geliştirilebilir.
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Çiftçi bu yıl hububatta

Antalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi üyeleri, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin
yükseldiğine dikkat çekerken; desteklemelerin yeterli bir

şekilde yapılmadığını belirtiyor. Bu yıl üründe
umduğunu bulamayan Antalya çiftçisi, selden zarar

görmelerine rağmen gerekli desteği devletten
alamadıklarından yakınıyor. Üyeler, sertifikalı

tohumculuğun mutlaka özendirilmesi ve çiftçinin bu
konuda mutlaka desteklenmesini istiyor

Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi Başkanı

Mehmet Özmen : 
“Bu yıl buğday hasadı bizi hayal kı-

rıklığına uğrattı. Randıman yok, sa-
manda bile randıman alamadık. Yağmur
bu yıl zamanında yağmadı. Yüzde 80
civarında ürün kaybımız var. Ürün az, ka-
lite bozuk. Süne almış başını gitmiş. Çift-
çi süne ile kendi imkânlarıyla mücade-
le etti. Otla yeterince mücadele ede-
medik. Sertifikalı tohum bazı yerlerde
kullanılmadı. Bakanlık çiftçiye yeterince
destek vermiyor, çiftçi yalnız kaldı. Eli-
mizde ofise verilecek mal yok. Buğday
taban fiyatını da yeterli bulmuyorum,
550 TL yeterli değil. Sertifikalı tohuma
bir an önce destek gelmeli ve yaygın-
laştırılmalı.”

umduğunu
bulamadı
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Antalya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 

Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi Üyesi

İbrahim Köseoğlu:
“Buğdayda yüzde 80 verim kaybı ya-

şandı. Bu yıl dekarda 100-200 kilogram
arasında buğday hasadı yapılıyor. Bu ra-
kam geçen yıla göre yüzde 80 daha dü-
şük bir rakam. Geçen yıl bölge çiftçisi de-
karda 500 kilograma yakın buğday
hasadı yapıyordu. Verim kaybının temel
nedeni ise şubat ayından sonra yağmur
yağmaması. Hasat başladıktan sonra
buğday taban fiyatının belirlenmesi
doğru değil. Bu yıl beklenen üretim mik-
tarının az olmasından dolayı çiftçiler za-
rar etmekten endişe ediyor. 

Tarımsal üretimde girdi maliyetleri-
nin yükseldi, desteklemeler ise yeterli bir
şekilde yapılmıyor. Gübredeki KDV ora-
nında indirim yapılması gerekiyor, ma-
zot fiyatları da çiftçiyi zorlar hale geldi.
Verim kaybını azaltmak, kaliteyi artırmak
için sertifikalı tohumculuğun teşvik edil-
mesi gerekiyor. Sertifikalı tohuma des-
tek artırılırsa kaliteli buğday üretilir. İt-
hal buğdaya ihtiyaç kalmaz. Ürün ka-
litesi ve verimi artar.”

Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi Üyesi

Mustafa Nişancı: 
“Üretici devletten acilen tam destek

bekliyor. Sertifikalı tohumculuk yaygın-
laştırılmalı, bu da ancak destekle olur.
Bu yıl buğday hasadında umduğumu-
zu bulamadık, verim düşüktü. Şubattan
sonra mart- nisan yağmuru yağmadı-

ğı için verim sağlıklı olmadı. Çiftçi bu yıl
bir de selle mağdur oldu. Devlet Su İş-
leri Müdürlüğü mutlaka kanalları te-
mizlesin ki çiftçi sel felaketine maruz kal-
masın. Bu arada sel baskına mağdur çift-
çiye devlet tarafından ciddi bir destek de
gelmedi. Selzede çiftçinin borcu faizsiz
ertelenmeliydi. Devlet, buğdayın to-
najını düşüren, kaliteyi bozan süne za-
rarlısı ile mücadelede çiftçiyi yalnız bı-
rakmıştır. Umuyoruz, önümüzdeki yıl-
larda bu sorunu yaşamayız.  Süneli buğ-
day tonaj basmıyor.”

Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi Üyesi
Yusuf Karasu:

“Ben 40 yıllık esnafım, böyle bir yıl
geçirmedim. Erken dönemde yağ-
mur çok yağdı, yağması gereken dö-
nemde ise hiç yağmadı. Zaten bu çift-
çinin belini büktü. Buğday hasadında
yüzde 80’e varan ürün kaybı yaşadık.
İstenilen fiyatta alıp satamadık. Ürü-
nün az olmasına rağmen fiyat konu-
sunda da çiftçi umduğunu bulamadı.
Hasadını ettiği buğdayını düşük fiyatla
sattı. Devletin desteği olmadan çiftçi
ayakta kalamaz, ancak devlet doğru-
dan desteği üretene yani çiftçiye ver-
meli. Mutlaka sertifikalı tohum des-
teklenmeli, bölge şartlarına uygun
tohumun üretimi için çiftçi teşvik
edilmeli.”

ATB Meclis Başkanı, Hububat ve
Mamulleri Meslek Komitesi Üyesi

Hüseyin Cahit Kayan:
“Bu yıl rekoltede ciddi anlamda

düşüş yaşandı. Buğdayda kaliteyi ve
verimi artırmak istiyorsak önümüz-
deki yıl sertifikalı tohuma destek ve-
rilmeli, çiftçi sertifikalı tohuma yön-
lendirilmeli. Hububat üretiminde
kullanılan gübre ve mazota destek
verilmeli. Süne ile etkin mücadele an-
cak devletin desteği ile yapılabilir.
Ürün kaliteli olmayınca hasat kötü
geçiyor. Çiftçi desteklenmeli yoksa
hububatta ithalat artar. Antalya hu-
bubat üretiminde kendine yetmiyor.”

Hububat ve Mamulleri Meslek
Komitesi Üyesi

Yusuf Sarıcalar:
“Bu yıl özellikle sahil kesiminde-

ki hububat üretiminde tam bir ha-
yal kırıklığı yaşandı. Bu yıl çiftçi dev-
letten beklediği destekleme rakam-
larını maalesef göremedi. 2010 yılı
için ürün başına desteklenmenin
miktarı arttırılmalı. Gübre, mazot
desteğinin arttırılması gerekiyor.
Doğrudan desteklemelerin rakamı
yetersiz. Zaten verilen destekten
yüzde 10 stopaj kesiyor. Devlet 45
lira veriyor yüzde 10’unu geri alıyor. 

Hububat ve Mamülleri Meslek
Komitesi üyesi
İbrahim Serin:

“Bu yıl çiftçi umduğunu bulamadı
hasatta hayal kırıklığına uğradı.
Buğdayda rekolte gerçekten düşük,
kalite bozuk. Çiftçiye verilen destek
yetersiz. Rekolte düşük olunca ton
başına verilen destek de doğal ola-
rak yetersiz kalıyor.”



Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Başkanı
Mehmet Güven:

“Günümüz şartlarında seralar için en
büyük problemi, Tuta Absoluta isimli za-
rarlı oluşturmaktadır. Bu zararlı hem ih-
racattaki pazar payımızda, hem market
kriterlerinde olumsuzluk teşkil etmek-
tedir. Önceki yıllarda Avrupa’daki, Ame-
rika’daki seralarda kendini gösteren
bu problem ülkemizde henüz üretici ile
yeni tanışmış olmasına rağmen zarar
payı büyük olmuştur.

Çok hızlı bir şekilde üreyen bu za-
rarlının açık ortamda, ağaçlarda yaşam
döngüsünü tamamlamasıyla önümüz-
deki üretim sezonlarında büyük prob-
lem yaşanacaktır. Üreticilerimiz eğer
önlemlerini almazlarsa çiftçilik yap-
maktan vazgeçmek zorunda kalabilir-
ler.

Tuta zararlısı yüzünden ihracat ve yur-
tiçi pazarlarına yapılan satışlarda ciddi
düşüşler olmuş, hedeflerin çok uzağında
kalınmıştır. Ayrıca bu duruma hazırlık-
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İhracatçı, Tuta için
KRİZ MASASI
oluşturulmasını istiyor!
Antalya Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi üyeleri, özellikle domatese zarar veren Tuta Absoluta ile mücadelede geç
kalındığını belirtiyor. Buna rağmen önümüzdeki ihracat dönemi için yani 3-4 aylık süre
içerisinde Tuta Absoluta ile mücadelede etkin önlemler alınmasını isteyen ihracatçılar, “Artık
sınırdan malımızın dönmesini istemiyoruz” diyor. İhracatçılar, Antalya’da valilik
başkanlığında kriz masası oluşturulmasını öneriyor.
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sız yakalanan üreticilerde de maliyetler
ve satışlar noktasında mağduriyetler
oluşmuştur.”

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi
İsmet Kerem:

“Tuta’nın bu kadar zarar verece-
ği galiba önceden fark edilemedi.
Şimdi üretici tek başına zararlıya kar-
şı önlem almaya çalışıyor. Ancak bu
mücadelenin bireysel çalışmalarla ba-
şarıya ulaşamayacağı açıktır. Tuta Ab-
soluta yüzünden kaliteli üretim ya-
pılamadığı takdirde ihracatçı da ih-
racat yapamaz hale gelecektir. Tuta
zararlısı bu yıl ihracatta sezon sonuna
geldiği için zarar çok çok büyük ol-
madı. Önümüzdeki ihracat döne-
mine 3-4 ay kaldı. Tuta ile mücade-
lenin bu süre içerisinde mutlaka
başarıya ulaşması gerekiyor. Tarım
Bakanlığı’nın yetkili bürokratlarına
sesleniyorum, ihracatçıya sahip çık-
sınlar. Kazancın Türkiye’nin kazan-
cı olduğunu unutmasınlar.”

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi
Recep Özkul:

“İhracatçılar olarak biz üretim yap-
mıyoruz; hazır ürünü alıyor, ithal edi-
yoruz ama zararın bir bölümünü ihra-
catçı da çekti. Tuta nedeniyle işçilik ma-
liyeti arttı. Tuta’lı ürünlerin iyi ayırt edi-
lip; sağlıklı ve temiz ürünlerin bir şekil-
de ihracat kutularına koydurup sevk et-
memiz zorunlu hale geldi. Bu dönem

ihracat sezonunda bu işlemlerden kay-
naklı ürünün raf ömrü kısaldı. Daha
önce 25 kişiyle ürünü bir TIR’a yükler-
ken, Tuta’nın ortaya çıkmasıyla 50 işçi
çalıştırarak bir TIR’ı yüklemeye başladık.
Bir kez işlediğimiz ürünü ikinci kez kont-
rol etmek zorunda kaldık, öbür türlü ih-
racat onayı alamıyorduk. Önümüzde-
ki sezon Tuta’nın yok edilmesini bekli-
yoruz. Bu sorun herkesin bireysel ça-
lışması ile çözülecek bir sorun değil, bize
göre acilen kriz masası oluşturulmalı;
üreticinin, ziraat mühendislerinin, pa-
ketleyicinin de içinde bulunduğu kriz
masası oluşturulmalı, bir yol haritası be-
lirlenmeli. Çıkacak yol haritasında her-
kes üzerine düşeni yapmalı.” 

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi
Mustafa Erüst:

“Tuta Absoluta’nın bölgedeki varlı-
ğının 7 ay öncesine dayandığını belir-
tiliyor. Buna rağmen önlem alınmaması
şaşırtıcı. İthalatı atlattık önümüze bak-
mak lazım, önümüzdeki ithalat sezo-
nuna bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
Tuta ile entegre mücadele şart. Uz-
manlar üretim artıklarının tekrar sera ve
çevresinde barındırılmaması gerektiği-
ni, hemen imha edilmesi gerektiğini be-
lirtiyor, çiftçi buna dikkat etmeli. Önlem
alınırsa tuta ile mücadelede sonuç alı-
nacağına inanıyorum.”

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi
Sedat Ekici:

“Tuta ile mücadelede geç ka-

lındı. Önümüzdeki dönem için ted-
bir mutlaka alınmalı. Tarım Bakan-
lığı bu taşın altına elini koymalı,
öncelikle üretici bilinçlendirilmeli,
Bakanlığın mutlaka bu işe el atması
lazım. Topluca mücadele şart. Biz
tüketici pozisyonundayız, iyi mal
alıp iyi fiyata satmak isteriz. Bu
sezon ihracatta çok zorluk yaşadık,
malımız sınırdan döndü, iç piyasaya
yöneldik. Aynı sorunu bir kere daha
yaşamak istemiyoruz.”

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi

Adem Özaydın:
“Tarım Bakanlığı, Tuta konusun-

da mutlaka çiftçiyi bilinçlendirmeli ve
eğitmeli. Bana göre bazı çiftçilerde
hala bilinç eksikliği var. Tuta Abso-
luta mücadelesi için kriz masası
oluşturulması gerektiğini düşünü-
yorum. Kriz masası, rapor hazırla-
yarak tarım Bakanlığı’na sunmalı. Sa-
dece üretici, ihracatçı Tuta’dan za-
rar görmedi bana göre bütün ülke
Tuta’dan zarar gördü.”

Taze Meyve Sebzeciler Meslek
Komitesi Üyesi

Mehmet Ali Can:
“Tuta Absoluta ile mücadelede

geç kalındığı açıktır ama karamsar
olunmaması gerektiğini düşünüyo-
rum. Önlem alınmazsa Tuta’dan
sadece Antalya değil bütün Türkiye
zarar görür. Bu konuda da en önem-
li görev Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğı’na düşüyor.”
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kdeniz Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi öğren-
cileri Musa Kırışık ve
Tansu Uskutoğlu, ta-
rım danışmanlığı mü-
essesesinin oluşma-

sında rol alan akademisyenlerden
biri olan Doç. Dr. Orhan Özça-
talbaş ile bir söyleşi gerçekleştir-
di. Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Öz-
çatalbaş, ziraat mühendisliğinin
zamanla saygınlığını arttıracak
mesleklerden biri olacağını söy-
lerken; sektördeki işsizlik soru-

nunun da danışmanlık
kurumunun yaygın-

laşmasıyla önemli
ölçüde çözülece-
ğine inanıyor. 

‘Tarım danışmanlığı
yaygınlaşmalı’
‘Tarım danışmanlığı
yaygınlaşmalı’

Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi

Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Orhan Özçatalbaş,

sektördeki işsizlik
sorununun danışmanlık

kurumunun
yaygınlaşmasıyla önemli

ölçüde çözüleceğine inanıyor

AA

Musa Kırışık

Tansu Uskutoğlu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Orhan Özçatalbaş



Mayıs  & Hazi ran 2010

45S Ö Y L E Ş İ

İşsizlik, ziraat mühendisleri
açısından önemli sorunlardan
biri. Acaba işsizlik ziraat mü-
hendisliğinin kaderi midir?

İşsizliğin ziraat mühendisliğinin
kaderi olduğu söylenemez. Ancak
üniversite kapılarındaki aşırı yığıl-
malar, konjonktür ve uygun olma-
yan uygulamalar bu konuda
sorunun kaynağı olageldi. Her şey-
den önce mesleğimizin çok köklü
ve 164 yıllık bir geçmişe sahip ol-
duğunu bilmek, bunun anlamını
kavramak gerekiyor. Özellikle insan
ve çevre sağlığı, gıda güvenliği,
GDO, Globalgap, biyoterörizm gibi
konuların tartışıldığı günümüzde
ziraat mühendisliğinin önemi pek
çok kesim tarafından yeni fark
edildi. Gelecekte de tarımın strate-
jik önemini koruyacağı öngörüsün-
den hareketle, tarım çok daha
önemli alanlardan biri olmaya
devam edecek. Bunu kavrayan ül-
keler tarımda ileri araştırmalara ve
yayıma olağanüstü önem ve uygun
destekler veriyorlar. Ülkemizde zi-
raat mühendisliğinin son 

15-20 yıldaki en önemli sorunu
istihdam ve iş bulma güçlüğü ol-
duğu yönünde ortak bir görüş var.
Oysaki esas sorun, kendi çalışma
alanında iş bulmadaki güçlüktür.
1980’lerin başına kadar ziraat mü-
hendisliği yüksek itibara sahip, ka-
muda iş garantisi olan bir meslek
durumundaydı. Bu nedenle üniver-
site tercihlerinde ilk sıraları işgal
ederdi. Ancak 1990’lardan itibaren
kamunun yani Tarım Bakanlığı’nın
ve diğer kurumların istihdamı azalt-
ması; ülke genelinde ziraat fakültesi
sayısının ve öğrenci kontenjanları-
nın olağanüstü derecede artması
mesleği işsizlik sorunuyla karşı kar-
şıya getirdi. Günümüzde geleceğin
ziraat mühendisleri olarak sizlerin
karşı karşıya olduğu koşullar, geç-
mişten bugüne olagelen uygula-
maların sonucudur. 

Peki, mühendis adaylarının
önünde ne gibi seçenekler
var? 

Sizler mezun olduğunuzda, aka-
demik kariyer düşünmüyorsanız ka-
munun çok sınırlı istihdam

olanaklarını beklemek düşünceniz
de yoksa özel sektöre yönelmek du-
rumundasınız. Özel sektör bakı-
mından Antalya önemli bir merkez
ve diğer illere göre iş olanakları açı-
sından avantajları var.

Bugün kısaca öğrencilerimizin iş
yaşamında üç alternatif var. İlki
tarım ve tarımla ilgili özel sektör iş-
letmelerinde çalışmak, ikincisi kendi
işini kurmak, üçüncüsü ise tarım
dışı alanlarda yine özel sektörde ça-
lışmak. 

Tarım danışmanlığı,
işsizlikle ilgili bir açılım
getirebilir mi?

Özellikle 2006 yılında Tarım Ba-
kanlığı’nın çıkardığı Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Hizmetlerinin Dü-
zenlemesine Dair Yönetmelik ile zi-
raat mühendisleri, veteriner
hekimler, su ürünleri mühendisleri,
gıda mühendisleri ve tarımla ilgili
diğer meslek alanlarında özel sek-
törde görev almak ve iş kurma yet-
kisi vermeye dönük tarım
danışmanlığı sistemi gündeme
geldi. Tarım danışmanlığı tarımla il-
gili meslekleri içine alan bir yapı-
lanmayı ifade ediyor. Tarım
danışmanlığı iyi planlandığında ve
kamu desteklerinin gelişmeyi ve
sürdürülebilirliği teşvik etmesi sağ-
landığı takdirde orta ve uzun dö-
nemde ziraat mühendislerine
yönelik işsizliğin çözümü için
önemli bir seçenek. Aslında yönet-
melik öncesinde ve halen entansif
tarım yapılan bölgelerde ve özellikle
Antalya’da tarım üreticilerine, tarım
danışmanlığı hizmeti veren meslek-
taşlarımız var. Yönetmeliğin zo-
runlu kıldığı 120 saatlik ‘Tarım
Danışmanlığı Sertifika Programı’nı
tamamlayıp, başarılı olanlar; resmi
olarak yönetmenliğin sağladığı yet-
kileri ve olanakları da kullanabili-
yorlar.

Peki, hocam; tarım
danışmalığı konseptinin
gelişmesinde sizin de
katkılarınız olduğu biliniyor.
Bu süreç nasıl gelişti?

Tarım danışmanlığı, ziraat mü-
hendisliğinin prestijini arttırma po-

tansiyeli yüksek bir girişim olarak al-
gılanmalıdır. Şanslıyım ki bu girişi-
min 2004 yılında yapılan 2. Tarım
Şurası’ndan itibaren, yani Akdeniz
Üniversitesi’nin bir öğretim üyesi
olarak sürecin başından itibaren
içinde oldum. Şura’da eğitim-öğre-
tim, yayım, ar-ge ve bilişim komis-
yonu başkanı olarak dönemin Tarım
Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü’ye biz-
zat bilginin verimlilik artırıcı bir girdi
olduğunu belirterek, bunun için
tarım danışmanlığı sistemine ihti-
yaç olduğunu komisyon adına be-
lirttim. Hatta mütevazı olmamak
gerekirse danışmanlığın başlama-
sına ve gelişmesine katkıda bulun-
duğumuzu da söylememiz gerekir.
Bu sürecin mesleğimize getireceği
avantajları dış dünyadaki örnekleri
de dikkate alarak tahmin edebiliyo-
rum, görebiliyorum. Bu nedenle sü-
recin, yönetmeliğin hazırlanması
yanında hem teorik ve hem de pra-
tiğinde yer aldım, gönülden katkı
verdim. Bunların sonucu olarak
2007 yılından beri Türkiye gene-
linde yaklaşık 4 bin, Bakanlık onaylı
sertifikaya sahip danışman yetişti-
rildi. Bakanlığın bu çabalarına üni-
versiteler ve ziraat mühendisleri
odaları ile diğer ilgili meslek odaları
da çok önemli destekler verdiler. Bu
arada ülke genelinde, Tarım Bakan-
lığı’nın yetkilendirdiği ZMO şubeleri
içinde, Antalya Şube Başkanlığı en
fazla sayıda sertifika programı açan
şube oldu. Böylece tarımla ilgili
diğer alanlarda da olduğu gibi, An-
talya’nın liderlik niteliğine katkıda
bulundu. Bu kurslarda Tarım Ba-
kanlığı yetkilileri 15 kadar öğretim
elemanının eğitim verebileceğini
değerlendirdiler ve yetki verdiler.
Dolayısıyla az sayıdaki öğretim ele-
manlarından biri olmak da bize
nasip oldu ve önemli sorumluluklar
yükledi. Son 3 yılda büyük bir öz-
veriyle Diyarbakır’dan Tekirdağ’a;
İzmir’den Hatay’a, Adana’ya kadar
çok sayıda sertifika programına eği-
timci olarak katıldım. Türkiye gene-
linde 4 bin sertifikalı danışman
yetiştirildiği dikkate alındığında, bin
kadar meslektaşımızın sertifika al-
dığı kurslara eğitimci olarak katkıda
bulundum. Elbette, bu çaba ve
emek; mesleğimize ve tarım danış-
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manlığına verdiğimiz önemle de
yakından ilişkili.

Sayın hocam, “girişimci
üniversite” diye bir kavram-
dan söz ediliyor. İstihdam ile
girişimci üniversite arasında
nasıl bir ilişki olabilir?

Bu kavramlar, Akdeniz Üniversi-
tesi’nin ve dolayısıyla fakültemizin
değerleriyle uyumludur. Üniversite-
miz değerleri arasında girişimci üni-
versite olma anlayışı, toplumsal
faydayı öne alan ‘toplumu aydınla-
tan üniversite’ misyonu yer alır. Bu
özgöreve hizmet etmiş olmaktan
dolayı ve Akdeniz Üniversitesi’ni, Zi-
raat Fakültesi’ni ve Tarım Ekonomisi
Bölümü’nü katıldığımız tüm etkin-
liklerde temsil etmekten ve tanınır-
lığının artmasına katkıda bulunmuş
olmaktan da mutluluk duyuyorum.
Bu eğitim çalışmaları sırasında ör-
neğin Aydın ve Gaziantep’te kan
bağış kampanyaları, yine Aydın,
Muğla, Mersin ve Tekirdağ gibi il-
lerde çevre kuruluşlarına üyelikler
ve Denizli’de Kocadere Köyü’ne bir
yıl ücretsiz danışmanlık verilmesi
projesi gibi sosyal-ekonomik ve
çevre koruma yönü güçlü olan et-
kinliklere de tarafımızca öncülük
yapılmıştır. Bu öncülük üniversite-
mizin değerleriyle ilişkilidir ve geç-
mişten bugüne girişimci Akdeniz
Üniversitesi’nin yüklediği misyonun
açığa çıkmasıdır, diye değerlendiri-
yorum. 

Üniversitemizin girişimcilikle il-
gisini 1998 yılında Akdeniz Üniver-
sitesi’ne geldiğimde fark etmeye
başladığımı söyleyebilirim. Daha
öncesine ait tam anlamıyla bilgim
olmamakla birlikte bu sürecin, o
dönemdeki rektörümüz olan Prof.
Dr. Yaşar Uçar’la başladığını söyle-
mek, sanırım doğru olur. Hatta üni-
versitemiz, bu girişimci ve
toplumsal faydayı öne alan anlayı-
şını; Rektör Prof. Dr. Yaşar Uçar dö-
neminde kurulan Antalya
Teknokenti ile bugün Türkiye ikin-
cisi olarak oldukça yükseğe taşımış-
tır. Ayrıca toplum ve çevre
duyarlılığını öne alan ve girişimci bir
dünya üniversitesi olmanın kurum-
sal olarak ortaya konduğu ve be-

nimsendiği 2004 ile 2008 arasında,
o dönemdeki Rektörümüz Prof. Dr.
Mustafa Akaydın tarafından başla-
tılan ‘Stratejik Plan Çalışmaları’ ile
üniversitemiz değerlerinin oluştu-
rulması sağlandı. Bu sürecin içinde
etkin biçimde yer almış biri olarak,
bu değerlerin oluşturulmasına kat-
kıda bulunmuş olmayı da önemli
buluyorum. Bugün belirlenen de-
ğerlerin geliştirilmesi yönünde Rek-
törümüz Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe
ile bu süreç devam ediyor. Bugün
‘ışık saçan, toplum aydınlatan üni-
versite’ noktasına ulaşmıştır. Bu
durum sevindiricidir. Topluma katkı
yükselen bir değer olarak ifade edil-
meye devam ediyor. Bu sürecin uy-
gulamalarla desteklenmesi bu
rolün pekiştirilmesine kuşkusuz kat-
kıda bulunur, bulunacaktır. Bu kap-
samda tarım danışmanlığı
eğitimleri ile ziraat mühendisleri
için açılacak yeni iş olanakları ve gi-
rişimci üniversite değerleri örtüşü-
yor.  Şüphesiz Akdeniz Üniversitesi
gibi girişimci bir üniversitede yer
almak ve tarım danışmanlığı siste-
minin gelişmesine katkıda bulun-
mak, ülkemiz tarımı ve ziraat
mühendisliği mesleğinin geliştiril-
mesi yönünde çok önemli olmuş-
tur. Bu arada sürecin içinde
olmamıza katkıda bulunan Tarım
Bakanlığı’na ve bu konuda irade
beyan ederek bizi cesaretlendiren,
üniversitemiz yönetimlerine teşek-
kür etmek isterim. Bu teşekkürü
aynı zamanda sertifika almasına
katkıda bulunduğumuz meslektaş-
larımız ve siz genç ziraat mühendisi
adayları adına da yapmak gerekir.
Çünkü bu şekilde meslektaşlarımıza
yasal olarak yeni kapılar, yeni ufuk-
lar açmak mümkün olmuştur. Bunu
yapmak üniversitenin ve öğretim
üyesinin temel görevleri içerisinde
değerlendirilmektedir.

Sayın Hocam, ziraat mü-
hendislerinin istihdamıyla il-
gili çalışmalarınız oluyor. Biraz
bu çalışmalardan söz eder mi-
siniz? Konu hakkında öngörü-
leriniz var mıdır?

1996 yılında Çukurova Üniversi-
tesi ve 1999 yılında Akdeniz Üni-

versitesi’nde Türkiye geneli için zi-
raat mühendisliğine ve öğrencilerin
istihdamına yönelik özel sektörün
beklentileri konularında yaptığımız
araştırmalarda istihdam koşullarına
yönelik çok önemli veriler elde ettik.
Özel sektörde iş bulmada en
önemli konuların mesleği sevmek;
çalışkan, kararlı, azimli olmak; yük-
sek bilgi ve beceri donanımıyla
mezun olmak ve diğer faaliyetlere
katılarak kendini geliştirme yö-
nünde istekli olmak olduğunu sap-
tadık.

Bunun yanında nitelikli, kendini
sürekli geliştirme arzusuna sahip,
güvenilir dürüst, kişilikli, analitik
düşünen ve sorun çözme yetene-
ğine sahip olmak gibi niteliklerle
donanmış olmak önemlidir. Mü-
hendis adayı bu konulara dikkat
eder ve kendini mesleki ve kişilik
özellikleri bakımında iyi donatırsa
istihdam konusunda çok önemli
avantajlara sahip olabilir. Ayrıca ta-
rımın çok geniş bir bilim dalı olması
uzmanlaşmayı güçleştirmektedir.
Genç ziraat mühendisi adaylarına
tarımın özel ve dar bir alanında; ör-
neğin topraksız tarım, bitki bes-
leme, projelendirme hatta yalnızca
domates yetiştiriciliği gibi konu-
larda, uzmanlaşmalarını öneriyo-
rum. Ziraat mühendisiyim, ama şu
spesifik alanda yeterliyim, güçlü-
yüm ve uzmanım demek, iş bul-
mada ve kendinizi geliştirmede çok
önemli avantajlar sağlayacaktır. Ay-
rıca bir ülke için en önemli kaynak,
sahip olduğu yetişmiş nitelikli insan
kaynağıdır, bunu unutmamak ge-
rekir. Bu bakımdan her bir mühen-
dis adayının farklı potansiyelleri var
ve her biri çok önemlidir. Aileler ve
ülkemiz ziraat mühendislerimizin
yetişmesi için olağanüstü çabalar
sarf ediyor. Buna göre kendi dona-
nımını üst düzeye getirmek yö-
nünde bilişim, bilgisayar, yabancı
dil konularında çok iyi olmak gere-
kiyor. Mühendislerimizin toplum ve
çevre sağlığı, doğal kaynakların ko-
runması konularında duyarlılıkları
olmalı, bu amaçla sivil toplum ku-
ruluşları ve öğrenci toplulukları
içinde sorumluluklar almalıdır diye
düşünüyorum.
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Mısır; devletin yabancı yatırımlara verdiği destek, işgücünün
ucuzluğu, enerji maliyetlerinin düşüklüğü, ABD’ye kotasız ve

gümrük vergisiz ihracat avantajları, Kuzey Afrika’daki
konumu ve son yıllarda geçirdiği dönüşümle önemi gittikçe

artan bir yatırım bölgesi olarak yatırımcıları bekliyor

Sulama firmalarını
bekleyen kurak ülke: 

Genel ekonomik durum
Mısır, Arap ülkeleri içinde 72 milyon

kişi ile en geniş nüfusa sahip ilk; Suudi
Arabistan’ın ardından ikinci büyük
GSMH sahibi ülkedir. Ekonomide en ge-
niş bölüm kamu yönetimini de içeren
hizmetlerdir. Turizm ve Süveyş Kanalı ge-
liri Mısır için çok önemlidir. Ekonomideki
liberalizasyona rağmen kamu kesimi
doğrudan ve dolaylı olarak GSMH’nın
üçte birini oluşturmakta ve toplam iş-
gücünün % 30’unu istihdam etmekte-
dir. 2005’de çalışan kişi sayısı 19,1
milyon olarak verilmiştir. Ekonomiye
her yıl 800.000 yeni işsiz katılmaktadır.

Tekstil ve hazır giyim en önemli sektör-
lerdendir. Diğer gelişmiş sanayi dalları çe-
lik, çimento, kimyasallar, ilaç sanayi ve
hafif tüketici ürünleridir. Turizm, doğal
gaz,

Süveyş Kanalı geliri ve beraberinde
Körfez Ülkeleri’ndeki yenilenme çalış-
maları nedeniyle inşaat sektöründeki
canlanma ekonominin lokomotifi du-
rumuna gelmiştir. Mısır’ın ekonomik
büyümesi uzun yıllar boyunca nüfus ar-
tış hızının altında kalmıştır. 2004 ya-
zında yönetime gelen hükümetle bir-
likte ekonomik kalkınma, dış ticarette
liberalizasyon, yatırım teşvikleri ve

para politikalarında ciddi değişiklikler
olmuştur. GSMH’nin büyüme hızı % 4
seviyesine çıkmıştır. Ülkenin döviz re-
zervi artmıştır.

Özelleştirme çalışmalarına önem
verilmektedir. 1991’de başlatılan çalış-
malar 2004’de yeni hükümetin konu-
ya özel önem vermesi ile hızlanmıştır.

Mısır’da tarım
Mısır 1980’li yıllarda tarım sektörü-

ne yönelik reform sürecini başlatmıştır.
Devlet tarım alanlarındaki kontrolünü ve
payını azaltmak istemektedir. Bugün ar-
tık Mısır’da tarım sektörü tamamen özel

MISIR
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sektör tarafından piyasa koşullarında ve
ihracata dönük olarak işlenmektedir. Mı-
sır net tarım ürünleri ve gıda ürünleri it-
halatçısı olmaya devam etmektedir.
Mısır'ın en önemli tarım ürünleri arasında
pamuk, buğday, pirinç, keten, çiçek, na-
renciye, patates, soğan, sarımsak, hur-
ma, mango ve bahçecilik ürünleri (çilek,
şeftali, üzüm, kavun, karpuz) yer al-
maktadır. Özellikle uzun elyaflı Mısır pa-
muğu dünya pazarlarında talep gör-
mektedir. Buğday, şeker kamışı ve mı-
sır üretimi de yüksek olmakla birlikte ülke
ihtiyacını karşılamamaktadır. Ancak
buğday üretimindeki yetersizlik Mısır’ı
dünyanın 3. büyük buğday ithalatçısı
yapmaktadır. Bu ürünlere ilave olarak,
ithal edilen diğer tarım ve gıda ürünle-
ri arasında bakliyat, yemeklik yağ, çay,
tütün ve süt tozu yer almaktadır. Tarım
sektöründe çalışan nüfusun (% 28)
milli gelirde % 14 oranında paya sahip
olması tarımın devletin ekonomi politi-
kalarında öncelikli yerini korumasına ne-
den olmaktadır. Toplam nüfusun % 55'i
kırsal alanda yaşamaktadır. Ancak ülke
coğrafyasının sadece % 4’ünün tarıma
elverişli olması nedeniyle, mevcut ta-
rımsal alanların en etkin biçimde de-
ğerlendirilmesi, buna ilave olarak yeni
tarımsal alanların kazanımı projeleri
önem taşımaktadır. 

Devalüasyonun etkileri
Mısır’da tarım, Akdeniz sahilleri dı-

şında çok az yağış alması nedeniyle su-
lamaya bağımlıdır. Bu nedenle, sulama

tekniklerinin geliştirilmesi ve yönetimi
önem kazanmaktadır. Mısır, tarım alan-
larında gübre kullanma açısından böl-
gede birinci, dünyada ise ön sıralarda yer
almaktadır. 2000’li yıllara gelindiğinde
buğday, mısır, pirinç, sebze ve meyve
üretiminde önemli aşamalar kaydedil-
mekle birlikte, Mısır bazı temel tarım
ürünlerinde halen ithalata bağımlı kal-
mıştır. Özellikle buğday, mısır, şeker, ye-
meklik yağ ve bakliyatta ciddi ithalat ya-
pılmaktadır. Buna karşılık, pirinç, na-
renciye, soğanlı bitkiler, patates gibi
ürünlerde dünya tarım pazarlarında
rekabet eden ülkeler arasına girmiştir.
Meyve üretiminin miktarca % 64’ünü
portakal, karpuz, üzüm, hurma muz ve
kavun üretimi oluşturmaktadır.  Gıda tü-
ketim ürünleri piyasasında Ocak 2003’de
yapılan devalüasyonun etkilerini gider-
mek için sekiz temel gıda maddesinde
destekleme yapılmıştır. Bunlar; pirinç,
hayvan yağı, şeker, yağ, mercimek,
baklagiller, makarna ve çaydır. Ancak fi-
yatlar bu desteklemeye rağmen deva-
lüasyon öncesi seviyeye dönmemiştir. 

Hayvancılık ve balıkçılık
Hayvansal üretimde küçük işletme-

ler ağırlıkta olup 6,4 milyon baş hayvan
stokunun % 80 oranındaki bölümü bu
işletmeler tarafından üretilmektedir.
Ancak süt ve et üretimine yönelik mo-
dern çiftliklerin sayısı gün geçtikçe art-
maktadır. Hayvan varlığı genellikle süt
üretimine yönelik olarak beslenmekte an-
cak yine de toplam tüketimin % 80’ine

karşılık gelen 550.000 ton
kırmızı et tüketimi, yerli
üretimden karşılanmaktadır.
Ülkedeki üreticilerin küçük
ve modern üretim teknikleri
konusunda yeterince bilgi
sahibi olmamaları ve hay-
van varlığının geniş bir ala-
na yayılmış ve dağınık ol-
ması sektörün gelişmesini
kısıtlayan faktörlerdir.  Ay-
rıca 1990 yılından itibaren
devlet yardımlarının kaldı-
rılması ve ithalata uygula-
nan kısıtlamaların aşamalı
olarak kaldırılması çiftçilerin
canlı hayvan üretiminden
kaçınmasına neden ol-
maktadır. 

Sanayi 
Sanayinin madencilik

sektörü ile birlikte milli ge-

lir içindeki payı % 20 düzeyindedir. Top-
lam işgücünün % 21’i sanayi sektöründe
istihdam edilmektedir. Özelleştirme ça-
lışmaları 1998–1999 yılları arasında
Mısır’ın toplam yerel üretimine % 74
oranında katkı sağlamıştır. Özel sektör
tarım ve sulama, sanayi ve madencilik,
elektrik, inşaat, taşımacılık, telekomü-
nikasyon, depolama, ticaret, finans ve
sigorta, restoran, otel ve barınma alan-
larında önde gelmektedir. İmalat sana-
yinde önde gelen sektörler ise gıda sa-
nayi, tekstil sanayi, kimya sanayi ve me-
talürji sanayidir. İmalat sanayi ve stratejik
sektörlerin üretim değerleri 2005–2006
döneminde bir önceki döneme göre %
3,4’lük artış göstermiştir. Toplam ima-
lat sanayindeki büyüme % 4,7 düze-
yinde gerçekleşirken, büyüme hızının en
düşük olduğu alan madencilik sektörü
olmuştur.

Sanayinin kalbi petrol ve
doğal gaz 

Mısır’ın, endüstriyel anlamda birkaç
sektörde karşılaştırmalı üstünlüğü var-
dır. İplik sanayi, dokuma sanayi ve gıda
işleme sanayi endüstrideki ana sektör-
ler arasındadır. Sanayi alanında önem-
li olan diğer sektörler şunlardır: demir
ve çelik, inşaat, kimya ve plastik sana-
yi, otomotiv (binek otomobiller, oto-
büsler, minibüsler vb.), ambalaj, ilaç,
elektronik ve elektrikli donanım, mobilya,
çimento, tarım alet ve makineleri. Pet-
rol ve doğal gaz petrol sanayi, ihracat
gelirlerinin yaklaşık % 40’ını oluştur-
makta ve milli gelirde % 10’luk bir paya
sahiptir. Petrol gelirleri döviz kazandıran
dört ana sektörden biridir. Mısır’ın ham
petrol rezervi 2003 sonunda yapılan bir
tahminle 3,7 milyar varildi. Ham petrol
kaynakları bakımından kendi kendine ye-
terli olarak kabul edilen Mısır’da, ener-
ji kaynakları bakımından yükselen sek-
tör doğalgazdır. Petrol rezervlerinin gi-
derek azaldığı ifade edilmektedir. Bu ne-
denle, Mısır’ın geleceğinin petrolden zi-
yade doğalgazda olacağı söylenebilir.
1990 yılından bugüne yapılan araştır-
malar sonucunda keşfedilen doğal gaz
rezervleri 62 trilyon m³’e ulaşmıştır.
Ülkede enerji kullanımının doğal gaza
kaydırılarak petrolün ihraç edilmesi eği-
limi vardır. Ancak petrolün büyük kısmı
ülke içinde tüketildiği için (654,000 b/d,
2004) ihracata kalan kısmın (150,000
b/d) süreç içinde azalacağı, ülkenin ih-
racatçı konumundan çıkacağı söylen-
mektedir. Mısır’ın sıvılaştırılmış doğalgaz
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(LNG) ihracatı 2003 ortasında
başlamıştır. Ürdün ile imzalanan
30 yıllık bir anlaşma gereğince
Mısır bu ülkeye deniz altına dö-
şenmiş borularla doğalgaz sat-
maktadır. Port Said’de Domi-
atta’da bir tesis yapılmıştır. Mı-
sır Avrupa’ya ihracata 2005’de
başlamıştır.

Mısır’la ticarette var olan
temel sorunlar 

Gümrüklerdeki bürokrasi
ve diğer görünmeyen engeller,
ürün standardı konusunda sıkı
ve keyfi denetimlerin olması,
gümrük oranlarının yüksek ol-
masının ithalatçıları çifte fatu-
ra ile çalışmaya yönlendirme-
si nedeniyle zaman zaman
sunulan faturaların kabul edil-
meyerek en yüksek fiyattan gümrük gi-
rişinin yapılması, marka korumasının ye-
tersizliği, ödemelerde çek-senet gibi risk-
li yöntemlerin kullanılması başlıca so-
runlardır. Mısır, Orta Doğu ve Afrika kı-
tasındaki konumu ve içinde yer aldığı
ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticari an-
laşmaların sunduğu imkanlar göz
önünde tutulduğunda komşu ve diğer
ülkelerle birlikte değerlendirilmelidir. Böl-
gede 7 ülke ile (Irak, Libya, Suriye, Lüb-
nan, Ürdün, Fas ve Tunus) ikili STA An-
laşması vardır. GAFTA, AGADİR DEK-
LARASYONU, COMESSA, AB Ortaklık
Anlaşması ve son olarak ABD ve İsrail
ile yapılan Nitelikli Serbest Bölgeler An-
laşması (QIZ) Mısır’ı basit bir ihracat pa-
zarı olmanın ötesine taşımıştır. Mısır
ABD’den, AB’den ve Japonya, Çin gibi
ülkelerden yabancı sermaye çekmek-
tedir. Mısır’ın QIZ Anlaşması’ndan ya-
rarlanmak isteyen Türk tekstil firmala-
rının bölgede önemli bir yatırımcı ülke
konumuna gelmeye başlamıştır. İki
ülke arasında ortak inşaat firması ku-

rulması ilişkilerin geliştirilmesinde rol oy-
nayabilir. Ayrıca Mısır’da su projelerine
ayrılan kaynak giderek artmaktadır.
2017 yılı sonuna kadar su ve atık su ala-
nındaki yatırımların 10 milyar dolara
ulaşması beklenmektedir. Halihazırda
Mısır’da su dağıtım şebekesinde kul-
lanılan borular ve aksesuarlar ülkede
üretilmektedir. Ancak, su ve kanali-
zasyon şebekesinde kullanılan bazı
pompa, valf ve elektromekanik ekip-
manlar ithal edilmektedir. Söz konusu
elektromekanik ekipmanlar toplam
proje bedelinin % 15’ini teşkil etmek-
tedir. Mısır AB Ortaklık Anlaşması 1
Ocak 2004’de yürürlüğe girmiştir. Tür-
kiye Mısır Serbest Ticaret Anlaşması çer-
çevesinde sanayi ürünlerinde Türkiye’ye
önerilen tarife indirim süreleri, söz ko-
nusu ürünlerde AB’ye verilen süreler-
le aynı olmuştur. Mısır’a ihracat yapmak
isteyen firmaların sabırlı davranmaları
gerekmektedir. Tüketim ürünlerinde fi-
yat en önemli unsur olarak öne çık-
maktadır. Mısırlı tüketicilerin alım gücü

düşük olduğu için en temel tüketim
ürünlerini en düşük fiyata aramaktadır.
Ancak Mısır’ın da gelişen bir orta ve üst
gelir grubu vardır. Bu kesimlere sunu-
lacak ürünlerde fiyatın yanı sıra marka,
kalite, ambalajlama ve içerik bilgisinin
anlaşılır olarak Arapça verilmesi zo-
runluluktur. Sanayi ürünleri pazarla-
masında ise sağlam bir dağıtıcı-ortak
ile çalışmakta veya doğrudan bu ürün-
lerin potansiyel alıcılarını Mısır’da ziyaret
etmekte ve fuarlara katılmakta büyük
yarar vardır. Mısırlı alıcılar ürünü gör-
meye, iyi ambalaja ve sıcak, dostane iliş-
kilere çok önem vermektedirler. Osmanlı
döneminden bu yana Türk kültürüne
duyulan saygı bugün de devam et-
mektedir. Mısır’da Türk ürünlerine kar-
şı olumlu bir imaj oluşmuştur. Bu ima-
jın geliştirilmesi ihracatın daha da ge-
liştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Bu konuda tüm firmaların en küçük ih-
racatta dahi sorumlu davranmaları di-
ğer firmaların önünü açmak açısından
etkili olacağı öngörülmektedir.

Resmi Adı:
Mısır Arap

Cumhuriyeti

Komşu
Ülkeler:

İsrail, Filistin,
Sudan, Libya

Başlıca Şehirler:

Kahire (Başkent), İskenderiye, Aswan,

Asyut, Giza, İsmailiya, Port Said

GSYİH:(2008*) 159,1 Milyar dolarGSYİH/Kişi (2008) 5.429 dolar

Devlet Şekli:

Cumhuriyet
Nüfus :(2008)
71,35 milyon

Dil:
Arapça 

(İngilizce yaygın,

Fransızca kullanılıyor)

Din:

Müslüman (% 90) Koptik,

Hristiyan (% 10)

Temel sosyal ve ekonomik göstergeler

Başkent:
Kahire

Para Birimi:
Mısır Poundu
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1986 yılından bu yana Antalya Ticaret
Borsası’na kayıtlı olan İbrahim Köseoğlu,

babası çiftçi olmasına rağmen hububat alım
satımı yapmayı tercih etmiş. Tarımın stratejik

bir alan olduğuna dikkat çeken Köseoğlu,
devletin yürüttüğü politikalarla tarıma sahip
çıkıp, destek olması gerektiğini düşünüyor.

Stratejik hale gelen
tarıma, 

devlet sahip çıkmalı

Stratejik hale gelen
tarıma, 

devlet sahip çıkmalı

İbrahim Köseoğlu, 1952 yılında An-

talya’nın Aksu İlçesi Macun Köyü’nde doğ-

du. İlkokulu Macun İlkokulu’nda tamam-

ladı. İlkokulu bitirdikten sonra askere gidinceye

kadar çeşitli alanlarda ticari faaliyette bulundu.

1972 yılında askere giden Köseoğlu,  1973 yı-

lında askerlik görevimi tamamladı. 

Ticari hayatına Antalya’nın Şarampol Cad-

desi’nde küçük bir bakkal dükkânı devir alarak

başlayan İbrahim Köseoğlu, 1975 yılına kadar

bakkal işletti. Daha sonra bakkalı doğum yeri olan

Aksu’ya taşıdı. 1983 yılında evlendi. 1986 yı-

lına kadar bakkal işleten İbrahim Köseoğlu, aynı

yıl toptan hububat ticaretine başladı. Bugün hu-

bubat ticari yapan İbrahim Köseoğlu, faaliyet-

lerini Murat ve Mehmet isimli oğulları ile sürdü-

rüyor. Aynı zamanda Antalya Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yü-

rütüyor. 

İbrahim Köseoğlu
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Hububat tüccarlığına nasıl
başladınız?

Babam çiftçilik yapıyordu. Ben
çiftçilik yerine hububat tüc-
carlığını tercih ettim. 1986 yı-
lından bu yana Aksu’da hu-
bubat ticareti ile uğraşıyorum.
Bunun yanında kimyevi güb-
re ticareti de yapıyorum. Bir yıl
önce de kömür ticaretine
başladım. 

Borsa’ya kaydınız nasıl oldu?
Yaptığımız ticaret gereği borsaya

kayıt olma mecburiyetimiz
vardı. 23 Temmuz 1986 yı-
lında Antalya Ticaret Borsa-
sı’na kayıt oldum ve o günden
bu bugüne Borsa ile çalış-
malarımız devam ediyor. 

1986 yılında borsaya kayıt
olduğunuzda bir gün yö-
netimde olacağınızı ha-
yal etmiş miydiniz?

Aslına bakarsanız, o dönem bor-
saya mecburiyetten kayıt yap-
tırmıştık. O nedenle yöne-
timde olacağımızı hiç dü-
şünmemiştim. Ama şimdi yö-
netimde olmak beni mutlu
ediyor, çünkü iyi işlere imza
attığımızı düşünüyorum. 

Borsanın tüccar ve üretici için
nasıl artısı var?

Borsaya kayıt yaptırmadığınız za-
man aldığınız malın stopajı-
nı yüzde 4 olarak ödersiniz;
ama borsaya kayıt olan tüc-
car yüzde 2 oranında stopaj
öder. Hem tüccar, hem de
çiftçinin menfaati için bu
önemli. Çünkü bu stopaj çift-
çiden kesiliyor. Bu arada satı-
şı yapılan ürün kayıt altına
alındığı için devlet vergi alıyor,
devletten vergi kaçırılmamış
oluyor. 

Antalya’da hububat üretimi
ne durumda?

Hububat üretimi son dönemde
Antalya’da azaldı. Bizim bu
işe başladığımız yıllarda An-
talya’da azımsanmayacak ka-

dar hububat üretimi vardı.
120 bin ton buğdayın; 3-4
bin ton susamın hasat edildiği
dönemleri biliyoruz. Öncele-
ri Antalya’da mısır üretimi
yoktu. 2000’li yılarda mısır
ekimine ve yetiştiriciliğine
başlandı ve hala devam edi-
yor. 

ATB’nin üye sayısı ne durum-
da?

Üye kaydımız, bana göre yeterli
değil. Üye kayıtlarını arttırma
konusunda çalışmalarımız var.
Bir dönem üye sayımız
1200’lerdeydi ama ne yazık ki
2008 yılı sonunda 625’lere
kadar düştü. Şimdi yapılan ça-
lışmalarla üye sayımız 1000’e
yaklaştı. Amacımız bu sayısı
daha da artırmak.

Son dönemde sera üretimine
yönelme mi var?

Evet, açık alanda son yılarda na-
renciyeye ve sera üretimine
yönelme var. Açık alanda ça-
lışan çiftçi emeğinin karşılığı-
nı alamıyor. Dünya piyasası
hububatta düşük.  Yıllar önce
500 liraya satılan buğdayın
tonu, bugün hala 500 lira ile
satılıyorsa bir sıkıntı var de-
mektir. O zamanki girdi ma-
liyetleriyle bugünkü girdi ma-
liyetleri arasında çok fark var.
Böyle olunca çiftçi zarara uğ-
ruyor ve hububat sektörünü
terk edip alternatif arıyor.
Narenciye ya da seracılık gibi
alanlara kayıyor.

Tarımın hep stratejik ürün ol-
duğu belirtilir, tarıma ye-
terince sahip çıkılıyor mu?

Tabi ki tarım ürünleri stratejik. İn-
sanların yaşayabilmesi için
beslenmesi lazım. Bu neden-
le tarım ürünlerine gelecekte
daha fazla ihtiyaç duyula-
cak.  Devlet bu stratejik ürü-
nü artık desteklemeli. Ancak
devletin tarım sektörüne des-
teğinin azaldığını görüyoruz.
Böyle bir devlet politikası ol-

ması mümkün değil. İthalat
çok kolay olabilir ama her za-
man ithalat yapamazsınız,
bunun hesabını yaparak ha-
reket etmeliyiz. Geçmişte ta-
rımda kendi kendimize yete-
bilen bir ülke olduğumuzu
unutmayıp, çiftçimizi ve ge-
leceğimizi mutlaka garanti
altına almalıyız. 

Size göre tarım sektörünün en
önemli problemi nedir?

Süne zararlısı son dönemde çift-
çiyi en çok zarara uğratan za-
rarlılardan. Süne ile mücade-
le mutlaka yapılmalı. Buğ-
day ekiminden önce ücretsiz
olarak toprak analizleri yapıl-
malı, sertifikalı tohumlardaki
destek artırılmalı. Destek ara-
ziye değil ürüne verilmeli,
arazi sahibi değil, üreten
ödüllendirilmeli.

Çiftçi sertifikalı tohumun öne-
minin farkında mı?

Bilinçli çifti her zaman için sertifi-
kalı tohumun farkındadır. Ser-
tifikalı tohumun kendisine
verimli ve kaliteli ürün vere-
ceğinin bilincindedir. Bunun
karşılığında da satacağı ürü-
nün fiyatının yüksek olacağı-
nı hesap edebilir. Türkiye’de
sertifikalı tohum mutlaka
özendirilmeli ve ödüllendiril-
meli. Sertifikalı tohum hem
kaliteyi, hem verimi arttırıyor. 

Borsa’nın yaptığı sosyal pro-
jelerinden de bahseder
misiniz?

Borsamız sadece üye tesciliyle il-
gilenmiyor, sosyal projelere de
imza atıyor. Antalya’nın ak-
ciğerleri diye adlandırdığımı
Vakıfzeytinliği ihalesine ATB
girmeseydi başkası alacaktı ve
ne şekilde, nasıl kullanılacağı
belli olmayacaktı. Bu konuda
her ne kadar borsa zarar edi-
yor gibi görünse de bu çalış-
manın Antalyalıların yararına
bir çalışma olacağına inanı-
yorum. 
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Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Yusuf Karasu, Vakıf
Zeytinliği konusunda tüm yetkiyi yönetime verdiklerini
kaydetti. Karasu, Vakıf Zeytinliği’ni kiralayan ATB’nin,

zeytinliğin Antalya’ya kazandırılması konusunda bir
çalışma yapacağını söyledi

Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

1946 yılında Serik İlçesi’nin Sa-
rıabalı Köyü’nde doğdum.
İlkokulu Sarıabalı Köyü’nde bi-
tirdim. Serik’te hububat ti-
careti işine başladım, askerli-
ğimi yaptıktan sonra da yine
Serik’te hububat alım satım
işine devam ettim. Halen bu
işimi sürdürüyorum.

Borsaya kaç yılında kayıt
oldunuz?

Antalya Ticaret Borsası’na 1990’lı
yıllarda kayıt oldum. 2 dö-
nemdir de meclis üyesiyim.  

Ticaretini yaptığınız
hububat sektörünü
değerlendirir misiniz?

Aslına bakarsanız hububat sek-
törünün eski tadı kalmadı.
Özellikle bu yıl hububat üre-
ticisi umduğunu bulamadı.
Hububatta Antalya ve çevre-
si kötü bir yıl geçirdi. Hava ko-

şulları nedeniyle hububatta
büyük sıkıntı çektik. İlk dö-
nemde yağmur fazla yağdı,
yağması gereken dönemde
ise hiç yağmadı. Buğdayın
pas olması, verimden düşmesi
üreticiyi perişan etti. Sıkıntılı
bir hasat dönemi yaşandı

Sektör bu kadar
sıkıntıdayken üretici
devletten beklediği
desteği alabildi mi?

Hayır maalesef üretici devletten
beklediği desteği alamıyor.
Devletin iyi bir destek prog-
ramı izlemesi lazım. Bundan
sonraki dönemde mahsul ekil-
meden, yetiştirmeden, hasat
edilmeden taban fiyatın açık-
lanması lazım. Çiftçi taban fi-
yatı bilirse ona göre ekimini
yapabilir. Bunun yanında üre-
tici yetiştirdiği malın desteği-
ni kendi alabilmeli. Devlet
doğrudan desteği üreticiye
değil, tarlanın sahibine veriyor.
Tapu desteği veriliyor, adam
Ankara’da, İstanbul’da otu-
ruyor, tarlasını çiftçiye kirala-
mış. Asıl üreten, destek gör-
müyor; tarla sahibi destek
alıyor. Üretene mutlaka des-
tek verilmeli, kim üretim aşa-
masında elini taşın altına ko-
yuyorsa desteği onun alması
lazım. 

Borsa’nın çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Borsamız son yılların en güzel iş-
lerine imza atıyor. Başkanımız
Ali Çandır ve yönetimi iyi bir
çalışma performansı sergiliyor.
Ali Bey, kendi işini bırakıp, Bor-
sa için var gücüyle çalışıyor. Biz
de arkadaşlarla birlikte karın-
ca kararınca, elimizden geldiği
kadar yönetimine destek ver-
meye çalışıyoruz. Son dö-
nemde Vakıf Zeytinliği dikkat
çeken bir proje. Meclis olarak
bütün arkadaşlarımız, baş-
kan ve yönetim kuruluna Va-
kıf Zeytinliği konusunda tüm
yetkiyi verdi. Yönetim, yetki-
sini de istediği şekilde kulla-
nabilir. Yapılan her çalışmanın
arkasındayız, inanıyorum Va-
kıf Zeytinliği konusunda iyi bir
çalışma başlatılacak. Orası
Antalya’ya kazandırılacak.

Borsa’dan beklentileriniz
neler?

Antalya Ticaret Borsası 90. yılını
kutluyor. Ben, böyle özel bir yıl-
da Borsa’ya yeni bir hizmet bi-
nası kazandırılması gerektiğine
inanıyorum. Vatandaşın bor-
sanın ne olduğunu, nasıl bir yer
olduğunu, ne tür çalışmalar
yaptığını bilmesi gerekiyor,
bunu anlatacak iyi bir hizmet bi-
nasına ihtiyacımız var.

‘Vakıf Zeytinliği’nin tüm
yetkisini yönetime verdik’

Yusuf
Karasu
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Domates güvesi,

Tuta absoluta (Lepidoptera:
Gelechiidae)

DERLEYEN
Antalya Ticaret Borsası

Çalışma Grubu
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anınması Erginleri 5-7 mm uzunluğunda olup kanat açıklığı 8-10
mm'dir. Ön kanatları dar, gümüşümsü gri-kahverengi pullar ve üze-
rinde karakteristik siyahımsı noktalar bulunur. Antenler, dizili (bon-
cuk gibi) iplik şeklinde olup, teşhisinde önemli bir özelliktir. TT

Ergin: İpliksi (dizili boncuk benzeri)
anten, ön kanatlarda
gümüşümsü-gri pullar ve
karakteristik siyah noktalar.

Antenler: İpliksi anten
(dizili boncuk
benzeri)

Yumurtalar: Küçük
silindir şeklinde
kremsi beyaz ile
sarı renkte ve
0,35 mm
uzunluğundadır.

Lavra: Krem-yeşil renginde ve ti-
pik siyah başa sahiptir. Birin-
ci dönem larvanın uzunluğu
1 mm kadar iken son dö-
nemde 8 mm ulaşır. Olgun
larvada prothoraksta bulunan
siyah bant, Tuta absoluta’nın
teşhisinde ayırt edici bir
önemli bir özelliktir.



Zarar şekli
Domates güvesi, açıkta tarlada ve ka-

palı alanlarda sera ve örtü altı do-
mates yetiştiriciliğinde zarar po-
tansiyeli çok yüksek olan önemli bir
zararlıdır. Zararı larvalar yapar. Lar-
valar, kök dışında domates bitkisi-
nin toprak üstünde kalan tüm kı-
sımlarında beslenmekte ve her ge-
lişme döneminde (fide-olgunlaşma
dönemi boyunca) zarar vermekte-
dir. Larvalar yapraklarda epider-
mis tabakaları arasında beslenerek
düzensiz şekilde galeriler oluşturur.
Bu galeriler içinde siyah renkli dış-
kılar ve larva oldukça dikkat çekici-
dir. Yapraktaki bu galeriler geniş şef-
faf boşluklar şeklinde görülür, daha
sonra kahverengine dönüşerek ku-
rur. Gövdeler içinde oluşturdukla-
rı galeriler bitkinin genel gelişimini
bozar.

Larvalar uç tomurcuklarda, çiçeklerde,
sap içinde, yeşil yeni ve olgun
meyvelerde kolayca bulunabilir.
Çünkü genellikle buralarda siyah
renginde dışkılar ortaya çıkarır.
Meyveler henüz oluşmaya başlar-
ken zarar verir, genellikle meyvenin
sap ile birleşim yerinden giriş yap-
maktadır. Meyvede açtığı galeriler
düzensiz olup meyvenin her tara-
fında görülebilmektedir. Zarara uğ-
rayan meyve pazar değerini yitir-
mekte, hatta meyve içinde oluş-
turdukları galerilerde patojenlerin
oluşmasıyla çürümeler meydana
gelmektedir. Bu zarar, domatesin
büyüme aşamasında, pazara sevk
edilirken ve işleme sürecinin ta-
mamında görülebilir. Mücadelesi ya-
pılmayan alanlarda, hasat sırasın-
da zarar oranı %100' ü bulabilir. Za-
rarlının esas konukçusu domates
olup, aynı zamanda patates, pat-
lıcan, biber ve Solanaceae famil-
yasına ait yabancıotlarda ve fasul-
yede zarar vermektedir.
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Pupa-Ergin çıkışı: Pupa
önce yeşilimsi daha
sonra kahverengi
renktedir.

Domates güvesi larvalarının domates yapraklarındaki zararı.

Domates güvesi
larvalarının
domates
gövdesindeki
zararı.



Yaşayışı
Dişiler yaşamları boyunca toplam

250-300 kadar yumurta bırakır. Yu-
murtalarını genelde yaprakların veya
gövdenin alt yüzeyine bırakır. Yu-
murtalar bırakıldıktan 4-6 gün son-
ra açılır. Dört larva dönemi geçirir.
Larva dönemi 10–15 gün sürer.
Toprakta ve bitkideki galeriler içinde
pupa evresine girer. Bu evre 10
gün içinde tamamlanır. Bir dölünü
genellikle 30–40 gün içinde ta-

mamlar.Yüksek üreme po-
tansiyeline sahiptir. Besin
var olduğu sürece larva di-
yapoza (durgun doneme)
girmez. Yılda 10-12 adet
döl verebilir. Erginler gece
aktiftirler ve gündüzleri ge-
nelde yapraklar arasında
saklanarak geçirirler. Zarar-
lı yumurta, pupa veya ergin
olarak kışı geçirir.
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Mücadelesi
Domates güvesi’ne karşı önceden

etkili olarak bilinen kimyasal ilaçlar-
da duyarlılık azalmış; zararlıda direnç
gelişmiştir. Güney Amerika'da yapı-
lan çalışmalar sentetik insektisitlerin
başarısız olduklarını göstermektedir.
Ayrıca, açtıkları galeriler larvaları

kontakt etkili insektisitlerden de ko-
rumaktadır. Diğer taraftan da, kim-
yasal ilaçların predatörleri ve para-
zitoitleri öldürmesi, sağlık ve çevre
riskleri oluşturmaları, Akdeniz böl-
gesinde ihracat yapan domates üre-
ticilerine ciddi sınırlamalar getir-
mektedir. 

Bu nedenle, bu zararlının müca-

delesinde alternatif yöntemlere aci-
len ihtiyaç duyulmaktadır.

Domates güvesi larvalarının domates yeşil
meyvelerindeki zararı.

Domates güvesi larvalarının
patlıcandaki zararı.

Domates güvesi larvalarının domates
olgun meyvelerindeki zararı.

Not:
Resimler Russell IPM ve

Koppert web
sayfalarından alınmıştır.
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Tıbbi bitkilerin pazar payının tahmin
edilmesi oldukça zor olup, bu zorluk
bunların bazı ülkelerde gıda, bazı
ülkelerde gıda tamamlayıcı madde,
bazılarında ilaç hammaddesi olarak
görülmesi ve birçok tıbbi bitkinin
başka amaçlarla da kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik
bitkilerin Türkiye'deki ve

Dünya’daki durumu

Dr. Saadet Tuğrul Ay
Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü



odern tıpa, ilaç ve
kimya sanayindeki
olağan üstü geliş-
melere rağmen; al-
ternatif tedavi me-
totları ve bitkilerle

tedavi hala güncelliğini korumakta;
hatta son yıllarda gelişmiş ülkelerde
giderek artan bir ilgi görmekte.  Di-
ğer taraftan geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkelerde 2,5 milyara yakın nü-
fusun bilinen modern ilaçlardan ya-
rarlanamadığı belirlenmiştir.

Dünyada yaşam standardı arttık-
ça lüks tüketim de fazlalaşmaktadır.
Aynı zamanda yaşam standardına
bağlı olarak ilaç tüketimi de değiş-
mektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler-
de doğal kaynaklı ilaçların tüketim-
leri, gelişmemiş ülkelere göre çok
daha yüksek olduğundan bu ülke-
lerde tıbbi bitkilerin tüketimi de o
oranda fazladır. Araştırmalar sonu-
cu bunların bazılarının sentetik ola-
rak elde edilmesi tıbbi bitkilerin kul-
lanım alanlarının zamanla gerile-
mesine yol açmıştır. Ancak bu bitki-
lerdeki etkili maddelerin yeni kulla-
nılma yerlerinin bulunması, ayrıca
sentetik yolla elde edilen ilaçlara
nazaran tıbbi bitkilerden elde edilen
etkili maddelerin çok yönlü etki gös-
termesi bunların değerlerinin gün
geçtikçe artmasına neden olmuştur.
Diğer yandan yeni kullanılma alan-
larının açılması da bu bitkilerin de-
ğerini arttırmıştır.

Son yıllarda tıbbi bitkilerin öne-
minin artmasının diğer bir nedeni de
hastalık yapan mikropların sentetik
maddelere dayanıklı yeni ırklar mey-
dana getirmesidir. Tıbbi bitkilerden
yapılan preparatlar çok yönlü etkiye
sahip olduklarından yeni ırklara kar-
şı etkili bulunmaktadır. Bu sebep-
ten, son yıllarda tekrar bitki-
sel preparatlara dönülmeye
başlanmıştır. 

Dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de çok sayıda
tıbbi bitki değişik amaçlarla
kullanılmaktadır. Bu bitki-
lerin bir kısmı halk arasında
asırlardan beri kullanıla gelmiş
bitkilerdir. Tıbbi bitkilerin kullanım
alanlarını; başta baharat olmak üze-
re ilaç sanayi, meşrubat, parfüm, koz-
metik endüstrisi, diş macunu, çiklet
imali, sabun, şekerleme imalatı, şifalı
ve dinlendirici çay imalatı şeklinde sı-

nıflandırmak mümkündür.
Bu bitkilerden yararlanan sanayi

kolları oldukça geniş olmakla bera-
ber, bu kullanım alanlarından en
önemlisi ilaç sanayidir. Bir bitkinin, ya-
sal olarak terapide kullanılabilmesi
için kodekslere kayıtlı olması gerekir.
Kodeksler, ilaç hammaddelerinin
özellikleri, hazırlanışı, sağlık muaye-
nesi, etken madde tayini, kullanıla-
cak miktarı, saklanması ve diğer hu-
suslarda bilgi veren her ülkenin ken-
di gereksinimlerine göre hazırlanmış
resmi bir kitaptır. Dünyada birçok ül-
kenin kodeksi bulunmakta ve ko-
dekslerde birçok bitki kayıtlı du-
rumdadır. 

Tıbbi bitkilerin
ekonomik önemi

Dünyada tedavi amacıyla kulla-
nılan bitki sayısı çeşitli kaynaklarda
10-20 bin adet arasında verilmek-
tedir. Bunlardan 4.000 bitkisel drog
yaygın bir şekilde kullanılırken; Av-
rupa'da 2.000 kadar bitkisel drogun
ticareti yapılmaktadır. Artan pazar ih-
tiyacının karşılanması amacıyla tıb-
bi bitkilerin tarımı ilgi görmeye baş-
lamış özellikle ilaç sanayisinde ham-
madde olarak kullanılan bitkilerin ta-
rımında gelişmeler olmuştur. Avru-
pa Birliği ülkelerinde toplam 120 tü-
rün kültürü yapılırken birçok bitkinin
kültüre alınması için çalışmalar yü-
rütülmektedir.

Tıbbi bitkile-
rin pazar pa-

yının tahmin edilmesi oldukça zor
olup, bu zorluk bunların bazı ülke-
lerde gıda, bazı ülkelerde gıda ta-
mamlayıcı madde, bazılarında ilaç
hammaddesi olarak görülmesi ve bir-
çok tıbbi bitkinin başka amaçlarla da
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Ancak bunların pazarının giderek art-
tığına ve geliştiğine hemen hemen
tüm kaynaklarda yer verilmektedir. 

Dünya bitkisel drog ticareti son
beş yılda ortalama 16,8 milyar do-
lar ihracat; 18,6 milyar dolar ithalat
olarak gerçekleşmiştir. Üretim bakı-
mından en önemli bitki türlerini; so-
ğan-yumru, çay-kahve, baharat, çeş-
ni, kök ve diğer bitki grupları oluş-
turmuştur. Son beş yıllık dönem
içinde dünyada tıbbi ve aromatik bit-
kilerin ihracat değeri yaklaşık 12 - 21
milyar dolar arasında değişmiştir.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitki
ithalatı yapan ülkeler içerisindeki
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa,
Hollanda, Çin ve Hindistan aynı za-
manda birçok bitkiyi de ihraç eden
ülkeler arasında yer almaktadır. Çin,
Hindistan, Almanya bu konuda ilk üç
sıradadır. Dünyada yaklaşık 110 ülke
tıbbi ve aromatik bitki ihraç ederken,
Türkiye bu ülkeler arasında yıllara
göre değişiklik göstermekle beraber
15-20. sıralarda yer almaktadır. 

Uçucu yağlar ve aromatik eks-
treler, koku ve tat endüstrileri tara-
fından parfüm, gıda katkıları, temizlik
ürünleri, kozmetikler ve ilaçların iç-

eriğinde, aroma kimyasalları-
nın kaynağı olarak kullanı-

lırlar. 2008 yılı itibariyle
uçucu yağlar yaklaşık 5.2

milyar dolarlık ticaret
hacmine sahiptir. En
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büyük uçucu yağ ihra-
cat yapan ülkeler Çin,
Hindistan, ABD, AB ve
Brezilya’dır. Gelişmiş
ülkeler, baslıca uçucu
yağ ithalatçılarıdırlar.
AB, ABD, Japonya ve
İsviçre toplam dünya it-
halatının 3/4'ünü yap-
maktadırlar.

Türkiye’nin iklimi ve eko-
lojik özelliklerinden dolayı
Türkiye’de birçok tıbbi ve aro-
matik bitki yetiştirilebilirken;
dünyanın birçok yerinde olduğu
gibi doğadan da sağlanmaktadır.
Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, ada-
çayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç
kabukları doğadan toplanmaktadır.
Kimyon, anason, kekik, çemen, re-
zene, nane ve kişnişin tarımı yapıl-
maktadır. Susam ve haşhaş tohu-
munun ardından en fazla üretilen tıb-
bi ve aromatik bitkiler; anason, ke-
kik, nane ve kimyondur. Türkiye,
2008 yılında yaklaşık 32 bin ton tıb-
bi ve aromatik bitki ihraç etmiş,
karşılığında yaklaşık 102 milyon do-
lar gelir elde etmiştir. Türkiye’nin
2008 yılı uçucu yağlar ihracatı yak-
laşık 25 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Türkiye’de uçucu yağ üre-
timinin büyük bir kısmını gülyağı
oluşturmaktadır. Türkiye, dünyada-

ki en büyük gülyağı üreticisidir. Bur-
dur, Afyon ve Denizli’de üretilen
Rosa damascena Mill. bitkisinden
elde edilen gülyağı, dünya piyasala-
rında “Türk Gülyağı” olarak bilin-
mektedir. Türkiye’de ortalama 1,5
ton kadar gül yağı ve 7 ton kadar da
konkret üretimi yapılmaktadır.

İhracatı yapılan yağlar, gülyağı,
stearopten yağı, ıtır çiçeği yağı ve ke-
kik yağıdır. Son yıllarda artan uçucu
yağ ihracatının, uçucu yağ tesislerinin
sayısında da artışa neden olduğu
görülmektedir. Özellikle Antalya, Ma-

nisa, Mersin, Muğla ve Hatay ille-
rinde kurulu bulunan tesislerde;

kekik, defne, nane, biberiye,
kimyon, mersin, limon yap-

rağı, anason ve oğul otu

gibi aromatik bitkilerden uçucu yağ
üretilmektedir. 

Ülkemiz, ne yazık ki hala işlen-
memiş tıbbi bitki ihracatçısı du-

rumundadır. Bu bitkiler ülke-
mizde daha çok baharat
ve çay olarak kullanıl-
maktadır. Standartlara
uygun tıbbi bitki ürünü
üreten imalatçıların, iş-
lenmiş tarım ürünleri-
nin Avrupa Birliği ül-
kelerine serbest giriş
hakkından yararlana-
rak Avrupa pazarla-
rında pay kapma şans-

ları yüksektir. Bunun
için, ürün çe-

şitl i l iğinin
arttırılması
ve arzula-

nan standart-
lara uygun bit-

kisel tıbbi ürünlerin
sağlıklı şartlarda üre-

tilmesi sağlanmalıdır.
Bitkisel ürün üzerin-

de yapılacak olan her işlem tıbbi bit-
ki değerinin artmasına ve katma de-
ğerin ülkemizde kalmasına yol aça-
caktır. Ancak yabani bitki toplanırken
doğanın tahrip edilmemesi ve ekolo-
jik dengelenin bozulmaması için özen
gösterilmelidir. Talebi artan bitkilerin ta-
rımına geçilmeli ve doğal kaynaklardan
kültür bitkilerinin üretiminde gen kay-
nağı olarak yararlanılmalıdır.

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Aksu Merkez Biri-
mi’nde kurulan Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Araştırma Merkezi, 13.06.2010
tarihinde açıldı. Tıbbi aromatik bitki ti-
caretinin ülke ekonomisine daha etkili
bir biçimde katılımını sağlamak ve tıb-
bi aromatik bitki araştırmalarının be-
lirli bir merkezden yönlendirilmesi
amacıyla kurulan merkez, bu tip bit-
kilerin üretiminde önemli bir yere sa-
hip olan Akdeniz Bölgesi başta olmak
üzere, tüm ülkemize bu alanda hizmet
edecek bir merkez olacaktır. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştır-
ma Merkezi, başta genetik kaynakla-
rımızın korunmasını ve geliştirilmesi-
ni sağlayacak ve bu alanda faaliyet gös-
teren çiftçilere, sanayiciye ve bu konuda
çalışan bilim insanına katkıda bulu-
nacaktır. Tıbbi aromatik bitkiler ko-
nusunda yapılan çalışmaların sonuç-
ları endüstriye aktarılacaktır.
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1500 yıllarının ka-
yıtlarında lezzet ve-
rici ve koruyucu ol-
duğu vurgulanan
baharat, yemekleri-
nize müthiş lezzetler

katmanın yanında, kimi çeşitle-
riyle de sindirimi düzenleme işl-
evine sahiptir.

Baharat dünya tarihinin önemli dö-
nüm noktalarında da pay sahibidir.

Baharat arama girişimleri, büyük coğ-
rafi keşiflerin yapılmasında başlıca etken
olurken, dünya ticaret hayatının geliş-
mesinde de büyük rol oynamıştır.

Baharatın ilk kullanıldığı yer olarak ka-
bul edilen Uzakdoğu’dan Avrupa’ya ka-
dar devam eden Baharat Yolu, tarih bo-
yunca tüm devletlerin ele geçirmek is-
tediği stratejik bir değer olmuş, bu ne-
denle uğruna uzun ve büyük savaşlar ya-
pılmıştır.

Lezzet ve şifa kaynağı:
BAHARAT

M.ÖM.Ö
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Yeryüzünün verimli toprakların-
da gelişip büyüyen bitkilerin; tohum,
çiçek, meyve, çekirdek, kabuk, kök,
yaprak gibi aromatik kısımlarından
elde edilen baharatlar, yemeklerinize
ve hayatınıza lezzet katmaya, sof-
ralarınıza özel tatlar sunmaya devam
ediyor.

Baharatlar 7 ana
grupta incelenebilir: 

1. Köklerinden faydalanılanlar :
Kara turp, kırmızı turp gibi. 

2.Gövdelerinden faydalanılanlar
: Zencefil, tarçın gibi. 

3.Yapraklarından faydalanılanlar
: Nane, kekik, merzengüş, mayda-
noz, defne gibi. 

4.Soğan yapısında olanlar : Mutfak
soğanı, sarımsak gibi. 

5.Çiçeklerinden faydalanılanlar : Ka-
ranfil gibi. 

6.Meyvelerinden faydalanılanlar :
Kimyon, anason, karabiber, kırmızı bi-
ber, vanilya gibi. 

7.Tohumlarından faydalanılanlar :
Hardal, küçük Hindistan cevizi gibi. 

Bazı baharat çeşitleri ve
özellikleri:

>>Tarçın
Doğal bir mikrop düşmanı olan

tarçını, her gün çay kaşığının 1/4�ü ka-
dar aldığınızda, kan şekerinizi ve ko-
lesterolünüzü düşürür. Sabah kahveni-
zi içerken kahve talerinin etrafını sara-
cak kadar içeceğinize eklediğinizde ta-
zelik hissi verir. Düşük kalorili bir tatlı için
tarçınlı, elmalı tart yapabilirsiniz.

>>Kekik
Izgarada pişireceğiniz tavuk, balık

veya eti kekikle marine ettiğinizde men-
tollü ve biraz ekşimsi tadı mükemmel bir
lezzet verir. Kekik, birçok sağlık uzma-
nının listesinde kanserden koruyucu
olarak yer alır. Ayrıca, uzun zamandan
beri antiseptik olarak da kullanılır. kekik
yağı ağız tenizliğinde tercih edilebilir.
Eğer taze kekiğiniz varsa biraz zeytin-
yağına ekleyebilirsiniz.

>>Kimyon
Dünyanın en ünlü baharatlarından

biri kırmızı biber tozunda saklanır ve baş-
ka bir kanser savaşçısıdır. Egzotik lezzetler
elde etmek için pilav, tahıl, salatalara ek-
leyebilir, et yemeklerini marine edebi-

lirsiniz. Yağlı etlerinizi kalp sağlığınıı ko-
ruyan mükemmel baharat kimyonla pi-
şirebilirsiniz.

>>Mercan Köşk (Oregano)
Bir elmadan 42 kat daha fazla an-

tiokjsidan içeren bu mucize bitki daha
çok Ege bölgesinde rastlanıyor. Evlerin
bahçelerinde küçük saksılar içerisinde ye-
tiştirilen mercan köşk bitkisini salata, om-
let veya favori kurabiyelerinize ekleye-
bilirsiniz.

>>Zerdeçal
Hint mutfağında ‘Mutfağın Kraliçesi’

olarak adlandırılan zerdeçal, kist, kan-
ser, kireçlenme hatta Alzheimer’a kar-
şı oldukça yararlı.. Sarı çiçekleri ve kök-
lerinden yararlanılabilen zerdeçal’dan bir
tutam alarak, yaptığınız pilav, yahni veya
mercimek gibi yemeklere ekleyebilirsiniz.
Unutmayın, zerdeçal geçen gece anah-
tarı nerede unuttuğunuzu hatırlamanızı
bile sağlayabilir.

>>Adaçayı
Gaz söktürücü, antiseptik, kuvvet ve-

rici ve uyarıcı. Acı tadı sebebiyle iştah
açar, hazmı kolaylaştırır ve barsak gaz-
larını giderir. Tanen maddesinden dolayı
hafif kabız ve kuvvet vericidir. Uçucu ya-
ğının içerdiği maddeler ferahlatıcı, ra-
hatlatıcı, teskin edici ve antiseptik yani
mikrop öldürücüdür. Bu nedenle ağız ve
boğaz iltihaplarında, anjinlerde garga-
ra olarak kullanılmaktadır. Yine bu hu-
susiyeti sebebiyle harici olarak derideki
yaralarda adaçayı ile pansuman yapı-
labilir. Yapraklarından su buharı disti-
lasyonu ile elde edilen saf uçucu yağ yük-
sek dozlarda öldürücü bir zehirdir. Şe-

ker hastaları için hafif kan şeke-
rini düşürücü etkisi mevcuttur. Ya-
zın adaçayı ilave edilerek hazır-
lanmış banyolar vücudu rahatlatır
ve zindelik verir.

>>Anason
Gaz söktürücü, iştah açıcı, süt

artırıcı ve uyku vericidir. Acı ve ya-
kıcı tadı, kokusu sebebiyle tükrük
ve mide ifrazatını çoğaltır, dola-
yısıyla iştah açar, hazmı kolay-
laştırır, barsak gazlarının meydana
gelmesini önler. Anethol mü-
sekkin ve barsak spazmlarını
sancıları çözücüdür. Fazlası hafif
sarhoşluk ve sonra da ağır uyku
verir. Anason çayı süt veren ha-
nımlarda sütü arttırır, öksürük-

lerde göğsü yumuşatır. 

>>Zencefil
Mide bulantısı, şişkinlik, kusmaya kar-

şı iyi geldiği biliniyor. Tüm vücudu uya-
rıyor bedenen ve ruhen güç kazandırı-
yor. Antiseptik özelliği nedeniyle de
enfeksiyonlara karşı etkili. Kan dolaşımını
dengeliyor bazı hipertansiyonlu hasta-
ların tansiyonlarını dengeliyor. Soğuk al-
gınlığına, kabızlığa karşı işe yarıyor. İş-
tah açar. Mide ve bağırsaklardaki gazı
söktürür. Kusmayı önler. İshali keser. Ba-
ğırsak bozukluklarını giderir. Soğuk al-
gınlığında çabuk iyileşmeyi sağlar. Be-
deni ve zihni gücü artırır. 

>>Karabiber
Kuru ve siyah tanelerinin baharlı ve

acı bir tadı vardır. Hemen hemen her tür-
lü yemekte bütün veya toz olarak kul-
lanmak mümkündür. İştah açıcı ve sin-
dirimi kolaylaştırıcı soğuk algınlıkların-
da ve öksürükte ilaç olarak kullanılıyor

>>Keten tohumu
Müshil, sindirim sistemi iltihapları ve

tahrişlerine karşı koruyucudur. Keten to-
humu içerdiği alfa-linolenik asit (N-3 yağ
asitlerinin en önemli üyesi) açısından be-
sinlerin en zenginidir. Alfa-linolenik asi-
tin bir kısmı, vücutta uzun zincir N-3 yağ
asitleri EPA ve DHA ya dönüşürler ki bun-
lar iyi kolesterolü yükseltir, yüksek tan-
siyonda düşürücü etki yapar, kanın
pıhtılaşma eğilimini azaltır, plazma trig-
liserid düzeyini, aritmi riskini azaltır. Do-
layısı ile alfa-linolenik asitin koroner kalp
hastalığı riskini azalttığı tespit edilmiş-
tir. Keten tohumu üzerine yapılan araş-
tırmalar, düzenli keten tohumu kulla-



Mayıs  & Hazi ran 2010

63SA Ğ L I K

nımının dolayısı ile alfa linolenik yağ tü-
ketiminin, arterioskılerozun (damar
sertliği) gelişmesini önleyebileceğini, il-
tahabi hastalıklarda olmalı ve otobağı-
şıklık rahatsızlıklarında etkili olabileceğini
göstermektedir. N-3 çe dengeli bes-
lenmenin kanseri engelleyici özellikleri
de tespit edilmiştir. Yağ asitleri denge-
sinin N-6, doymuş yağ asitleri ve trans
yağlar tarafına kayması sadece daha az
N-3 tüketmemiz anlamına gelmemek-
te aynı zamanda bu yağlar, alfa-linole-
nik yağ asitinin uzun zincir N-3 yağ asit-
lerine dönüşmesi engelleyerek de vü-
cudumuz N-3 yağ asitlerinden gerekli
faydayı sağlamasını engellemiş olurlar. 

>>Kırmızıbiber
En iyisi Geyve yöresinde yetişir, Por-

takaldan daha fazla miktarda C vitamini
içeren kırmızı biber vücudun bulaşıcı has-
talıklara karşı direncini arttırıyor, beta ka-
roten ile bağışıklık sistemimizi güçlen-
diriyor. Mide suyu ve tükürük oluşumunu
teşvik ediyor, sindirimi kolaylaştırıyor, ro-
matizma mafsal ve diş ağrılarını azaltı-
yor, krampları gideriyor, kanser tedavi-
sinde kullanılıyor, ayrıca terlemeyi arttı-
rıyor, gut hastalıkları başta olmak üze-
re birçok hastalığa iyi geliyor. Öksürük
ve boğaz ağrılarını gidermede de kul-
lanılıyor, sinir hastalıkları için doğal bir
yatıştırıcı görevini görüyor. Vücuttaki
aşırı yağ ve kolesterol birikiminin
önlenmesini sağlıyor.

>>Ardıç tohumu
İdrar artırıcı, terletici, mid-

evî ve antiseptik özellikleri var-
dır. İdrar söktürücü ve terleti-
ci özelliği sebebi iIe soğuk al-
gınlığı, kalp yetmezliği gibi has-
talıklarda kullanılabilir. Romatiz-
mal hastalıklarda, burkulma ve çarp-
ma gibi kazalarda ağrı kesici ve hare-
ket kabiliyetini arttırıcıdır. Zaten ardıcın
temel kullanım alanı da bu tip hasta-
lıklardır. Kronik romatizmalarda, gut has-
talığında çeşitli kas ağrılarında oldukça
faydalıdır. Yüksek miktarlarda uzun
süre kullanılırsa böbrekleri tahriş eder ve
idrarda kanamaya sebep olur. 6 hafta-
dan fazla ve böbrek hastalığı olanlarda
kullanılmamalıdır. Nefes kokularını yok
eder. Meyveleri C vitamini bakımından
zengin olması sebebiyle, dişetlerini ar-
dıç meyveleriyle ovmak onları güçlen-
direcektir. Antiseptik özelliği sebebiyle de
haricen deri hastalıklarında da uygula-
nabilir. Aromaterapistler selülitlerde ar-

dıçtan faydalanmaktadır. ardıcın özel bir
türünden elde edilen ardıç katranı uyuz
ve egzema gibi bazı diğer deri hasta-
lıklarında haricen tüketilir. Ayrıca deri-
de hafif tahriş yaptığından romatizmal
hastalıklarda da merhem olarak kulla-
nılabilir. 

>>Alıç
Özellikle kalp üzerinde etki-

li, idrar söktürücü. Koroner da-
marları genişleterek, kan dolaşı-
mını artırır. Böylece angina adı ve-
rilen kalp ağrıları azalır. Çünkü kalp
kasına daha fazla oksijen sağlana-
bilmektedir. Bu sebeple ilaçlara des-
tek olarak doktor kontrolünde alınabilir.
Özellikle yaşlılarda görülen kalp atışla-
rının hızlanmasıyla birlikte olan kalp rit-
mi bozukluklarında faydalı olabildiği gö-
rülmüştür. Kalple ilgili olan bu etkiler
uzun süreli kullanımda kendini göster-
mektedir. Yine bu etkiler sebebiyle alıç,
yaşlılarda kalbi kuvvetlendir-
mek, yüksek tansiyonlu
hastalarda kalbe des-
tek olmak, bilhas-
sa ateşli hasta-
lıklardan sonra
yorulan

kalbi kuvvetlendirmek ve kalpteki ritm
bozukluklarını tedavi etmek amacıyla kul-
lanılabilir. Ayrıca sinir sisteminde yatış-
tırıcı, spazmları azaltıcı, idrar söktürücü
ve kabız yapıcı etkileri de vardır. 
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Bize kendinizden
bahseder misiniz?

1979 Isparta’da doğdum.
Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat bölümünden mezun
oldum. Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat
Anabilim Dalında yüksek lisans
yaptım. 

Antalya Ticaret
Borsası’nda ne zaman
çalışmaya başladınız?

Üniversiteyi bitirdikten
sonra finans sektöründeki kısa
dönem iş deneyimimden sonra
2006 yılında Antalya Ticaret
Borsası’nda çalışmaya
başladım. Muhasebede
veznedar olarak işe alındım
halen bu görevi yürütüyorum.
Aynı zamanda borsanın
başkanlığını yürüttüğü
BAGEV’in muhasebesini
yapıyorum. 

Borsa’da çalışmak sizi
mutlu ediyor mu?

Kaliteli hizmet, üye
memnuniyeti gibi hedeflerin
yanında Antalya için güzel
projeler üreten, ileriye bakan,
istikrarlı gelişme gösteren böyle
bir kurumda çalışmak benim
için gurur verici. Birlikte
çalıştığımız arkadaşlarla bu
gururu paylaşıyoruz. Ekip
çalışmasına inanıyoruz. Eskiden
çizgi film kahramanı Voltran
vardı; her bir kişi Voltran’ı
oluştururdu, bir kişi eksikse
Voltran robot haline gelemezdi.
Ben ekibimizi Voltran’a
benzetiyorum ve iyi bir ekip
çalışması çıkardığımızı
düşünüyorum. 

Borsa’nın çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

TOBB çatısı altında kurulmuş
olan ATB, bir sivil toplum

kuruluşu olarak öncelikle
ekonominin önemli taşlarından
birisi. Bunun yanı sıra sosyal
projeleri de yürütüyor. Bunları
yürütürken 5174 sayılı kanun
çerçevesinde hareket ediyor.
Oluşturulan stratejik plan ile
birlikte planlı bir şekilde sosyal
projeler yürütülüyor.
Antalya’mız için Zeytinpark’ın
sahiplenilmesi; ATB’nin bu
görevi üstlenmesi onur verici.
Yine ATB’nin imza attığı Yöresel
Ürünler Fuarı çok başarılı geçti.
Böyle bir fuara ihtiyaç olduğunu
düşünüyorum. Eskiden etkin
şekilde kutlanan yerli malı
haftası vardı, Anadolu’nun
ürünlerimize sahip çıkma
kültürü vurgulanırdı,
YÖREX’in öyle bir
duyguyu harekete
geçireceğine
inanıyorum. 

Başka hangi
çalışmalarınız
var?

Bunun yanı sıra
Ziraat Bankası
Antalya Bölge

Müdürlüğü ile birlikte
yürütülen ‘Tarımda Küçük
İşletme Kalmasın’ başlıklı bir
proje yürütülüyor. Yine
Kampüsten İşe Projesi, ziraat
fakültesinden mezun olan ve
‘ne yapacağız, nereye
yöneleceğiz’ diye düşünen
öğrencilere yol göstermesi
açısından önemli bir proje.
Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi
de bu alanda faaliyet gösteren
üyelere yol gösterme
bakımından önemli bir proje. 

Ekonominin önemli
taşlarından olan sivil toplum
kuruluşlarının, kaliteli hizmet
anlayışıyla, yenilikçi çalışmalar
yaptıkça ayakta kalabileceğini
düşünüyorum. Esas görevimiz
olan hizmeti yerine getirdikten
sonra sosyal alanda da

hizmetlerimizin sürdürülmesi
gerektiğini düşünüyorum.
ATB’nin bu misyonu en iyi
şekilde yürüttüğüne olan
inancımla, bütün çalışmalara
destek vermeye çalışıyorum.  

Voltran’ın parçaları gibiyizVoltran’ın parçaları gibiyiz
2006 yılında Antalya Ticaret
Borsası’nda (ATB) veznedar
olarak çalışmaya başlayan

Emel Yeşilçimen,
ekonominin önemli
taşlarından biri olan

ATB’nin sosyal projelere de
imza attığını belirtiyor. ATB

ailesiyle çalışmanın
mutluluk verici olduğunu

belirten Yeşilçimen,
ATB’deki ekip arkadaşlarını

çizgi film kahramanı
Voltran’a benzetiyor.
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ANA GRUPLAR İTİBARİYLE 
2009/2010 MAYIS AYI KARŞILAŞTIRMASIDIR

2009 2010

MADDELER MİKTAR (kg) TUTAR (TL) MİKTAR (kg) TUTAR (TL) DEĞİŞİM %

HUBUBAT 5,515,859.00 2,876,260.10 TL 2,608,449.00 1,383,096.33 TL -51.91
HUBUBAT VE MAMÜLLERİ 178,136.00 61,620.67 TL 92,365.00 68,021.37 TL 10.39
BAKLİYAT 594,675.00 724,034.97 TL 370,376.00 692,055.39 TL -4.42
YAĞLI TOHUMLAR 99,613.00 233,899.67 TL 7,000.00 21,000.00 TL -91.02
BİTKİSEL YAĞLAR 288,081.00 544,813.40 TL 16,030.00 55,309.00 TL -89.85
HAYVANSAL YAĞLAR 22,903.92 139,165.72 TL 57,411.14 545,632.40 TL 292.07
YAŞ SEBZELER 12,839,960.35 12,428,122.08 TL 106,389,458.85 25,270,188.39 TL 103.33
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ 11,890,108.09 7,860,134.26 TL 14,785,566.20 14,734,737.34 TL 87.46
KURU MEYVELER 167,392.00 128,976.40 TL 96,970.00 172,562.80 TL 33.79
YAŞ MEYVELER 4,525,919.00 5,776,282.15 TL 8,874,273.20 9,472,983.83 TL 64.00
MEYVE ÇEKİRDEKLERİ
ORMAN MAHSULLERİ 380,352.70 623,234.12 TL 209,528.00 286,853.58 TL -53.97
TEKSTİL HAMMADDELERİ 244,428.00 523,008.01 TL 23,893.00 44,549.65 TL -91.48
KASAPLIK CANLI HAYV.ET MAM 6,549.00 3,245,609.97 TL 4,275.00 2,907,641.92 TL -10.41
BÜYÜKBAŞ HAYVAN 152,163.50 1,847,771.12 TL 239,675.32 4,525,401.34 TL 144.91
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 33,705.77 301,986.10 TL 45,618.07 822,714.84 TL 172.43
KANATLI HAYVAN ETLERİ 122,657.52 484,691.09 TL 2,594.00 17,907.04 TL -96.31
SU ÜRÜNLERİ 9,892.18 92,199.62 TL 58,944.70 529,313.03 TL 474.09
ET MAMÜLLERİ 18,793.67 250,852.32 TL 3,355.26 66,197.41 TL -73.61
KASAPLIK HAYV.HAM DERİLERİ
ÇEŞİTLİ MADDELER 9,844,902.00 1,227,507.86 TL 13,812,436.04 1,837,371.80 TL 49.68
MARGARİN
BAĞIRSAK
KÜSPELER
DİĞER CANLI HAYVANLAR

TOPLAM 46,936,091.70 39,370,169.62 TL 147,698,218.78 63,453,537.45 TL 61.17
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2503 HC TARIM ÜR. PET. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 339 21 92

2504 ANATOLYA KUMANYACILIK EML. 

TAR.GID.TEK.TAS.INS.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ TAZE MEYVE VE SEBZE 339 47 47

2505 ADY-ZEK TARIM ÜR. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 248 42 47

2506 DEVET ET VE ET ÜRÜN. GIDA ÜRT. 

HAY. TUR. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ET VE ET ÜRÜNLERİ 748 78 18

2507 OYA TATAR TAZE MEYVE VE SEBZE 243 47 48

2508 ALANYA ASYA İNŞ. EM. GIDA TUR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. GIDA ÜRÜNLERİ 528 41 52

2509 ARDACAN YAŞ MEYVE SEBZE İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 337 01 12

2510 DEVANATOLYA TAR. GIDA TEKS. PLS. MAD. 

TAŞ. TUR. TİC SAN. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 244 01 55

2511 SAM TARIM GIDA TUR. İNŞ. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 513 82 92

2512 OSMAN ÖNAL TAZE MEYVE VE SEBZE 643 26 21

2513 ÇİFTKAYA ÇİÇ. SU ÜR. PAK. GIDA TAR. 

ÜR. NAK. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 532 235 71 95

2514 YAZGÜLÜ GIDA İNŞ.VE TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 339 95 91

2515 ANTALYA MERAL ET SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ. ET VE ET ÜRÜNLERİ 338 36 25

2516 FALEZ ÖZEL SAĞ. HİZ. TUR. GIDA TAR. ÜR. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TAZE MEYVE VE SEBZE 505 684 58 12

2517 YÜKSEL AKKILIÇ HUBUBAT VE MAMULLERİ 437 20 96

SİCİL NO UNVAN İŞTİGAL KONUSU TELF








