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Birlikte hareket
etme kültürü
temel düsturumuz
olmalıdır

Ali Çandır

ATB Yönetim
Kurulu Başkanı

B

orsamız, 88 yıllık birikimine ve yetkinliğine yaraşır bir dönemi daha
3 Ocak 2008 tarihindeki seçimle tamamladı. Üyelerimiz, özgür iradelerini sandığa yansıtarak, 2009-2011 döneminin meslek komitelerini ve meclisini belirlediler.
Gösterdikleri özverinden dolayı tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Büyük bir çoğunlukla üyelerimiz; önümüzdeki
dönem için mesleki, sektörel ve toplumsal konulardaki sorunlara çözümler
üretme, büyüme ve gelişmeye destek sağlama konularında hizmet etmeye
bizleri sorumlu kıldılar.
Borsamız Yönetimi olarak üzerimize yüklenen bu sorumluluğa uygun
icraatlar ve hizmetler içerisinde olacağımızdan hiç bir kuşku duymuyorum.
Meclis üyelerimiz 7 Ocak 2008 tarihindeki toplantıda özgür iradelerini
kullanarak yeni dönemin Yönetim Kurulunu seçtiler. Bu süreçlerin sonunda Borsamızın tüm üyelerine aynı yakınlıkta olan bir yönetim oluşmuş
oldu.
Yaşamakta olduğumuz ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz krizin ağır
baskısı altındayız. Bu zor dönemde; hepimize yaraşan olgunlukla üyelerimizin özgür iradeleriyle belirlediği yönetime sahip çıkmak, birlikte hareket
etme kültürümüzden ve gücümüzden yararlanarak sorunlarımıza ortak
çözümler üretmek ve büyüme potansiyelimizi beraberce hayata geçirmek
arzusundayız.
Seçim artık geride kaldı. Şimdi hepimiz bir bütünüz ve sorunlarımız
ortaktır.
Birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz; doğru işler yaptığımız; berrak ve tutarlı
bir çizgiye sahip olduğumuz ölçüde gücümüzü artırmamız ve bu sorunların üstesinden gelmemiz mümkün olacaktır. Bu konuda en küçük bir
şüphemiz yoktur.
Bizlere 88 yıllık ulu bir çınar ve köklü bir kurum emanet edildi. Bu
kurumda amir değil; üyelerimizin, sektörümüzün ve toplumumuzun hizmetkarı konumundayız. Pozitif kurumsal değer üreten, fark yaratan ve elde
ettiği olumlu sonuçlarını paylaşan bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Bu
yönde oluşabilecek yanlışlarımızı ve eksiklerimizi bizlere hatırlatan herkese minnettar olacağız.
Üyesi ve yönetiminde olmaktan gurur duyduğumuz Borsamıza hizmet
etmiş tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı
sunarız.
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İşte ATB’nin
yeni Yönetim
Kurulu

ATB Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali Çandır oldu

ASİL ÜYELER

1)
2)
3)
4)
5)
6)

İbrahim Köseoğlu
Recep Özkul
Ata Sönmez
Mahmut Ruhi Alpagot
Halil Bülbül
Cüneyt Doğan

YEDEK ÜYELER

Başkan: Ali Çandır

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Erdoğan Ekinci
İbrahim Yılmaz
Adnan İngeç
Yusuf Tosun
İsmet Kerem
Nuri Acar

2012’ye kadar görev yapacaklar
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu seçimi
7 Ocak 2009 tarihinde yapıldı. İlhami Kaplan ve Ali
Çandır’ın iki ayrı listeyle girdiği seçimi 24 oyun 16’sını
alan Ali Çandır’ın listesi kazandı.
Seçimde bütün meclis üyeleri oy kullandı. Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı Ali Çandır’ın yapacağı yeni
yönetim, 2009–2012 yılları arasında Antalya Ticaret
Borsası’nı yönetecek.

TOBB GENEL KURUL
DELEGELERİ (ASİL):
İbrahim Yılmaz, Mahmut
Ruhi Alpagot, İsmet
Kerem, Adnan İngeç,
Recep Özkul, Ata
Sönmez.
TOBB GENEL KURUL
DELEGELERİ (YEDEK):
Erdoğan Ekinci, Mustafa
Erüst, Halil Bülbül,
İbrahim Köseoğlu, Nuri
Acar, Ali Çetin
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DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (ASİL):
Lütfü Göbüş (Springfield Tarım)
Şemsettin Kayaaltı (Aspendos Çiçekçilik)
Ö.Coşkun Özen (İnkişaf Ltd. Şti.)
Sedat Ekici (Amir Trans Dış Ticaret)
Necmi Alpagot (Antalya Yenigün Gıda)
Nuri Cengiz (Cengiz Et)

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ (YEDEK):
Recep Köse (Melek Tarım)
Ali Çam (Çam Sebze & Meyve)
Tuncay Özden (Set Tarım)
Kemal Kalender (Kalender Ziraat)
Fikret Arık (Maki Peyzaj)
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Yeni Meclis Başkanı:
Hüseyin Cahit Kayan
Antalya Ticaret Borsası’nda mazbataların
alınmasından itibaren resmi olarak başlayan
süreçte ilk olarak meslek komitesi başkanları
seçildi. Daha sonra Meclis Divanı için seçime
gidildi. Tek listenin katıldığı seçim sonucunda
Hüseyin Cahit Kayan, Meclisi Başkanı oldu

A

ntalya Ticaret Borsası, Meclis
Divan Seçimi yapıldı. Meclis
Başkanı, yardımcıları ve kâtip
üyenin seçiminden önce konuşma
yapan ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır; “Yüklenen bu önemli görevin bilincinde olarak tarım
sektörünün sorunlarına, özellikle
içinden geçtiğimiz; olası hasarları,
sonuçları ve süresi kestirilemeyen
ekonomik kriz döneminde çözüm
üretme sürecinin bir parçası olacağımızın bilinmesini isterim.

Bizlerin amir değil, hadim bir yönetim anlayışı ile borsamıza, kentimize ve ülkemize hizmet etmek
zorunluluğu içinde olduğumuzun,
tarım sektörünün geleceği için ‘gerçek hedefleri’ görerek bu bağlamda
adımlar atmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Duracak, dinlenecek lükse
sahip değiliz” diye konuştu.

‘Görevi en iyi şekilde yerine
getireceğiz’
Çandır’ın konuşmasının ardın-

ATB Ali Çandır
MECLİS İbrahim Köseoğlu
ÜYELERİ Recep Özkul
Cüneyt Doğan
Ata Sönmez
Mahmut Alpagot
Halil Bülbül

dan Meclis Divanı için seçim yapıldı. Tek listenin katıldığı seçim sonucunda; Hüseyin Cahit Kayan Meclisi
Başkanı olurken, Meclis Başkan yardımcılıklarına
Tefil Başkaya ile Ali Çetin seçildi.
Kâtip üye ise Mustafa Erüst oldu.
Seçimden sonra Meclis’i selamlama konuşması yapan yeni Meclis
Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, yeni
Borsa Meclisi olarak verilen görevi
en iyi şekilde yerine getirmek için
çalışacaklarını belirtti.

Yusuf Karasu
İlhami Kaplan
Veli Karasu
Süleyman Ersan
İsmet Kerem
Alpay Zorlu
Hüseyin Simav

Nuri Acar
Adnan İngeç
İbrahim Yılmaz
Erdoğan Ekinci
H. Ergin Civan
Abdullah İnan
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ATB’nin yeni yönetimi
üyelerinden güç alıyor
ATB’nin yeni Yönetim Kurulu ve Borsa Meclisi
akşam yemeğinde buluştu. Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, “Bizler bu kurumda amir değil;
üyelerimizin, sektörümüzün ve toplumumuzun
hizmetkârı konumundayız” dedi

G

enel Kurul’un ardından göreve getirilen Antalya Ticaret
Borsası’nın yeni yönetimi ve
meclisi akşam yemeğinde bir araya
geldi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, davetlileri kapıda karşıladı.
Akşam yemeğine Yönetim
Kurulu ve Meclis üyeleri eksiksiz
katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ATB meslek komite üyeleri bir
araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
ATB yönetiminin aldığı bayrağı
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daha da yükseğe taşıyacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, “Bizlere 88 yıllık ulu bir
çınar ve köklü bir kurum emanet
edilmiştir. Bizler bu kurumda amir
değil; üyelerimizin, sektörümüzün ve toplumumuzun hizmetkârı
konumundayız. Pozitif kurumsal
değer üreten, fark yaratan ve olumlu sonuçları paylaşan bir yönetim
anlayışı içinde olacağız. Bu yönde
oluşabilecek yanlışlarımızı ve eksiklerimizi bizlere hatırlatan herkese
minnettar kalacağız” diye konuştu.
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ATB Meclisi’nde,
yeni dönemde meclis
üyeliğine seçilemeyen
isimlere teşekkür plaketi
verildi

Y

ATB’nin eski meclis üyeleri
plaketle uğurlandı

eni seçilen Antalya Ticaret
Borsası Meclisi, 2009 yılının
ilk toplantısını ATB Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirdi. Meclisin
2009 yılında öncelikle başlatacağı
çalışmalarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, ATB meclisinde
önceki dönemde görev alıp; yeni
dönemde meclise girmeyen isimlere teşekkür plaketi verildi.

Hedef, daha iyiye ulaşmak

Plaket töreninden önce bir
konuşma yapan Başkan Ali Çandır;
“Geçen dönem birlikte çalıştığımız
arkadaşlarımıza yürekten teşekkür
ediyorum. Onlarla birçok önemli
projeyi ve beraberinde birçok güzelliği paylaştık. Zaman zaman daha
iyi hizmet vermek için karşı karşıya gelerek, fikirlerimizi tartıştırdık.

Egoların tatmini için değil, daha
iyiyi ortaya koyabilmek için çalıştık”
diye konuştu.
Daha sonra eski meclis üyelerine plaket törenine geçildi. İbrahim
Köseoğlu, Cengiz Tülüben’e; Recep
Özkul, Burak Gönen’; Hüseyin
Cahit Kayan, Hüseyin Şafak’a; Ali
Çandır ise Nurettin Utku’ya plaketlerini verdi.

“Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliğini artıracağız”

T

arım İl Müdürü Bedrullah Erçin,
beraberinde şube müdürlerinin de
bulunduğu bir heyetle Antalya Ticaret
Borsasını ziyaret etti.
Antalya Ticaret Borsası yeni meclis
ve yönetim kuruluna başarı dileklerini
ifade ederek söze başlayan Tarım İl
Müdürü Bedrullah Erçin iki kurumun
uzun bir süredir, ortak çalışmalara imza
attığını söyledi. Yapılan çalışmaların
yeni dönemde gelişerek artacağına olan
inancını ifade eden Erçin, “Masanın
bu tarafında hizmet üretmek zorunda
olan bizler, elimizden geldiğince tarım
sektörünü ileriye götürecek çalışmaları
ortaya koymak zorundayız. Onun için
de çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz” dedi.
ATB Başkanı Ali Çandır ise; Tarım

İl Müdürlüğü’nün Borsa’ya verdiği
önemi, yaptığı ziyaretteki geniş katılımla gösterdiğine işaret ederek, işbirliğinin
artarak süreceğinden kimsenin şüphesi
olmaması gerektiğini kaydetti.
Gerek Tarım İl Müdürlüğü, gerekse
Antalya Ticaret Borsası’nın sektörün
geleceğinin biçimlenmesinde oynaya-

cağı rolün önemine de dikkat çeken
Başkan Çandır, “Bu bağlamda kısa,
orta ve uzun vadeli projelerimizin yaşama geçirilmesinde ortaya koyacağımız
yol haritası ve paralelindeki çalışma
performansımızla, birlikte hareket etme
kültürünün yayılmasına da öncülük
edeceğimize inanıyorum” dedi.
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İlk kutlama ziyareti DTO’dan
Antalya Ticaret Borsası yeni
yönetimine ilk kutlama
ziyareti, Deniz Ticaret Odası
Şube Başkanı Erol Köksalan
ve Meclis Başkanı Hüseyin
Seymen’den geldi

D

eniz Ticaret Odası Yönetim
Kurulu
Başkanı
Erol
Köksalan, yeni yönetime
başarı dileklerini sundu. Köksalan,
Antalya Ticaret Borsası’nın önceki
dönemde yakaladığı çıkış ivmesini
yeni dönemde de artırarak sürdüreceğine inandıklarını söyledi.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı

Ali Çandır ise; yaşanan sürecin
demokrasinin bir parçası olduğuna işaret ederek, geçmiş dönem
Antalya Ticaret Borsası olarak iyi bir

çıkış yakalandığını; bu nedenle yeni
meclisin ve yeni yönetimin taşıdığı
sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

TSE Başkanı, Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti
ATB’yi ziyaret eden Türk Standartları Enstitüsü Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil, “Antalya standardizasyona çok
önem veriyor” dedi
‘Kaliteye önem veriyoruz’
Antalya Ticaret Borsası başkanı Ali Çandır son olarak Türk
Standartları Enstitüsü Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette
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Büyükhelvacıgil, standardizasyon
kalitesini artırmak için ATB’nin
desteğini istediklerini belirttiBaşkan Çandır ise, “Kaliteyi artırmak
için işbirliği yapmaya hazırız”
dedi.

Muratpaşa
Kaymakamlığı ile
ilişkiler güçlenecek
Muratpaşa Kaymakamlığı’na atandığı ilk günden itibaren Antalya Ticaret
Borsası ile yakın ilişki kurduklarını ifade
eden Kaymakam Kocabaş, ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da güçlenerek
gelişeceğine olan inancını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğun altını çizerek sözlerine başlayan Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise
yeni seçilen yönetim kurulu ve meclis
olarak zor bir göreve talip olduklarının
bilincinde olduklarını, gösterilen güvene layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
Çandır, birlikte hareket etme kültürü
içinde pozitif değer üretmek için var
güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi.

HABER
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Tanışma
ziyaretlerine devam
eden Antalya
Ticaret Borsası
Yönetimi, Ankara
gezisinden sonra,
Vali Alaaddin
Yüksel’i ziyaret
etti

Borsa yönetimi, Vali Alâaddin
Yüksel’i ziyaret etti

B

orsa yönetiminin, Valiliğe
yaptığı ziyarete ATB Başkanı
Ali Çandır, Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan ve meclis üyeleri katıldı. Ev sahibi olarak söze
başlayan Vali Yüksel; ATB’nin sadece
tarım değil, Antalya’yı ilgilendiren
her noktada kendini hissettirmesi gerektiğini vurguladı. Seçimlerin
bayrak yarışı olduğunu hatırlatan
Alaaddin Yüksel, “Yapılan seçimin
ardından, devralınan bayrağın daha
yukarılara dikilmesi için yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor” dedi.

‘Expo’yu Antalya’ya
kazandıracağız’
EXPO 2014 fuarının Antalya’ya
taşınması konusunu çok önemsediğine de işaret eden Antalya Valisi
Alaaddin Yüksel bu konuda
Antalya Ticaret Borsası’nın ortaya koyduğu çalışma ve gayreti
takdirle karşıladığını belirtti. Vali
Yüksel, Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış
Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması ve bölgesel kalkınma ajansının Antalya’da yaşama geçirilmesini
çok önemsediğini belirtti. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Çandır ise; yeni yönetim olarak projelerini ortak hareket
etme kültürü çerçevesinde sürdüreceklerine dikkat çekerek, “Antalya

Valiliğinin desteği ile kentimiz ve
ülke tarımı için hayati öneme sahip
bir çok projeyi de yaşama geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet
Müdürü Borsa’daydı
‘24 saat hizmetteyiz’
Antalya Ticaret Borsası yönetimini ve Meclis üyelerini kutlayan
İlçe Emniyet Müdürü Tekne, Emniyet
Müdürlüğünün gerek Muratpaşa
sınırları ve gerekse tüm kent içinde vatandaşların huzur ve güvenliği
sağlamak için 24 saat görev yaptığını söyledi. Emniyet Müdürü, hizmet
verirken vatandaşların ve sivil toplum
kuruluşlarının desteğini çok önemsediklerinin de altını çizdi.
Borsaların işlevi konusunda
ziyaretçileri bilgilendiren Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
“Muratpaşa gibi birçok kentten daha
fazla nüfusu olan, yüksek yoğunluğa
sahip bir bölgede sağlanan huzur
ortamı için güvenlik güçlerimize

yürekten teşekkür ediyorum “dedi.
Geçmişten günümüze ATB yönetiminin güvenlik güçlerine destek olmak
için maddi-manevi elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Çandır,
“Bundan sonra da emniyet güçlerimize imkanlarımız ölçüsünde destek
vermeyi sürdüreceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın” diye konuştu.

Ocak & Şubat 2009

14

HABER

Akdeniz Üniversitesi ile
ilişkilerimizi güçlendireceğiz”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil
Kurtcephe yeni göreve gelen ATB Yönetimini
kutlamak amacıyla ziyarette bulundu
‘Antalyalılarla kucaklaşacağız’ İşbirliği yapılacak
Ziyaret
sırasında
Rektör
Kurtcephe, yeni yönetime başarılar
diledi ve Antalya Ticaret Borsası
ile ilişkileri sıkılaştırmak istediklerini ifade etti. Kurtcephe, sırasıyla
YÖK ve DPT’ye gidecek olan bazı
projelerine onay çıkması halinde
çok yakında Antalyalı ile üniversiteyi kucaklaştıracak mega projelere
imza atacaklarını söyledi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni
borsa yönetimi olarak yapılan bu
nazik ziyaretin kendilerini sevindirdiğini ancak artacak işbirliği ile
ortaya çıkacak projelerin kendilerini daha da mutlu edeceğini belirtti. Çandır, karşılıklı saygı ve sevgi
çerçevesinde ilişkilerin sağlıklı olarak gelişebileceğine işaret ederek,

“Akdeniz Üniversitesi ile bir çok
güzel projeye imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
Ziyarete ATB Başkanı Ali
Çandır’ın yanı sıra, Başkan Vekili
Recep Özkul ve yönetim kurulu
üyesi Halil Bülbül de katıldı.

ATB yönetimi, ALTSO yönetimini ağırladı
Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası (ALTSO)
yönetimi, Kerim Aydoğan
başkanlığında Antalya
Ticaret Borsası’nı
ziyaret etti

K

endilerinin de Antalya Ticaret
Borsası yöneticileri gibi göreve
yeni geldiklerini dile getiren ALTSO
Başkanı Kerim Aydoğan, ”Bu bir
bayrak yarışıdır. Aldığımız bayrağı geçmişin deneyimlerinden de
yararlanarak, daha yukarı taşımak
azim ve kararlılığındayız. Buraya
gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amacı
hem yeni ATB yönetimine başarılar
dilemek, hem de ATB gibi köklü ve
kardeş bir kuruluşla varolan ilişkilerimizi daha da geliştirmektir” dedi.
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Antalya Ticaret Borsası adına
ALTSO heyetine hoş geldiniz diyen
Başkan Ali Çandır ise Aydoğan’ın
ifade ettiği gibi yaşananın bir bayrak
yarışı olduğuna dikkat çekti. Çandır,
yeni ATB yönetiminin geçmişten
gelen birikimi ile bu göreve talip
olduğunu söyledi. Borsa Başkanı Ali
Çandır, geçmiş projelerin takipçisi
olmanın yanında kent ve bölge için
hayati önem taşıyan bir çok projeyi
kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı.

ALTSO’dan destek istedi
Alanya ile ATB’nin ilişkilerini
geliştirmek için özel çalışma yapacaklarını ifade eden Çandır, “Alanya
gerek tarım, gerekse hayvancılık
sektöründeki üye potansiyelini bu
güne kadar gerektiği kadar yansıtamamıştır. Alanyalı sektör temsilcilerinin ATB çatısı altında daha fazla
temsil edilmesi için gereken çalışmanın yapılmasında ALTSO’nun
vereceği destek çok önemlidir”
dedi.
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Vakıf Zeytinliği, Ticaret
Borsası’nın programında
Antalya Ticaret Borsası, Vakıf Zeytinliği’nin geleceğiyle
ilgili kendine ait bir proje geliştiriyor
Proje hazırlandı
Vakıf Zeytinliği ile ilgili ihale
sürecinde yer almayı planlayan
Borsa yönetimi, bu araziyi kentsel
kullanım alanı olarak Antalyalıların
hizmetine sunacak bir proje üzerinde çalışıyor.

Planlama ilkeleri
Projenin hazırlanmasında bilim
adamlarından da destek alan ATB
yönetimi, ZeytinPark adıyla biçimlendirdiği projeyi şu ilkeler ışığında
hazırlıyor:

1) Vakıf Zeytinliği sınırları içindeki mevcut bütün bitkiler ve doğal
objeler koruma altına alınacak ve
geliştirilecek.
2) Alan içinde gerçekleştirilecek
bütün yeni donatılar ve yerleştirilecek yeni objeler, arazinin doğal
sit alanı olma özelliğini koruyacak
şekilde tasarlanacak ve uygulanacak.
3) ZeytinPark, genel silueti ile
dışarıdan bakıldığında yeşil bir
kuşak ve kent içi orman görünümünde olacak. İçeri girildiğinde
ise doğal dokuyla uyumlu olarak

tasarlanacak çeşitli fasiliteler, adeta
saklanmış gibi konumlandırılacak
ve ziyaretçilerin gezmek suretiyle
keşfedebileceği alanlar olarak hazırlanacak.

Türkiye’de az bulunur bir
rekreasyon alanı
Ticaret Borsası, Vakıf Zeytinliği
ile ilgili ön çalışmasını tamamladı.
Eğer ATB ihaleyi kazanırsa, Antalya
Türkiye’de çok az kentin sahip olduğu nitelikte bir rekreasyon alanına
sahip olacak..

Ocak & Şubat 2009
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Bakan Zafer Çağlayan:
“Tarımın öneminin farkındayız”
Antalya Ticaret Borsası’nın yeni yöneticilerinden oluşan
heyet, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’ı makamında ziyaret
etti. Bakan Çağlayan’a sektörün Antalya bölgesinde
aciliyet arz eden sorunlarını aktaran ATB başkanı Ali
Çandır, hükümetin desteğini istedi

Bakanlık desteğe hazır
Ziyaret sırasında Sanayi Bakanı
Zafer Çağlayan, projelerle gelinmesi
halinde sadece kendi bakanlığında
değil tüm bakanlıklarda mümkün
olan desteğin verileceğinin altını
çizdi ve tarım sektörünün ne kadar
önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Tarım ürünleri
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ticaretinin hem iç piyasada hem de
ihracat piyasalarında gelecek vaat
ettiğini belirten Zafer Çağlayan,
ATB’nin yeni yöneticilerine üstlendikleri görevde başarılar diledi.

Ankara Ticaret Borsası’nı
da ziyaret ettiler
Antalya Ticaret Borsası heyeti

bu ziyaretin ardından, ülkemizin
en önemli borsalarından Ankara
Ticaret Borsası’na da bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında Ankara Ticaret
Borsası Başkanı Faik Yavuz’la bir
araya gelindi ve iki borsa arasındaki
işbirliğini arttırmak için görüş birliğine varıldı.
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ATB yönetimi, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile buluştu
Antalya Ticaret Borsası’nın yeni yönetimi Ankara’ya çıkarma
yaptı. Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Köseoğlu,
Mahmut Ruhi Alpagot, Ata Sönmez, Recep Özkul, Cüneyt
Doğan ve Halil Bülbül’ün hazır bulunduğu heyet ilk olarak TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

‘Bundan böyle projelerle
geleceğiz’
Heyet adına bir konuşma yapan
ATB Başkanı Ali Çandır; Antalya
Ticaret Borsası’nın tarım sektörünün sorunlarını iyi bilen bir kuruluş olarak sürekli çözüm arayışında
olduklarını ifade etti. Ali Çandır, bu
çabalarında borsaların üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin ve hükümetin desteği-

ni beklediklerini söyledi. Sorunları
dile getirmenin tek başına yeterli
olmadığının altını çizen Ali Çandır,
gerçekleştirdikleri ilk tanışma ziyaretinin ardından; bundan sonraki
ziyaretlerinde Ankara’ya projeleriyle geleceklerini kaydetti ve Antalya
Ticaret Borsası’nın yeni yönetiminin, geçmişte yapılanların üzerine
pozitif değerler eklemek azminde
olduğunu belirtti.

‘Lobi çalışması yaparız’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni
ATB yönetimini kutlayarak, başarılar diledi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerinin projelere hem doğrudan destek
vermeye; hem de projelerin yaşama
geçmesi için gerekecek lobi çalışmalarını yapmaya hazır olduklarını
söyledi.

Ocak & Şubat 2009
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“Çiftçilik meslek haline gelmeli”
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, “Çiftçiyle Yüz
Yüze” sloganıyla bir tanıtım kampanyası başlattı. TKKMB,
üye çiftçileri desteklemeyi ve sıkıntılarını çözmede kolaylık
sağlamayı amaçlayan kampanya çerçevesinde, üreticileri
destekleyen çeşitli uygulamalar getiriyor

T

arım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği’nce hazırlanan kampanyanın tanıtım
toplantılarından biri de Antalya’da
yapıldı. Toplantıda konuşan Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin
Akay, güçlü olmanın birlik olmaktan geçtiğini söyledi. Hüseyin Akay,
çiftçiliğin başka uğraşların yanında yürütülen tali bir iş olmaktan
çıktığını ve üreticinin artık profesyonelleşmek zorunda olduğunu
söyledi: “Meslek edinen vatandaşlarımız, mesleklerini icra edebilmeleri ve güçlü olabilmeleri için

Tarım Kredi Kooperatiflerine üye
olmalı ve kooperatife destek vermelidir. Türkiye’nin kalkınması çiftçilerin kalkınmasına bağlıdır ve Tarım
Kredi Kooperatifleri de Türk çiftçisinin kalkınması için hizmetlerini
arttırarak devam ettirmektedir”.
Dizi halinde devam eden kampanya tanıtım toplantılarında ortaklar, sorunlarını kooperatif yöneticilerine aktarma fırsatı da buluyor.
Kampanya kapsamında birliğin
ucuz ve kaliteli girdi sağlayan kuruluşları tanıtılıyor ve ortakların bu
imkanlardan nasıl yararlanabileceği anlatılıyor. Kampanyada gübre,

bitki koruma ürünleri, hayvan yemi,
makine, teçhizat ve zaruri tüketim
maddeleri gibi çok çeşitli mal ve
hizmetler üretici ortakların ilgisine
sunuluyor. Ortaklarına finansman
desteği de sağlayan birlik; faizsiz
sulama sistemleri kredisi, 6 ay vadeli akaryakıt ve madeni yağ kredisi
ile tarım sigortaları alanında da çok
uygun ve bol seçenekli imkanlar
sağlıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri
Birliği, “Türkiye’nin en büyük çiftçi
ailesi” sloganıyla yürütülen kampanyayla 3 milyon üreticiye ulaşmayı hedefliyor.

Sütçü, ATB yönetimine başarılar diledi
Vergi Dairesi Başkanı Mahmut
Sütçü, ekibiyle birlikte Antalya
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Vergi
bilincinin geliştirilmesi amacıyla
organize edilen, ‘Vergi Haftası’ çerçevesinde yapılan ziyaret sırasında
Sütçü, Antalya Ticaret Borsası yeni
yönetimine başarılar diledi

‘İyi ilişkiler devam edecek’
Vergi Dairesi Başkanı Mahmut
Sütçü, Antalya Ticaret Borsası ile
kurdukları iyi iletişimin önümüzdeki süreçte gelişerek artacağını söyledi. Antalya’da bulunan sivil toplum
kuruluşları ile periyodik toplantılar organize ederek, düzenli olarak
bir araya gelmek istediklerini ifade
eden Sütçü, sorunları birinci ağızdan öğrenmek ve çözmek istediklerini söyledi.
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Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır ise önümüzdeki süreçte
gerçekleştirmeyi düşündükleri projelere ilişkin çalışmaların sürdüğünü, yerel seçim sürecinin ardından
bunları kamuoyu ile paylaşmaya
başlayacaklarını kaydetti. ATB olarak Vergi Dairesi ile ilişkilerin geliş-

tirilmesine büyük önem verdiklerine
işaret eden Çandır, “Önümüzdeki
süreçte düzenleyecekleri çeşitli
etkinliklerde üyelerimizle sizleri
bir araya getirmek istiyoruz” dedi.
ATB Yönetim Kurulu üyeleri Cüneyt
Doğan ve Halil Bülbül de ziyarette
hazır bulundular.
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Defterdar Hidayet
Mat ve yardımcıları
Cengiz Zayim ile Mevlüt
Özdemir Antalya Ticaret
Borsası yönetimini
ziyaret etti

Defterdar Hidayet Mat, Tarımsal
OSB için destek sözü verdi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Defterdar Hidayet
Mat’tan ‘Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış
Organize Sanayi Bölgesi’ konusunda destek istedi. Çandır, “kentin turizm sektörü ile birlikte öne
çıkan, katma değeri sanayi ürünlerine göre oldukça yüksek ve lokomotif sektör durumundaki tarımın,
çağımızın gereksinimlerini yakalaması ve küresel rekabetçi ortamdan
kazançlı çıkabilmesi için Tarıma
Dayalı İhtisaslaşmış Organize
Sanayi Bölgelerinin oluşturulması
gerekiyor. Bunun için de Antalya
Defterdarlığı’ndan yer tahsisi noktasında destek bekliyoruz” dedi.

Defterdarı Hidayet Mat ise, “Bu
kentte kim taş üstüne taş koyuyorsa, ona destek olmak benim birinci
vazifemdir” dedi.

‘Üzerimize düşeni yaparız’
Mat konuşmasının devamında,
2B ile ilgili çıkan yasanın sonuca
ulaşmasının ardından Tarıma Dayalı
İhtisaslaşmış Organize Sanayi

Bölgeleri için Defterdarlık olarak
ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Defterdarı Mat, daha
küçük ölçekte alana ihtiyaç duyulan
hizmet binası ve seans salonlarının
yapımı için lazım olan arazi hakkında, gerek kiralama ve gerekse
satın alma yoluyla üstlerine düşeni
yapmaktan geri durmayacaklarını
ifade etti.

‘Üreticilere yakın olmak
istiyoruz’
Borsa tarafından yapılan girişimlerin kısa sürede sonuca ulaşmasını
temenni ettiklerine işaret eden ATB
Başkanı, “Antalya Ticaret Borsası
hizmet binasının kent içinden, üretici ve tüccarlarımıza yakın alanlara
çıkarılması konusunda da çalışma
yürütüyoruz. Bu konuda da Antalya
Defterdarlığı’ndan yardım talebinde bulunuyoruz” dedi. Antalya

Başsavcı Vuraloğlu’na ziyaret
Borsa yöneticileri, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu’nu da
ziyaret etti. Osman Vuraloğlu ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan
ATB heyeti, borsanın faaliyetleri hakkında ve üyelerinin belli başlı hukuki
sorunları hakkında bilgiler verdi. Osman Vuraloğlu, heyettekilere teşekkür
ederek, Borsa’nın üreticinin faaliyetlerini kayıt altına alan ve haklarını koruyan bir kurum olduğunu ve ticaret borsalarının varlığının kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ocak & Şubat 2009
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Rusya Federasyonu
ile ticarette TL-Ruble
dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile
görüştü. Görüşme sonucunda yayınlanan ortak
deklarasyona, ilişkilerin geliştirilmesi iradesi
yansıtıldı. Abdullah Gül, Türkiye’nin bir numaralı
ticaret ortağı Rusya ile ticaretin TL-Ruble ile
yapılmasına karar verildiğini açıkladı

R

usya Federasyonu’na ‘Devlet
Ziyareti’nde
bulunan
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, iki ülke ilişkilerinde yeni
bir dönemin başladığını belirterek, “Rusya’yı bağ yolu yaptık.
Arkadaşlarımız herkesi tanıyor.
Bakanları bırakın, bütün bürokratları da biliyorlar” dedi.
Rusya’nın bugüne kadar uyguladığı en üst düzey protokol ile
karşılanıp ağırlanan Gül, dün
Kremlin’de Medvedev ile buluştu.
Gül-Medvedev görüşmesi planlanan süreyi tam iki saat aştı. İki
lider görüşme sonrasında hazırlanan Ortak Deklarasyon’u imzaladı.
Cumhurbaşkanı Gül, deklarasyon
ile ilişkilerin daha ileri taşınması
için siyasi iradenin ortaya konduğunu belirtti. Abdullah Gül, geçen
yıl bir numaralı ticaret ortağı haline
gelen Rusya ile ticaret hacminin 50
milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.
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“Her şeyi açık konuşalım”
Cumhurbaşkanı Gül, onuruna verilen yemekten sonra ikamet
ettiği Türk işadamları tarafından
yapılmış olan Ritz Carlton Oteli’ne
geçerek, işadamları ile buluştu.
Abdullah Gül, geziye katılan gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında
Medvedev’e, “Türklerin ve Rusların
ortak bir sözü var; her şeyi açık
konuşalım dostluk bunu gerektirir”
dediğini açıkladı. Medvedev ile yaptıkları görüşme sonucunda iki ülke
ticaretinin Türk Lirası ve Ruble üzerinden yapılmasına karar verdiklerini de açıklayan Cumhurbaşkanı Gül,
bu kararın Türk işadamlarının krizden çıkmasına katkı sağlayacağını
bildirdi. Rus şirketlerle alacak sorunu yaşayan Türk tekstil sektörünün
bu yönde bir talebi vardı. ATB gibi
bazı tarım sektörü paydaşları da bu
talebe destek veriyordu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
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“Artık Karadeniz
etrafında TL-Ruble
bölgesi oluşturma
zamanı geliyor”
ATB Başkanı Ali Çandır

Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır bir süre önce yaptığı açıklamada,
dış ticarette takas aracı olarak TL-Ruble’yi
sadece Rusya ile değil, Bağımsız Devletler
Topluluğu ve Türk Cumhuriyetleri eksenine
yayacak bir strateji geliştirmek gerektiğini
ifade etmişti

U

lusal ve yerel basında yer
bulan ve ses getiren bu
önerinin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün son Rusya gezisinde, dış ticarette takas aracı olarak
TL-Ruble’yi kullanmaya başlaması
noktasında çok sıcak karşılanması, bu görüşün gerçekleştirilebilirliği konusunda ATB’yi cesaretlendirdiğini dile getiren Başkan Ali
Çandır; “Teknik zorluklarına rağmen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Konseyi de dahil olmak üzere BDT,
Türk Cumhuriyetleri ve İran kapsamındaki dış ticarette takas aracı
olarak bir TL-Ruble bölgesi oluşturma ufku ile hareket etmenin
ve bunu gerçekleştirmeye yönelik
ortak stratejiler geliştirmenin zamanının geldiğini düşünmekteyiz. Zira
bu havzada dış ticaretin gelişme
potansiyeli, gelişmiş ekonomilerden
çok daha yüksek görünmektedir. Bu
havza ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretinde, TL-Ruble’nin kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak

hamleler yapılmalıdır. Bu hamlelerin ilk adımı olarak gördüğümüz
Türkiye-Rusya ticaretinde TL-Ruble
kullanılabilirliğini son derece önemsiyoruz” dedi.
Böylece Rusya ile ticaretimizdeki
1’e 5 açığımızı ihracat artışı ile kapatma yolunda önemli bir kolaylaştırıcı
adım atılmış olacağına da dikkat
çeken Çandır, mevcut ödemelerin
ve tahsilatın gerekleşmesinde yerli
paraların dolaşım hızının artacağını, ekonomilerin hareketlenmesini ve ısınmasını destekler nitelikte
olumlu etkiler ortaya çıkaracağını
söyledi.
Çandır, önemli olanın bu ikili
antlaşmanın; kazançlı, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir yapıda Karadeniz
Havzası’na yayılabilmesi olduğunun
altını çizdiği açıklamasında, önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeleri bu ufukla izleyerek değerlendirmeye devam edeceklerini de
sözlerine ekledi.
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Hisarcıklıoğlu: Küresel iklim
krizinin sonu görünmüyor...
TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Küresel
finans krizi er ya da geç sona
erecek ama küresel iklim krizi
giderek büyüyor; sonu da
görünmüyor. Dün insanoğlu
olarak doğayı tüketiyorduk
şimdi bu sorumsuzluğun bedeli
olarak doğa bizim hayatımızı
tüketiyor” dedi

‘Tarım istihdam deposu’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiğini belirterek, küresel iklim kuraklığıyla
birlikte finans kuraklığı da yaşandığını
söyledi. Dünyada kıtlığın ortaya çıkmasıyla tarımın yeniden önem kazandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, tarımın bütün
dünyada bir istihdam deposu olduğunu vurguladı. Yüksek nüfus artışı, tarım
alanlarının kontrolsüz kullanımı ve israf
nedeniyle besin maddelerinin gelecekte yetersiz ve pahalı olacağını savunan
Hisarcıklıoğlu, “Küresel finans krizi er
ya da geç sona erecek ama küresel iklim
krizi giderek büyüyor; sonu da görünmüyor. Dün insanoğlu olarak doğayı tüketiyorduk şimdi bu sorumsuzluğun bedeli
olarak doğa bizim hayatımızı tüketiyor”
diye konuştu.

Yabancı yatırımcılardan
yararlanmalıyız
Artan fiyatlar ve yetersiz kalan üre-
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timin tarımın önemini dünyaya yeniden
hatırlattığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
maddi imkânı geniş ancak toprakları
yetersiz ülkelerin, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yabancı ülkelerden toprak
satın aldıklarına veya kiraladıklarına işaret etti. Türkiye’nin tarım potansiyelini iyi
kullanması gerektiğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, ‘’Biz de büyük tarımsal
projelerin tamamlanmasında yabancı
yatırımcılardan yararlanmalıyız. Türkiye
tarım konusunda stratejik duruma gelmeli ve tarım üssüne dönüşmelidir’’ dedi.
Bunun için vizyon gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar yanlış
üretim ve teşviklerle çiftçinin verimsiz
üretime yönlendirildiğini ileri sürdü.
Türkiye’nin ürün planlamasına dayalı
tarım stratejisine ihtiyacı olduğunu da
ifade eden Hisarcıklıoğlu, yanlış teşvikler
sonucu Türkiye’de kurulu un fabrikalarının kapasitesinin 70 milyon nüfusu değil
250 milyon nüfusu besleyecek düzeyde
olduğunu kaydetti.

Ekmek, fındık ve üzümle
zenginleştirilsin’’
Türkiye’de fındık ve üzümde kapasite fazlalığı olduğunu da ifade eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Eğer
ekmeğimizi fındık ve üzümle zenginleştirebilirsek geleceğimizi kurtarabiliriz.
Türkiye’nin yaş ortalamasına baktığımızda
yüzde 50’si 25 yaş altında. Hem fındık, hem
üzümün gençlerin gerek zihinsel, gerekse
bedensel gelişimine katkısı tıbben, ilmen
ispatlanmış durumda. Halkımızın hem
sıhhatini hem aklını daha ileri noktaya
götürecek bu iki ürünle niye zenginleştirilmiyor ekmek, hala anlayabilmiş değilim”.
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları da Türkiye topraklarının doğal sera etkisinde olduğunu
söyledi. Dünyada 850 milyon kişinin aç
olduğunu belirten Mirmahmutoğulları,
buna karşın 1,5 milyar kişinin aşırı beslenmeden ıstırap çektiğini kaydetti.
Mirmahmutoğluları, Türkiye’de günde
500 bin ton buğdayla işlenen ekmeğin
israf edildiğine işaret etti.
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Antalya
Kasaplar Odası Başkanı
Osman Yardımcı 1992’de,
Antalya’da 170 bin olan
küçük baş havyan kesim
sayısının 2008’de 57 bine
düştüğünü söyledi. Bu
düşüşte kaçak kesimlerin
büyük rol oynadığını
belirten Yardımcı,
“Bakanlığın destek
vermemesi de üreticiyi
etkiledi” dedi

“Kaçak et kesimi
aldı başını gitti”
16 yılda büyük düşüş

Kasaplar Odası Başkanlığı’nın
yanı sıra Antalya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek
Komitesi Başkanı olarak da görev
yapan Osman Yardımcı, Antalya’da
kaçak et kesiminin sektöre verdiği zararı rakamlarla açıkladı. 1992
yılında Antalya’da 170 bin küçük baş
hayvan kesildiğini, bu rakamın 2008
yılında 57 bine düştüğünü belirten
Yardımcı, “1992’de Antalya nüfusu
200 bindi. Şimdi ise 1 milyon. Buna
rağmen küçük baş hayvan kesiminin azalması kaçak kesimin çarpıcı
yüzünü gösteriyor” dedi.

ANET değerlendirilmeli
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
üreticiye verdiği desteği geri çekmesinin de hayvan kesimini etkilediğini
belirten Yardımcı, “Avrupa’da yüzde
40 olan destek Türkiye’de yüzde
10’du. Fakat o da geri çekildi. Destek
alamayan besici, istediği kadar hay-

van besleyemiyor” dedi. Antalya’da
tüketilen etin yüzde 60’ının il dışından geldiğini belirten Yardımcı,
“Yüksek kapasiteli ANET tesisimiz boş boş duruyor ve Antalya’da
tüketilen etin çoğu başka illerden
geliyor. ANET’i iyi kullanmalıyız.
diğer y.andan kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan sektörüyle ilgili
diğer sorunların çözüme kavuşması
için Antalya’da bir Canlı Hayvan
Borsası’nın bir an önce kurulması
gerekiyor” diye konuştu. Yardımcıv
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘5 yıldızlı otel yapsak yer
verirlerdi’
“Ben Antalya’da yirmi yıllık oda
başkanıyım ve benim yirmi yıldır
verdiğim savaş şuydu; Antalya’nın
gerçekten gurur verici bir mezbahası var. ANET Entegre Et Tesisi ama
bunun yanında bir hayvan pazarı
yok. Bu hayvan pazarı da Antalya’da
kanayan bir yara. Yirmi yıldır

Osman Yardımcı

Hayvan Pazarı yerine beş yıldızlı bir
otel için çalışma yapsaydık şimdiye kadar bize yer verirlerdi. Bugün
bir Çırnık köprüsü, Korkuteli yolu
üzeri, havaalanı yolu üzeri buralar
hepsi birer hayvan barınağı haline
geldi. Belediyeler kaldırın bunları dediği zaman bunlar kurbanlık
hayvanı nerede satacağız diyorlar.
Halbuki bu kurbanlık hayvan adı
altında akşam saatlerinde kaçak et
kesimi yapıyorlar. Biz bunları tespit
ettik. İşe yaramayan koyunları ve
keçileri kesip vatandaşlara et olarak
satıyorlar”.

Ocak & Şubat 2009
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BÖLGEDEN

BAGEV bünyesindeki
oda ve borsalarda yeni
başkanlar göreve başladı
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı
kapsamında bulunan il ve ilçelerdeki oda
ve borsa seçimleri tamamlandı. ATB Başkanı
Ali Çandır, göreve yeni gelen başkanlarla
bir araya gelmek ve kapsamlı bir bölgesel
işbirliği yaratmak istediklerini söyledi

A

ynı zamanda BAGEV Başkanı olarak da görev yapan Antalya Ticaret
Borsası Başkanı Ali Çandır, bir
bölgesel kalkınma ajansı modeli olarak BAGEV modelinin Türkiye’de örnek
olmasını ve öncülük rolü üstlenmesini
istediklerini söyledi. Ali Çandır, “BAGEV
şemsiyesi altında sayılan bütün il ve
ilçelerdeki oda ve borsa başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
Önümüzdeki birkaç yıl, ekonomik olarak
zor bir döneme denk geliyor. Bu anlamda, BAGEV olarak kapsamlı ve yoğun
bir işbirliği sürecine her zamankinden
daha çok ihtiyaç duyacağız. Antalya
Ticaret Borsası, önceki dönemde olduğu
gibi işin öncülüğünü üstlenmeye hazır.
Bölgemizdeki odalarımızın ve borsalarımızın yeni başkanlarını, bu işbirliği
çalışmalarına doğrudan destek vermeye
davet ediyorum. Bu amaçla önümüzdeki
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haftalarda bölgemizdeki oda ve borsa
başkanlarımızın davet edileceği bir toplantı planlıyoruz” dedi.
Ali Çandır, Afyonkarahisar, Isparta,
Burdur ve Antalya’nın içinde bulunduğu
bölgenin; ulaşım ve coğrafya ile iktisadi ilişkiler açılarından tam bir bölgesel ekonomik havza olduğunu belirtti.
Çandır şöyle konuştu: “Bu dört ilin doğal
kaynakları, ekonomik varlıkları birbirini tamamlayan özellikler arz ediyor.
Bu illerde yaşayan insanların refahı ve
mutluluğunu olabildiğince arttırmanın
yolu, bölgeyi bir havza olarak düşünüp,
planlamalarımızı ona göre yapmaktan
geçer. Bu da uyum içinde oluşturacağımız tam bir işbirliği projesiyle mümkün
olacaktır. Bizlerin yapacağı ilk iş bu işbirliğinin temellerini oluşturmaktır. Antalya
Ticaret Borsası olarak BAGEV konusunda
öncelik vereceğimiz konu bu olacak”.

BÖLGEDEN
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Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki
oda ve borsalarda başkanlık
görevine yeni seçilen isimler
şöyle oluştu:
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş
Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler
Sandıklı Ticaret Borsası Başkanı Nuri Cengiz
Bolvadin Ticaret Borsası Başkanı Ceylan Emet
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alaeddin Aytekin
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kerim Aydoğan
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Şükrü Vural
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Erol
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Yalçın Meçikoğlu
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser
Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yüksel
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Özer
Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uğur Fidan
Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Nal
Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdil Demiral
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ramazan Nuri Dirik
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FORUM

Süne ile mücadele

Ne zaman
başlamalı

Süne, ülkemizdeki tahıl üretimini olumsuz
yönde etkileyen en önemli zararlılardan.
Uzun yıllar, devletin öncelikli zirai mücadele
konularından biri olan süne, hâla stratejik bir
sorun olarak karşımıza çıkıyor

Süne, ülkemizdeki tahıl üretimini
olumsuz yönde etkileyen en
önemli zararlılardan. Uzun yıllar,
devletin öncelikli zirai mücadele
konularından biri olan süne,
hâla stratejik bir sorun olarak
karşımıza çıkıyor
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Cevdet Afyoncu
Antalya Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi

Mustafa Soysal
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı

İbrahim Köseoğlu
Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı

Mehmet Altunbaş
Hediye Un Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm. Mahmut İslamoğlu
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Hububat Zararlıları Sorumlusu
FORUM YÖNETİCİSİ: Erdem Güner

S

üne; arpa, çavdar gibi tahılların daha erken olgunlaşması nedeniyle
en çok buğdaya zarar veriyor. Sünenin verdiği zarar sonucunda;
verim kaybı ile birlikte buğdayın sınai kalitesi de bozuluyor. Süne,
ekmeklik, makarnalık ve tohumluk olarak ayrılan buğdayın bu niteliklerine
% 100’e varan oranlarda zarar verebiliyor. Süne yavruları (nimf), buğday
danesinin süt ve sarı olum döneminde buğdayla beslendikleri için buğdaya
ekmeklik, makarnalık gibi özellikleri veren dane özü kayboluyor.

B

uğday üretimini nitelik ve nicelik yönünden etkileyen, ürün kayıplarına neden olan süne; aslında bir mera zararlısı. Ancak; mera alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi, çok geniş alanlarda uzun yıllar
yapılan kimyasal mücadele nedeniyle doğal dengenin bozulması, süneyi
baskı altında tutan doğal düşmanların yok olması gibi nedenler süneyi
sürekli mücadele edilmesi gereken bir zararlı haline getirmiş.

S

üneye karşı ilk bilimsel mücadele 1928 yılında, Türkiye’nin ilk tarım
okulu olan Halkalı Yüksek Ziraat Okulu’nun açılması ile başlamış.
1941-1954 yıllarında sünenin kışladığı bitkiler, alev makinesi ve gazyağı ile yakılmış. 1954 yılına kadar ise süneler para karşılığı satın alınmak
suretiyle el, kalbur ve atrap ile toplatılarak mücadele edilmeye çalışılmış.
1987 yılına kadar ise süne zararının ekonomik eşik altında kalması nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında mücadele yapılmamış. 1987
yılında ise Trakya Bölgesindeki salgınıyla beraber, diğer bölge illerinde de
süne varlığı gözlenmiş ve diğer illerde de süne mücadelesi başlamış. 1955
yılından itibaren yer aletleri ve uçakla kimyasal mücadele yürütülürken
1957 yılından itibaren de geniş çaplı uçakla mücadeleye geçilmiş. 1967
yılına kadar toz ilaçlar kullanılırken 1967 yılından itibaren sıvı formülasyonlu ilaçlar da kullanılmaya başlamış.

S

üneye karşı yürütülen bu 80 yıllık mücadele tecrübesi ve zamanla
gelişen bilimsel ve teknik gelişmeler ışığında süne problemini bir kez
daha gündeme getirdik. Konunun tarafları Borsanomi dergisinin
düzenlediği forumda bir araya geldi ve süne ile mücadele yöntemlerinin
bir an önce belirlenmesi çerçevesinde fikirlerini beyan etti. Borsanomi
dergisi olarak süne sorununun zaman kaybetmeden aşılması için bir an
önce çalışmaların koordine edilmesi, güçlerin ve kaynakların birleştirilmesi,
konunun çözümü noktasında çalışmalar yapılabilmesi için bir katkı sunmaya çalıştık.
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Ali Çandır
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Genelde meslek örgütlerinin
dergilerinde içerik, yönetim kurulunun faaliyetleri ile sınırlı kalır.
Borsanomi dergimiz üyelerimize
ulaştığında; üyelerimiz, sektörlerle ilgili, mevzuatla ilgili her türlü
gelişmeyi takip edebilsin istiyoruz.
Forumlarımız, toplantılarımız da
yine bu doğrultuda devam edecek. Antalya Ticaret Borsası olarak
süne konusunda neler yapabiliriz,
üzerimize düşen görevler nelerdir,
tüm bunları belirleyip bu toplantının sonunda da süne ile mücadele
konusunda üzerimize düşen görevleri yapma konusunda gayret içerisinde olacağız. Gerek üyelerimizden
gerek kamuoyundan gelecek olan
talepler doğrultusunda irdelenmesini istedikleri konular konusunda
da çalışmalar yapacağımızı şimdiden açıklayabilirim. Antalya Ticaret
Borsası, olarak tüm katılımcılara ve
konuklara teşekkür ediyorum.
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Cevdet Afyoncu
Antalya Tarım
İl Müdürlüğü
Temsilcisi
Antalya’nın toplam alanı 20 milyon 703 bin hektar.
Bunun % 20’si tarım
arazisi, % 54’ü orman ve fundalık, %
22’si tarım dışı arazi, % 4’ü çayır ve
mera. Bu % 20’lik kısım yaklaşık
4 milyon 143 bin 255 dekar. Tarım
alanı da kendi içinde tarla bitkileri
grubu, sebze grubu, meyve grubu,
nadas alanları, tarıma elverişli olup
da işlenmeyen araziler olarak birkaç parçaya bölünüyor. En büyük
grubu ise % 57’lik bir oranla tarla
bitkileri grubu kaplıyor. Arkasından
% 13’lük bir ekim alanı ile meyve
ve bağ alanları; % 1’lik bir alanda
nadas alanları; % 10’luk bir alanda
da sebze, süs bitkileri, açıkta ve örtü
altı geliyor. Tarla bitkileri 2-2.5 milyon dekar civarında bir paya sahip.
Bu grupta da en yüksek ekim mik-

tarı buğdaya ait. Buğday 1 milyon
250 bin 721 dekar, arpa 559 bin 800
dekar ve mısır 1 milyon 137 bin 210
dekar ekim alanına sahip. Buğday
ve arpa ekimi ilçelere göre farklılık gösteriyor tabi. Buğday ve arpa
ekimi Korkuteli’nde 580 bin dekar,
Elmalı’da 285 bin dekar, merkezde 210 bin 700 dekar, Manavgat’ta
167 bin 500 dekar. İlk dört ilçe bu
şekilde. Diğer ilçelerimizde de bu
miktar azalarak devam ediyor. Mısır
ekiminde de Serik birinci, merkez
ikinci, Manavgat üçüncü sırada yer
alıyor. Serik ve merkezde ortalama
40 bin dekar alanda ekim alanı var.
Manavgat’ta da 25 bin dekar bir
ekim alanı mevcut. Tarla bitkileri %
57’lik payla birinci sırada yer alıyor
ama tarımsal üretim değeri olarak,
Antalya’nın gayri safi hasılasında
dördüncü sırada yer alıyor. Para
miktarı getirisi olarak düşündüğümüz zaman % 45’lik bir payla örtü
altı birinci sırada, meyvecilik ikinci
sırada, açık alan sebzeciliği üçüncü

FORUM
sırada, tarla bitkileri de dördüncü
sırada yer alıyor. Bu seneki ekimler
de aşağı yukarı bu civarda olacaktır.
Ancak kesin rakamlar belli değil.
Hububat ekiminde kışlık olanlar
tamamlandı. Sadece yazlıklar ekilecek. Mısır ekimine de epey bir
zaman var. Yağışların geç gelmesi
nedeniyle ekimlerde biraz gecikme oldu. Kuraklık nedeniyle ekimler biraz geç oldu ama ikinci ürün
ekimleri biraz daha güçlü olacak
gibi görünüyor. Şu aşamada ekilen
ürünlerde kuraklık söz konusu diyemeyiz. Yağışlar şimdilik iyi devam
ediyor. Bir de destekleme konusu
var. Tarla bitkilerinde olsun, diğer
ürünlerde olsun devlet desteklemesi söz konusu. İmkanlar dahilinde
her üründe destekleme yapmaya
çalışılıyor ancak ekonomik kriz ve
Türkiye’deki ekonomik değişimler
nedeniyle ürünlere sınırlı destek
verilebiliyor. Bu sene biraz daha bu
desteklemelerin düşürülmesi söz
konusu oldu. Mevcut ürün desteklemelerinin % 10 kadar düşürülmesi söz konusu oldu. Global krizin
ve kuraklığın da bunda etkisi oldu.
Eldeki mevcut ödenekler az olunca
mecbur kısmak zorunda kalıyoruz.
Avrupa’da her üründe aşağı yukarı desteklemeler yapılıyor. Avrupa
çiftçisiyle rekabet edebilmek için
biz de onların bazında çiftçimizi
desteklemek zorundayız. Ama ne
yazık ki daha o seviyeye gelemedik.
Üretim miktarımız da o nedenle
Avrupa’nın altında. Uluslararası
alanda onlarla rekabet edemiyoruz.
Tarla bitkileri grubunda da devlet
vermiş olduğu destekleri değiştirebiliyor. Türkiye’nin bir yağ açığı var.
Yağ açığını gidermek için de devlet,
yağlı tohuma destek veriyor ki ekimini cazip hale getirebilsin. Ama
bazı bitkilerde çiftçilerimiz henüz
acemi. Kanola ekimini arttırmaya
çalıştık; destek kilo başına 20 Kr
gibi bir rakamdı. Ama hasat döneminde yaşanan güçlükler nedeniyle
bir türlü Antalya’da ekimi yapılamadı. Aslında pazarda çok büyük bir

problem yok, yağ fabrikaları alıyor.
Hatta 50 Kr gibi bir rakamla da
aldılar. Ama buna rağmen bu sene
ekim yok. Ayrıca pamuk ekiminde
de bir azalma söz konusu. Tabi ekim
alanlarının Güneydoğu’ya kayması,
fiyat politikaları, maliyetlerin artması, işçilik problemleri gibi sebeplerin de bunda etkisi var. Sertifikalı
tohum kullanıldığı zaman dekar
başına 3 TL civarında desteklerimiz var. Sertifikalı tohum üreten
çiftçiler de kilogram başına destek
alabiliyor. Mazot ve kimyevi gübre
desteklerimiz cüzi de olsa devam
ediyor. Bir de yağlı tohum bitkileri
grubuna verdiğimiz prim ödemelerimiz var. Onların başvuruları da 3
Nisan 2009 tarihine kadar devam
edecek.
Mustafa Soysal
Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
(BATEM) Tarla
Bitkileri Bölüm
Başkanı
Bitkisel üretimde çeşit çok
önemli. Yani atalarımızın dediği
gibi ne ekersen onu biçersin. Bölüm
olarak demonstrasyon amacıyla
23 farklı çeşidi denedik. Uzun yıllar ortalamasında en verimli çeşit
Ceyhan-99 çıkmıştır. Ondan sonra
Pandas ve arkasında da Sekreterya
çeşitleri geliyor. Günümüzde çeşit
seçimi alıcıya göre, tüccara göre
yapılıyor. Burada da kalite kriterleri araya giriyor. Mesela verimde
ön plana çıkan Ceyhan-99 çeşidinin glüten oranı düşük çıkabiliyor.
Daha sonra satışta sorunlar çıkıyor. O nedenle çeşidin hem kaliteli
hem de verimli olması çok önemli.
Antalya’da ekilen buğday çeşitlerine
gelirsek; birinci sırayı Pandas alıyor, ondan sonra Ceyhan-99, ondan
sonra da Kaşifbey, Basribey… gibi
çeşitler geliyor. Buğday dışındaki
diğer hububattan da biraz bahsedecek olursam Batem olarak mısır,
soya, yer fıstığı, susam çeşitlerinde
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çalışıyoruz. Mısır koçan kurduna
dayanıklı dört adet çeşit geliştirdik.
Fakat bu çeşitleri çiftçiye ulaştırma
konusunda sorunlarımız var.
İbrahim
Köseoğlu Antalya
Ticaret Borsası
Başkan Yardımcısı
Aksu’da susam,
buğday, mısır ve
kimyevi gübre ticareti ile uğraşıyorum.
Biçer tarlaya girdiği zaman ilk başta
kırıyor, kırdıklarını ya tarlaya atıyor
ya da daha sonra döküyor. Mısıra
geldiğimiz zaman ise buğdaydan
toprak alıyor içine. İçinde büyük
büyük koçanlar kalıyor. Bizim sıkıntımız öncelikle bunlar. Yüklemeye
gittiğimiz zaman da gelirken kamyonun arkasına helezon takamıyoruz. Trafik sabah saat altıdan sekize
kadar müsaade ediyor. Bir de tarlaya gönderdiğimiz kamyonlar 15
ton atması gerekiyor. Tarladan alıcı
deposuna geliyor, yolda jandarma
trafik durduruyor diyor ki senin
tonajın fazla 4 milyon lira ceza yazıyor. Zaten kamyoncunun alacağı 80
milyon lira, 4 milyon lira ceza alıyor.
Bizdeki sıkıntılar ilk başta bunlar.
Erdem Güner
Tedarik aşamasında sadece tarladan alıp getirme sürecinde mi problem oluyor? Onun dışında işin ticari
boyutunda da sorunlar var mı?
İbrahim Köseoğlu
Ticari boyutunda da durum
şöyle; biz müstahsile süne dediğimiz zaman, çoğu zaman müstahsil
süneyi bilmiyor. O zannediyor ki
bunlar ucuza alıp, pahalıya satmak
düşüncesinde. Biz istiyoruz ki sünesiz bir buğday alalım hem o istediği
fiyattan satsın, hem de biz göğsümüzü gere gere satalım. Biz buradan
gönderiyoruz buğdayı fabrikaya.
Fabrika ölçüyor ve diyor ki bu buğday bana yaramaz bunu başka yere
yönlendirin. Zaten verdiğin nakliye
ücreti kazanacağının yarısı.
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Mehmet Altunbaş
Hediye Un Yönetim
Kurulu Başkanı
Bizim sorunumuz zaten süne.
Buğdayda kalite
demek;
sünesiz
buğday demek. %
2 oranında süne bile bizim unumuzun kalitesini düşürüyor. Biz fabrika olarak kaliteye önem veriyoruz. Kalitesiz unu da zaten piyasada
hiçbir unlu mamul üreticisi veya
fırın kabul etmiyor, geri çeviriyor.
Antalya bölgesi’nde sünesiz buğday istiyoruz. Daha önceleri burada buğdaylar sünesizdi. İki üç sene
önce oturduk süne ile ilgili konuştuk, tartıştık. Hatta sert münakaşalar da oldu. ‘Buradaki süne oranı
çok düşük, biz bu düşük süne ile
niye mücadele edeceğiz’ şeklinde
yaklaşımlar oldu. Sahilden Kepez’e
kadar dağ kenarları hep süne. ‘Süne
falan yok’ dendi. Geçen sene baktık
ki süne fazlasıyla var. Ondan sonra
tüccar arkadaşlarımız da mağdur
oldu, biz de mağdur olduk. Bizim
ilişkilerimiz ticaretimiz hatırla
gönülle yürüyor. Biz mal almak istemeyince yanlış anlaşılıyor. Ucuza
buğday almak istiyoruz da, onun
için süne var diyoruz sanıyorlar. Ne
yazık ki böyle olayların içine girildi.
Sert tartışmalar oldu. Tabi bu bizi
de yaraladı. Buğdayda zaten süne
var mı yok mu belli olur. 100 tanede
2 tane bile olsa anlaşılır. Süt zamanında geliyor, içerideki değerli proteini hortumu ile çekiyor. Kuruma
yapıyor orası. 100 tanede 2 tane buğday varsa bu şekilde, bunlar unu da
bozuyor. Bu sefer un su gibi akıyor,
hamur olmuyor doğru dürüst.
Uzm. Mahmut
İslamoğlu Adana
Zirai Mücadele
Araştırma
Enstitüsü Hububat
Zararlıları
Sorumlusu
Süne ülkemizde Osmanlı’dan bu yana ilk kez
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1928 yılında, Adana’da salgın vermiş. Bu 1954 yılına kadar sürmüş.
1954’te Seyhan Barajı faaliyete giriyor, polikültür tarım yaygınlaşıyor,
sünenin doğal düşmanları süneyi
baskı altına alıyor ve süne Adana’da
sorun olmaktan çıkıyor. Böylece
de günümüze kadar devam ediyor.
Şu anda tek tük kıpırdanmalar var
ama onları hesap etmezsek 1954’ten
2009’a kadar Adana’da süne problemi yaşanmıyor. 1928‘den sonra
iki yıl Adana’da salgın devam etti,
daha sonra 1930-1932 yıllarında
Kahramanmaraş’a geçti. Oradan
Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a sıçradı
ve o dönem 1955-56 yıllarına kadar
Güneydoğu’nun hububatının, buğdayının böceği oldu. Ama sadece
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeydi.
O dönemlerde Cumhuriyet yeni
kurulmuş, eldeki imkanlar sınırlı. İlk önce ip çekmeyle başladık.
Tarlanın bir ucunda biri tutuyor, bir
ucunda başkası tutuyor ipi, tarlanın
etrafında gidip geliyorlar ve başağa
tırmanan böceği yere düşürmeye
çalışıyorlar. Amaç böceğin ergin
yapmasını önlemek. Takdir edersiniz ki bu yöntemler çok da uygun
yöntemler değil. Ondan sonra devlet bunları toplayıp satın almaya
başladı. 1955-1956 yıllarında kilolarca, tonlarca böcek aldı. Çukur açtı ve
içine sönmemiş kireci döktü, imha
etti. Bu da bir çözüm yolu olmadı.
Bu böcek nerede yaşıyor, nerede
kışlıyor, nerede toplanıyor bir de
ona baktılar bu arada. Dağlara taşlara bakmaya başladılar. Araştırırken
kirpi otu, geven gibi otların içerisinde yaşıyor diye dağı taşı yakmaya başladılar. 1957’ye kadar sürdü.
1957’de baktılar ki erozyon artmış
ama süne hala yerinde duruyor. Bu
da çözüm olmadı. O dönemlerde
1955-1956 yıllarında Nobel Ödülü
de kazanan DDT çıktı piyasaya.
DDT’nin süne üzerinde etkili olmasıyla birlikte yer gök DDT ile ilaçlanmaya başladı. Uçaklarla ilaçlamalar yapılıyor, yerden ilaçlamalar
yapılıyor. Ama bizim süne bu sefer

Diyarbakır’a, oradan Adıyaman’a,
oradan da Güneydoğu’nun tümüne sıçrıyor. 1960’lı yıllarda organik
fosforlu ilaçlar kullanılıyor ve artık
DDT’den vazgeçiliyor. Organik fosforlu ilaçlarla mücadele yapılıyor.
Ama maalesef süneyi yine kontrol
altına alamıyoruz. 1980’li yıllarda
da İç Anadolu Bölgesi’ne sıçrıyor
süne. Tam bu yıllarda dekara 0,15 gr
gibi az bir miktarda ve uçakla atılan
ULV (Ultra Low Volume) formülasyonlu pestisitler piyasaya çıkıyor. Bu
sefer de hemen onu kullanıyoruz
süneye karşı. Yine yer gök bu sefer
de ULV’li ilaçlar. Bu da 2004’e kadar
devam ediyor.1954 yılında sadece
Güneydoğu Anadolu’nun böceği
olan süne şu anda hububat üretimi, buğday üretimi yapılan tüm
alanların sorunu. Türkiye’deki alanların % 75’i ya süne ile mücadele
ediyor ya da süne tehdidi altında.
% 25’lik, % 20’lik bir kısmı kaldı.
Onlar da kıyı kesimlerimiz Antalya
ve Karadeniz Bölgesi. Onların haricinde şu anda devlet, yaklaşık 15-16
milyon dekarlık bir alanda süne ile
mücadele ediyor. Süne nasıl yaşıyor,
nasıl ürüyor kısaca onu da anlatayım. Sonbaharda hububat, buğday
biçildikten sonra sünenin verdiği
döller 1900-2000 rakımlı yüksek
tepelere çıkıyor. Oradaki kirpi otu,
geven otu, çam, meşe gibi bitkilerin yaprakları arasında bunlar kışı
geçiriyor. Toprak sıcaklığı 15˚ C’ye
çıktığı zaman uyku döneminden
çıkarak tarlalara doğru göç eder.
Göç ettikten sonra henüz kardeşlenme döneminde olan hububat
saplarını göbeklerinden sokup emerek kurtboğazı zararını meydana
getirir. Buğday büyüdükçe süne de
gelişir. Birçoğunuz arazide görmüştür bir sürü yemyeşil buğday başağı
içinde birkaç tane beyaz başak vardır. O beyaz başağı elinizle tutup
çektiğinizde çok rahatlıkla elinize
gelir bunlar ve saplarına baktığınız
zaman da zaten sünenin vurgununu
görürsünüz. Daha sonra kışlaktan
gelen ergin dediğimiz böcekler yavaş
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yavaş doğal ölüm sürecine girer. Bu
sırada dişiler de yumurta bırakmaya
başlar. Yumurtayı buğday yaprağının alt kısmına bırakır. O yumurtaların yedi tane dönemi vardır. Yedi
dönemi geçirdikten sonra çıkış olur
ve nimf dediğimiz birinci dönem
yavrular çıkar. Bunlar iklime, hava
sıcaklığına bağlı olarak 3 günde 5
günde deri değiştirerek büyür ve
ikinci kademe, üçüncü, dördüncü
ve beşinci kademe olur. Süne, ikinci dönem nimf dönemine geldiği
zaman buğdayın vejetatif dönemi,
süt olum dönemidir ve bu zamanda
süne buğdaydan beslenmeye devam
eder ve büyür. Buğday sarı olum
dönemine gelir ve öyle bir döneme
gelir ki süne, ergin dediğimiz anaç
olur. Büyür ve artık rahatlıkla her
tarafta görünür. Süne katılaşan buğdaya hortumunu sokar ve emmeye
çalışır ama buğday katılaştığı için
ememez.Süne buğdayın içerisine
protein bağlarını çözebilen proteaz
enzimini bırakır. % 3 ve üzeri buğdayda ergin olduğu vakit buğdayın
ekmeklik ve makarnalık özellikleri
kaybolur. Süne ile ilgili olarak peki
biz neler yapıyoruz? Süneler dağdan indiği zaman bizim ekiplerimiz çıkar il müdürlüğümüzde bu
konuyla ilgili ekipler oluşturulur.
Her bölge için ayrı ekipler oluşturulur; Manavgat ekibi, Serik ekibi gibi.
Bu ekipler sürvey dediğimiz gözlemleme çalışmalarına başlar. Böcek ne
zaman indi? Nereye indi? Nereye
dağıldı? Nasıl indi? Kıymetlendirme
dediğimiz ikinci bir sürvey daha
vardır. Bu sürveyle de metrekarede ne kadar süne var ne kadar
ergin var o belirlenir. Mücadeleyi
gerektirecek, alarm verilecek bir
durum var mı ona bakılır. Diyelim
ki A bölgesinde 0,8 ve üzeri süne
görüldü, orayı bırakmıyoruz. Orası
0,3’müş, burası 0,2’ymiş, burada
azmış, burada çokmuş demiyoruz.
Ondan sonraki sürveyimiz; parazitlenme. Parazitlenme sürveyine
bakıyoruz. Her bölgede, her ilçede,
her köyde, her ünitede teker teker

parazitlenme miktarlarını buluyoruz. Böceklerde bir zararlı böcek
vardır, bir de onları yok eden doğal
düşmanları vardır. Faydalı böcekler ya böceği direk öldürür ya da
süne yumurtasının içerisine kendi
yumurtasını bırakır. O yumurtadan da süne değil faydalı böcek
çıkar. Süne parazitlenme oranlarına
bakarız. Yine her bölgede her ünitede nimf sayımları yaparız.Tarım
Bakanlığı’nın Zirai Mücadele Teknik
Talimatı’na göre bize verilmiş ekonomik zarar eşiği metrekarede 10 ve
üzeri. Eğer siz bir alana gittiğinizde
metrekarede 10 ve üzeri süne nimfi
gördüyseniz orası bakanlığın teknik
talimatına göre ilaçlanmak zorunda. Bir de şu var; süne var ama ekonomik zarar eşiğinde. Bunları çok
iyi ayırt etmemiz lazım. Bir tarlaya
gittiniz; üç tane süne orada var altı
tane süne orada var. Bu tarlada süne
yok diyemezsiniz. Ancak ilaçlama
yapabilmeniz için metrekarede on
ve üzeri süne olması gerekiyor. İl
müdürlüğündeki arkadaşlarımız,
her köyden her tarladan mümkün
olduğu kadar fazla miktarda buğday numunesini alıp Adana Zirai
Mücadele Araştırma Enstitüsüne
gönderip orada kalite analizlerine
tabi tutuyor. Biz de sonuçlara göre
Tarım İl Müdürlüğü’ndeki ilgililere
şu alanlara dikkat edin, şunu şöyle
yapın, bunu böyle yapın diyoruz ve
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ortak bir tavır belirliyoruz. Sünenin
biyolojisinden bahsederken bir şey
söylendi; dağdan inerler, buğdayın
ilk göbelek kısmını emer, sonra yavrularını bırakır. Yavrular erginleştikten sonra bu defa da dağa çıkmaya
başlayacaktır. Kışın dağda, yazın
ovada. Yazın derken Haziran’a kadar
olan zamanı söylemek istiyorum.
Ovalardan yavaş yavaş dağa doğru
çıkmaya başlar. Dağa doğru çıkmaya
çalışırken de tekrar beslenmek ister.
Nerede yeşil, nerede biçilmemiş
araziler varsa saatlik olarak beslenir
ve gider. Siz onu bulamazsınız bile.
O zamanki mücadeleye de çekiliş
mücadelesi diyoruz. İhbara dayanan
bir mücadele şekli. Çiftçi onu görecek, tarım il müdürlüğüne müracaat edecek, il müdürlüğü de gerekli
tedbirleri alacak. 2004’e kadar süne
mücadelesi devlet mücadelesi şeklindeydi. Hem ilacı hem uygulaması
devletin yükümlülüğünde olan bir
mücadele idi. 2004’ten 2008’e kadar
devlet yardım mücadelesine dönüştü. Devlet ilacını verecek teknik eleman onun sınırlarını belirleyecek
orayı ilaçla diyecek o ilaçlayacak.
Ama 2009’dan sonra o da kalktı.
Bundan sonra tarım il müdürlüğündeki elemanlarımız bu sürveyleri
yine yapacak, metrekaredeki nimf
oranları ekonomik zarar eşiğinin
üzerinde ise ilgili çiftçiye söyleyip
mücadelesini yaptıracaklar.
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Mehmet Altunbaş
Hediye Un
Fabrikası Müdürü
Ne yazık ki tarlalardaki sünelerin
ölçümü ile iş bitmiyor. Bölgemizin
sorunu
sadece
süne de değil. Adana bölgesine
göre Antalya bölgesini mukayese
ettiğiniz zaman Antalya bölgesinde
Adana’daki buğday kalitesinde buğday da çok az. Adana’da 300 ton, 500
ton buğday kaldıran büyük çiftçiler
var ama Antalya bölgesinde bu tip
çiftçi sayısı çok az. Küçük çiftçi de
burada ‘Kaldıracağım buğday 10 ton;
10 ton buğdayı 50 lira aşağı satsam
o da eksik olsun uğraşmaya değmez’ diyor. Sertifikalı tohum ekmiyor. Geçmiş senelerde artmış olan
buğdayları getirip tekrar tarlasına
ekiyor. Tabi her sene aynı tohum
ekilince de dejenere oluyor; protein
değerleri düşüyor, glüten değerleri
düşüyor falan. Antalya’da buğdayın
tonu 520 lira idi harman zamanı.
Adana’ya baktığınız zaman ise 620640 lira civarındaydı. Oradan aldığımız zaman 50 lira nakliye masrafı
ile birlikte 680- 690 liraya mal ediyorduk. Bu sadece Antalya yöresinin
çiftçilerinin ve tüccarlarının kaybı
değil. Gidiyoruz Trakya’dan buğday alıyoruz, gidiyoruz Polatlı’dan
buğday alıyoruz, Balıkesir bölgesinden buğday alıyoruz. Bu bölgelerde de süne aşırı derece idi. Biz
bu bölgelere uğramıyorduk bile. Bir
ara Polatlı’daki buğday depolarının duvarları olduğu gibi süne idi.
Oradaki tüccarlar da buğday satamıyordu. Ama bunu aşmayı başardılar.
Mucize gerekmiyor bunu başarmak
için. Dünya yeniden keşfedilmeyecek. Bunun yapılması lazım. Süne
ile nasıl mücadele edeceğiz asıl bu
yöntemlere inelim. Bizim buğdayda baktığımız daha çok buğdayın
ekonomik değeri. Bizim de destek
vermemiz gerekirse bizler de destek verelim. Diğer un fabrikalarının yaşadığı da bizden farklı değil.
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Bizim diğer arkadaşlarımız da buraya bugün gelmiş olsa bizden farklı şeyler söylemeyecektir. Hatırla
gönülle alıyoruz buğdayları. Antalya
tüccarlarının yapmış olduğu büyük
bir mücadeledir”.
Mehmet Şen
Antalya Tarım İl
Müdürlüğü Bitki
Koruma Şube
Müdürü
Herkes kendi
penceresinden
bakıyor olaya elbette. Buğdayın ana zararlısı süne.
Bugün Trakya‘da olsun diğer bölgelerde olsun bu sorun çözüldü. Peki
bu sorun nasıl çözüldü? Biliyorsunuz
son 3 yıla kadar uçakla mücadele
yapılıyordu. Sonra bu kaldırıldı yer
aletlerine geçildi. Uzun yıllar uçakla
mücadelenin yapılması neticesinde
doğadaki süneyi baskı altında tutan,
süne yumurtasını parazitleyen faydalı böcekler yok oluyordu. Şimdi
havadan ilaçlamanın yasaklanmasının ardından dengenin yeniden
yavaş yavaş kurulduğu, dolayısıyla
geçmişte yaşanan sıkıntıların ortadan kalktığı şeklinde edindiğim
teknik bilgiyi de burada sizlerle paylaşayım. Yani her şey ilaçla mücadele değildir. Antalya bölgesi olarak
biz ne yapabiliriz? Biz Antalya’da
özellikle iki bölgede mücadele
çalışması yapıyoruz. Birincisi yayla
bölgesi dediğimiz Korkuteli, Elmalı
bölgesi; ikincisi Manavgat, Serik ve
Aksu gibi bölgeler. Biz buralarda
havanın ısınmasına bağlı olarak 1 ay
süre ile süneyi takip ediyoruz. Bizim
arkadaşlarımız süne arıyor, parazitlenmeyi arıyor; bir bakıyorsunuz
ürünü çiğniyorsunuz diye araziden
çıkarılıyor. Orada ihmal edilebiliyor mücadele. Ama biz diyoruz ki
bundan böyle süne mücadelesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl
Müdürlüğü olarak çalışmaya devam
edeceğiz. Örneğin bu yıl ağaç diktiriyoruz. Neden ağaç diktiriyoruz?
Çünkü sünenin yumurtasını parazitleyen faydalı böceği yaratmaya

çalışıyoruz. Ekonomik zarar eşiği;
üreticinin mücadele için yapacağı
masrafın kurtaracağı üründen daha
fazla veya daha az olma durumuna
göre değerlendiriliyor. Antalya’da
tüm bölgelere bizim tek tek bakma
şansımız yok. Nereye bakıyoruz?
Süne tehdidi altında bulunan bölgeleri bizzat sürvey yapıyoruz diğer
bölgelerde de gözlem yapıyoruz. Bu
sefer ne yapıyoruz? Süne sorunu
olabilecek bölgeyi sürvey programına alıyoruz. Gözlem kapsamına
aldığımız yerler var, gözden kaçırdığımız yerler de olmuş olabilir. Gebiz
bölgesinde emgi analiz oranları yaptırdık bir iki çiftçimizde emgi analiz
oranı yüksek çıktı. Bu sene Serik
bölgemizde badem ağaçları aldırdık diktirmek üzere. Aynı zamanda biyolojik mücadele programına
aldık. Bu sene imkanımız olursa
faydalı böcekle mücadelemizi yapacağız. Sonuç olarak kimyasal mücadele ile sorun çözülmedi.
Mehmet Altunbaş Hediye Un
Fabrikası Müdürü
Biz illa ki kimyasal mücadele
yapılsın demiyoruz zaten. Biz sünenin ekonomik boyutuna bakarız.
Aldığımız buğdayın kalitesine bakarız. İthal buğday getiriyoruz ya da
sünesi olmayan diğer bölgelerden
buğday getiriyoruz. Nasıl mücadele
edilecekse bunlarla mücadele edilecek. Süne yerleşeceği yerlere yerleşmiş. Sizler ölçüm yapıyorsunuz
arazide ama biz de işin bu tarafında
olayın ekonomik boyutunun ölçümünü yapıyoruz. Bizim ölçümlerimize göre, artık kaybedecek vakit
yok. Siz elbette devletin yaptığı projeleri yürütüyorsunuz ama geçen
sene Gebiz’de ölçüm yapıldı, sonucunu gördük. O nedenle bana göre
artık ölçüme bile gerek yok.
Erdem Güner
Mehmet Bey, sünenin olmadığı yerlerden buğday alıyoruz ya da
ithal ediyoruz dedi. İthal ediliyorsa
demek ki o ülkelerde bu problem
ya yok, ya da üstesinden bir şekilde
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gelinmiş. Nasıl üstesinden gelinmiş?
Entegre mücadele yöntemi anlamında dünyanın başka ülkelerinde neler uygulanıyor? Türkiye’nin
başka bölgelerinde böyle bir planlama var mı? Bu işin çözümüne yönelik alternatifler, öneriler ne olabilir?
Buna ilişkin bilgi verir misiniz?
Mahmut
İslamoğlu
Öncelikle şunu
söylemek isterim;
bir yerde geçen yıl
sürvey yaptık orada
süne vardı bu sene
de olacak diye bir
şey yok. Bugün var olan yarın yok
olabilir. Yarın yok olan bugün var
olabilir. Örneğin bundan 2-3 sene
önce Antalya’da kimsenin aklına
süne gelmezdi. Ama bugün konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz süneyi?
Süne çoğaldı ve her tarafı kapladı
diye değil. Türkiye’de son 3 yıldır şu
var; biraz önce Sayın Mehmet Şen
bahsetti, doğal düşmanların takibini de yaparız. Türkiye genelinde yaparız bu takibi. Hatta yaygın
olan Rusya’nın güneyindeki, Irak’ın,
Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde
nimf takibi de yaparız. Parazitoid,
predatör takibi de yaparız. Nasıl
oldu, bizde neden böyle değişiyor da
onlarda öyle değişiyor? Son 3 yılda
gördük ki sünenin yumurtasının
içine kendi yumurtasını koyan arıcıkların oranında gözle görülür bir
oranda azalma var. Türkiye çapında
parazitlenmeden dolayı parazitoid miktarının düşmesinden dolayı
süne miktarında bir artış var. Faydalı
böcek sayısı azaldı. Süne miktarı
yükseldi. Bir bizim elimizde olan
faktörler var, bir de bizim elimizde olmayan faktörler var. Yabancı
ot mücadelesi zamanında yabancı
ot ilaçlarının içine böcek öldürücü atmaya başladılar. Hem yabancı
otu öldürsün hem de daha sonra
gelecek olan zararlı böcekleri öldürsün. Bilmeden faydalı böceklerimizi
de öldürdük. Küçük bir arıcık, bir
dişi sünenin vermiş olduğu bütün

yumurtaları parazitler. Bize düşen
görev başta il müdürlüğümüz olmak
üzere eğitim çalışmaları yapmak.
Kesinlikle parazitoidi koruyacak
önlemler almalıyız. Önlemlerden
biri ilaçlamayı zamanında yapmaktır. Parazitoidlerin beslenebileceği alanlar bırakmaktır. Üçüncüsü
bunların kışı geçirebileceği yerleri
sağlamak. 2003 yılında bana gelen
raporda emgi oranları; Karaköy
0,6; Badamağacı 1,8; Çukurca 1,6
yani ortalama emgimiz 1,05. Sorun
2005’te başladı. Şunu söylemeliyim Antalya’da bizim iki bölgemiz
vardır; birincisi sahil bölgesi ikincisi dağ kesimi dediğimiz bölge.
Dağ kesimlerinde son 3-4 yıldır bir
problemimiz yok. Arkadaşlarımız
ölçümlerini sayımlarını yapıyor
süne miktarlarını buluyor analizler de temiz çıkıyor. Son 2-3 yıldır
artığının biz de farkındayız. Geldik
arazileri gezdik. Problem olabilecek
araziler daha çok ormandan bozma,
orman içerisinde kalmış arazilerde,
ayrıca küçük küçük parseller şeklinde olanlarda ciddi problem var.
Antalya’da ilk süne mücadelesi 1988
yılında başlamış, 10 yıl devam etmiş.
Biz de 10 yıl tüm alanları sürekli
ilaçlayacaktık, ya da bunu bir nebze
göğüsleyecektik. İlaçlama dediğimiz arkadaşlar birinci sınıf zehirdir.
Bunların hepsi bize geri dönüyor.

Taban suyuna karışıyor, o bölgelerde inek otluyor, oradan süte geçiyor.
Böyle bir döngü. Nihayetinde geri
dönüşü yine bize oluyor. Çiftçimizin
zarar görmesini elbette istemeyiz.
Onun da bir tahammül sınırı vardır.
İlaçlama gerekiyorsa hakikaten onu
da yapmaya çalışırız. Entegre mücadele her yöntemi uygun şekilde kullanmaktır. Biz onu da kaçınmadan
kullanıyoruz.
Yusuf Karasu
Esnaf, ATB Meclis
Üyesi
Beş yıldan bu
yana ATB’de görev
yapıyorum ve beş
yıldan bu yana da
süne ile ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü’ne defalarca
yazdık, defalarca görüştük. Bu süne
nasıl önlenir? Süne ile ilgili olarak artık böcek mi salacağız, böcek
salalım; artık ilaç mı yapacağız ilaç
yapalım biz tüccar olarak, esnaf olarak utanıyoruz. Durum bu. Antalya
bölgesinde bu yıl ekilebilecek en
yüksek oranda buğday ekimi yapıldı. Bu mücadele bu yıl yapılmazsa
başka zaman zaten yapılamaz.
Mehmet Şen
Burada şunu da belirtmek isterim ki şu an Bitki Koruma Şubesi
olarak görev yaptığım arkadaşlarım-
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la buradayım. Tüm ekiplerimizle bu
konuda çalışıyoruz. Ben Konyalıyım.
Ziraat fakültesine gidene kadar
hububat tarlalarında yetiştim.
Ekiminden hasadına kadar. Hala da
devam ediyoruz. Bu nedenle hem
alaylı, hem de okulluyum. Burada
bir çözüm önerisi de sunmak istiyorum. Mart ayı sonundan itibaren
sahadayız. Ekiplerimizi kuruyoruz, sahada çember atarak kışlamış
erginleri takip edeceğiz. Ama burada önemli bir şey var; Yusuf Bey
olsun diğer katılımcılar olsun bölgelerindeki bayii ve çiftçileri lütfen
bize destek olma anlamında kontrol
altına alsınlar.
Bizim hedefimiz o ilk inişteki erginler değil. Onlar beslensin,
insin. Bizim hedefimiz o erginlerin bırakacağı yumurtadan çıkacak
yeni nimflerle mücadele etmek. O
erginler sapa kalkma, kardeşlenme
döneminde iniş yapıyorlar. Yumurta
bıraktığı an, arıcık dediğimiz faydalı böcekleri, maalesef biz ilaçlamadan dolayı doğada bitirmişiz
onları, o nedenle onları Adana Zirai
Mücadele’de üretip salıyoruz. O
faydalı böceklerin faaliyette olduğu
dönemde ergine karşı ilaçlama yapılıyor. Oysa kesinlikle o ergine karşı
ilaçlı mücadele yapılmamalı. Onu
öldüreceğiz diye yapılan mücadele
bir intihardır sünede. Onun yumurtasını parazitleyecek böceği de tam
çalıştığı an öldürmüş oluyorsunuz.
Dolayısıyla meydan yumurtalara kalıyor, o yumurtalar da çıkınca
süne popülasyonu artıyor. Kesinlikle
o ergine dokunmayalım insin. Biz
onun bırakacağı yumurtayı parazitlemeye çalışacağız. Parazitleme
için o faydalı böceklerin faaliyette
olduğu dönem kesinlikle ilaçlama
yapmıyoruz. İkincisi ağaçlandırma
çalışmalarına devam ediyoruz. Bu
ağaçlandırmada da bizim hedefimiz
toplu bahçe falan değil. Tarla kenarlarına o arıcıkların, faydalı böceğin
barınacağı ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeliyiz.
Kimyasal mücadele de gereki-
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yorsa ona da Mart ayının sonlarında sahilde başlayacağız; Nisan
ayının ortalarında da baktık erginin
inişini takip edeceğiz; metrekarede
0,8 veya üzeriyse o bölgeleri takibe
alacağız. Yumurta parazitlenmesini
takip edeceğiz. Siyahlaşırsa, yumurta parazitlenmişse ona göre hareket
edeceğiz, ilaçlama gerekiyorsa da
ilaçlamaya biz hemen burada kendimiz karar vereceğiz. Bu ilaçlama
için ne olursunuz tarım il ve ilçe
müdürlüğünü bekleyiniz.
Ali Koç Ziraat
Mühendisi, BATEM
Mahmut Bey’e
şunu sormak istiyorum; parazitoidlerin laboratuar
koşullarında çoğaltılarak bırakılma
şansı var mı? Böyle bir çalışmanız
var mı?
Mahmut
İslamoğlu
Öncelikle sizlere Konya örneğini
vermek istiyorum.
Konya ne yapıyor?
Süne mücadelesinde söz sahibi olabilmek için Tarım İl Müdürlüğü’ne
maddi kaynak aktarıyor. Tutup para
vermiyor tabi ki; araç kiralıyor, bir
tane mühendis veriyor ve o mühendis ekiplerle her gün gidiyor ve süne
sürveyi yapıyor. Sünenin her noktasında Borsamız olsun, un sanayicileri olsun, üreticiler olsun mutlaka
işbirliği içerisinde bu mücadeleyi
yapalım.
Ali Bey’in sorusuna gelince biliyorsunuz ilk parazitoid üretim çalışmaları Batem’de yapıldı. 1992 yılından itibaren iki sene yapıldı ancak
Trakya’ya gönderilirken başarı sağlanamadı. 2004 yılında ülkesel süne
projesi adıyla bir proje geliştirildi.
Bu projenin karakteristiklerinden
bir tanesi de süne yumurta parazitoidlerinin üretimi ve salımı idi.
Biz 2004 yılında bu projeye 300

binle başladık. 700 binlere çıktık
sonra 3 milyona çıktık şu andaki
rakamımız 11 milyon civarında. Yani
biz enstitü laboratuarında kendi
imkanlarımızla 11-12 bin parazitoid
üretip salabilecek seviyeye geldik.
Fakat bu üretim ve salımla ilgili çok
büyük mesafeler kat etmemize rağmen bazı aksaklıklar da var. Onları
da aşmaya çalışıyoruz.
Zaten şu anda ülkemizde üç
bölgemizde parazitoid üretiliyor.
Konya’da üretiliyor ve Adana’da üretiliyor, bu sene Kırklareli’nde de üretilecek. Bu seneki hedefimiz 15-16
milyon civarında. 3-4 yıl sonra size
daha kesin rakamlar verebileceğiz
elbette.
Mehmet Özmen
Tüccar
Antalya merkezde
hububat
ticareti yapıyorum.
Sünenin musallat
olmadığı bir buğday çeşidi var mı, ya
da araştırılıyor mu? Öyle bir tohum
önerilse daha iyi olmaz mı?
Mahmut İslamoğlu
Bizde sünenin emgisine karşı
toleranslı olanlar ve olmayanlar var.
Sünenin biyolojisi gereği süne enzimi bırakıyor, protein bağlarını parçalıyor. % 100 süneden zarar görmez
denilen bir buğday çeşidi şu ana
kadar yok.
Mehmet Yalçın
Koppert Biyolojik
Mücadele Birimi
Sorumlusu
Hollanda menşeli bir şirket olarak
bu faydalı böcekleri
dışarıdan ithal edip
seralara salıyoruz. Tabi ki hedefimiz özellikle Antalya’dan başlayarak, faydalı böcekleri bu bölgede
üretmek. Bu böceklerin dışarıdan
getirilmesi, seralara salımı ciddi bir
problem. Şimdi bu arıcıklar bakanlık nezdinde üretiliyor. Bu üretimin
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bir partner şirketle beraber üretilmesi söz konusu olabilir mi? Veya
buna bir destek verilmesi olasılığı
var mı?
Mahmut İslamoğlu
Üretimle ilgili ciddi problemler
olduğunu ve bunun çözümünün de
2-3 yıl alabileceğini söylemiştim. O
nedenle bakanlığın bizden isteği;
problemlerin bir an önce çözümlenmesidir. Dağdan getirdik süneyi.
Dağ ortamını laboratuar koşullarında yaparak süneyi oraya tıktık ve
şubat ayında onları çıkardık. Ama şu
var. Siz devamlı canlıya yani süneye
bağlısınız. Bizim istediğimiz de şu
kendi sünemizi kendimiz oluşturmak. Teknik problemler de aşıldıktan sonra elbette bu söz konusu
olabilir. Antalya gibi bir yerde ben
bunu tercih ederim. Ayrıca biyolojik
mücadeleyi kimyasal mücadeleye
elbette tercih ederim.
Mehmet Şen
Bölgemiz için bir
şey söylemek istiyorum Çukurova bölgesindeki arkadaşlarımız üretirken o
böceği; Maraş’taki
Kilis’teki arkadaşlarımız dağlardan uyuyan süneleri
toplayıp enstitüye gönderiyorlar. O
süneden elde ediliyor. Antalya için
ise bu tip kışlaklar yok. Topluca
bulabileceğimiz kışlak yok yani
Antalya’da.
Erdem Güner
Mahmut Bey size bir şey sormak
istiyorum. Antalya bölgesi hububat
üretiminde önde olan bölgelerden
biri değil. Ancak burada entegre
mücadele takvimi belirlenip, süneye karşı biyolojik mücadelenin önde
tutulacağı bir pilot uygulama yapılabilir mi? Ali Bey’e de şunu sormak istiyorum bu noktada Antalya
Ticaret Borsası’nın katkıları neler
olabilir?
Ali Çandır
Zaten böyle bir toplantı yapma-

mızın amacı da biraz bu. Bu toplantı
sonucunda neler yapabiliriz bunları
belirleyebilmek. Yapabilecek işler,
bizim hacmimizi, gücümüzü aşmıyorsa neden olmasın. Bu toplantıyı
düzenlerken de sektörün içindeki
arkadaşlarımızın çözüm noktasında
çok önemli katkılar sunacaklarını
biliyorum. Hep birlikte çözüm noktasında neler yapmak gerekiyorsa
bunları yapmanın yollarını bulacağız.
Mahmut İslamoğlu
Biyolojik mücadelede temel
hedef,
varolanı
korumaktır.
Üretimden önce, entegre mücadeleden önce ilk hedef varolan faydalıyı korumak olmalıdır. Antalya’da
yumurta parazitoidi, ergin parazitoidi var ayrıca. Ergin parazitoidler de
bizim bildiğimiz şu kara sinek benzeri böcekler. Sünenin kanadının
altına kendi yumurtasını vücudunun içine bırakıyor. Dört tane evre
geçiriyor o larva. Sünenin içindeki
iç organlar ile beslenerek kocaman
oluyor. Sünenin genital organlarından çıkıp gidiyor. Böylece böceği
öldürmekten ziyade yumurta verimini düşürüyor.
Bir böcek 100 tane böcek veriyorsa parazitlenen o böcekler 30
tane veriyor. Aslında bu böceğimiz
de var, hepsi var. Yanlış giden ne?
Yanlış giden uygulamalar. Ağaçlarla

çalıları yok etmek, anızları hemen
yakmak gibi yanlış uygulamalar.
Süne yumurta parazitoidleri 10-15
gün hatta bazı kaynaklara göre 3
hafta anızda kalabiliyor. Nihayetinde
bunlar da canlı beslenmeleri gerekiyor. Bunlar da çiçek özleri ile besleniyor.
Ticaret Borsası ile Tarım İl
Müdürlüğü’ne düşen görev çiftçilere bir an önce ulaşmak ve eğitimlerini yapmak. Bundan sonra yine
olmuyorsa entegre mücadele, yine
olmuyorsa biyolojik mücadele ve
laboratuarlarda üretimin yapılması
bizim önümüzde seçebileceğimiz
alternatifler arasında.
Ali Koç Ziraat Mühendisi, BATEM
Ben Gebiz’liyim. Geçen yıl ve
evvelki yıl arazide gördüğümüz
buğday başaklanma döneminde
çiçeklenme döneminde buğday
sülüğü dediğimiz canlıya rastladık. Köydeki arazimde çok fazlaydı.
İlaçladım. Benim annem şu anda
ekmek pişirirken şikayetçi değil
ama diğer komşularımız ekmeklerini dahi pişiremiyor. Bu buğday
sülüğü belki de süneden daha fazla
Gebiz yöresinde. Bunu da dikkate
almak araştırmak lazım.
Mahmut İslamoğlu
Bu buğday sülüğü bizim Adana
ilimizde de var. Daha çok nemli ve
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SÜNE ZARARLISI
Süne nedir?

Süne, yaklaşık 1 cm boyunda, toprak renginde, yassı
vücutlu bir böcektir. Ülkemizin hemen her yerinde
bulunur ve bazı yıllarda önemli salgınlar yapar.
Bilimsel ismi Eurygaster spp. olan süne önemli bir tahıl
zararlısıdır. Sokucu-emici bir ağız yapısına sahiptir.

Nasıl zarar verir?

Tahılları erken dönemde sapından sokup içindeki
özsuyu emerek tahılda başak oluşmasını engeller.
Buna “Göbekkurusu” veya “Kurtboğazı” zararı adını
veriyoruz. Daha ileriki dönemlerde sokup emme
yaptığında ise “Akbaşak” zararı oluşur. Akbaşak
zararında başak, zarar görmemiş olan başaklara göre
daha açık ve beyaz bir renk almaktadır.

Nasıl ve nerede yaşar?

Süne, kış soğuklarını ve yaz sıcaklarını yabani
otların yada ağaç yapraklarının altında dağlardaki
kışlaklarında geçirir. Göbekkurusu ve Akbaşak zararı
kışlaktan çıkan kışlamış erginler tarafından meydana
getirilir. Kışlaktan inen erginler tahılda yukarıda
açıklandığı gibi zarar verdikten sonra çiftleşir. Ergin
dişi 2 veya 3 sıra halinde olan yumurtalarını buğdaygil
yapraklarının veya yabancıotların altına bırakır.
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Kışlamış erginler yumurtlamayı takiben ölürler.
Yaklaşık 1 hafta sonra açılan yumurtalardan 1. dönem
nimfler çıkarlar. 1. dönem nimfler beslenmezler ve
bir arada toplu olarak bulunurlar. Yaklaşık 1 hafta
sonra gömlek değiştirerek 2 .dönem nimf haline
gelirler. 2. dönem nimfler henüz süt olum dönemindeki
tahılların başaklarını sokup emerek oburca beslenirler.
Daha sonra gömlek değiştirerek 3., 4. ve 5. dönem
nimf haline gelirler. 5. dönemdeki nimf de gömlek
değiştirerek yeni nesil erginleri meydana getirir.
Yeni nesil erginler kışlayacakları enerjiyi depolamak
için buğdayda oburca beslenirler. Daha sonra
kışlaklarına çekilerek yaz sıcaklarını ve ardından da
kışı geçirirler ve rahatsız edilmedikçe kışlaklarını terk
etmezler. Yeni nesil nimfleri, buğday başağındaki
tane üzerinde doğrudan zararlıdır. Tanede verim
kayıplarına neden oldukları gibi, sokup emmeleri
sırasında salgıladıkları salgılar nedeniyle kalite
kayıpları meydana getirirler. Sertleşmiş buğday
tanesinin proteinini parçalayan bir enzim salgılarlar.
Buğdaydaki glutenin kimyasal yapısını bozarlar. Böyle
buğdaylar ekmeklik olarak kullanılamazlar. Yüksek
yoğunlukta bulaşık olan buğdaylar yemlik olarak dahi
kullanılamaz.
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kıyı kesimlerde fazla. Teknik talimatlarda o konu ile ilgili yapılmış bir
araştırma yok. Herhangi bir tavsiye
yok. Onunla da ilgili bir tane parazitoid buldular. Araştırma sonuçlarının tamamlanmasını beklemek
lazım. Kaliteye etkisi elbette vardır.
Dediğiniz gibi araştırılması gereken
bir konu diye düşünüyorum.
Hüseyin Cahit
Kayan ATB Meclis
Başkanı
Tarım ilaçları
bundan sonra reçete ile satılacak. Bu
reçeteyi yazacak
olan danışmanlara
ziraat mühendislerine böyle bir tavsiyede bulunulabilir mi? Yani bu
yararlı böcekleri öldürmeyecek olan
ilaçların yazılması tavsiye edilebilir
mi? Danışmanlar bu konuda bilgilendirilebilir diye bir öneride bulunmak istiyorum.
Mehmet Şen
Olması gereken de bu zaten.
Özellikle
zirai
ilaçlarda bekleme
süresi çok önemlidir. Dolayısıyla biz
danışmanlarımıza olsun kendi meslektaşlarımıza
arkadaşlarımıza olsun şunu söyleriz; üretim deseni artı gıda güvenliğini göze alarak; çevre dostu ilaçlara
öncelik verin. Çok güzel bir tespit.
O konuda da çalışmalar yürütüyoruz.
M. Sedat
Kolcuoğlu
Üretici
yeteri kadar sertifikalı
tohum kullanıyor
mu, kullanmıyorsa nasıl bir çalışma
yapılabilir?
İbrahim Köseoğlu
Üretici sertifikalı tohum kullanmıyor. Çünkü tohumdaki desteklemeler yeterli değil. Desteklemeler

artırılmalı. Belki böylece kalite biraz
daha artırılır. Maliyet yüksekliğinden dolayı tohum fiyatlarının yüksekliğinden dolayı sertifikalı tohum
kullanımı ancak % 30 dolayında.
Cevdet Afyoncu
En son desteklemelerle ilgili bir
şey söyleyebilirim.
Desteklemeler
bakanlar kurulu
tebliği ile belirleniyor. Esas amacımız zaten desteği direkt üreticiye
vermek. Devlet zaten açık kapıları
belirlemiş. Kendi arazisi varsa kayıtlı oluyor, kendi arazisi değilse icra
yöntemi ile üzerine kayıt yapma
imkanı var. Ancak doğrudan gelir
veya mazot desteği ve gübre desteğini alabilmek için, tarla sahibi
vermek istemeyebiliyor. Dolayısıyla
çiftçi kendi adına kayıtlı değilse
orada üretilen ürünlerden faydalanamıyor. Oradaki tarla sahibinin
yapmış olduğu anlaşma ortaya çıkıyor bu durumda. Devletin koymuş
olduğu kıstas belli. Doğrudan geliri
kademeli olarak düşürüyor direkt
olarak tarlaya verilecek olan desteklemeler gittikçe düştü. Ürünü
kim ürettiyse destek ona verilmeli.
Bizim de görüşümüz bu yönde.
İbrahim
Köseoğlu
Antalya’da
hububat ticareti
yapanlar iki elin
parmağı kadar. Bizi
kontrol etmesi çok
daha basit. Bizim
faturalarımız tescil olarak Borsa’dan
geçiyor. Müstahsil makbuzları ile
karşılaştırıldığı zaman giriş çıkışlarımız tamamen tutuyor. Bizim
için çözüm süne sorununun giderilmesi. Biz burada Batem, Tarım
İl Müdürlüğü ve Antalya Ticaret
Borsası birleşerek bir yerde üretip
bunu salmak mı lazım, yapalım.
Yoksa kadere boyun eğmek mi
lazım?
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Mustafa Soysal
Batem olarak
biz faydalı böceği
üretebiliriz.
Geçmişte de başarılı örnekleri var.
Sorun şurada; üretiyorsun ama alıcı
yok. Kurum da zarar ettiği zaman
vazgeçme durumuna kadar geliyor.
Biz çiftçiye ne dayatırsak çiftçi onu
alıyor. Geçmişte Pandas diyordu
biz Ceyhan önerdik çiftçi geldi yine
Pandas alıyordu. Ceyhan-99’a alıştı
bu yıl üretmedik bu yıl da Ceyhan99 istiyor. Yani çiftçi ne önerirsen
ona yöneliyor. Yeni çeşitlere gitmemiz lazım diye düşünüyorum.
Mahmut
İslamoğlu
Antalya’da süne
bugün belki bir
sorun ama ileride
kesinlikle olmayacaktır. Çünkü
Antalya’nın yapısı,
doğası sünenin yaşamasına, çoğalmasına ön açacak bir ortam değil.
Tam tersine parazitoidin yaşamasına müsait bir ortamı var. Türkiye’de
parazitoid miktarının azalması ile
sünede suni bir artış olduğunu söylemiştim. Ama kısa vadede sizin
açınızdan önereceğim şey eğitim
faaliyetlerine ağırlık verilmesi, il
müdürlükleri ile işbirliği yapılması
ve gerekiyorsa da kimyasal mücadele yapılmasıdır.
Mehmet Altunba
Bizim düşüncemiz bir an evvel
mücadeleye başlanması. Bu yıl en
azından görüşmeler erken başladı.
Nisan, Mayıs aylarında toplanmaya başlıyorduk o
zaman da iş işten geçmiş oluyordu.
Ama bu sene Şubat ayında olması
çok iyi oldu. Neler yapılabilir bir an
önce bunlar belirlenip mücadeleye
başlanmalı. Biz bunları istiyoruz.
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FORUM

Sonuç
Bildirgesi

01

Uzun yıllar, çok geniş alanlarda süneye
karşı kimyasal mücadelenin yapılması
sonucu, doğal denge bozulmuş; süneyi
baskı altında tutan doğal düşmanların
yaşam alanları yok olmuştur. Bu nedenle
faydalı organizmalar için doğal yaşam
alanları oluşturulmalı, doğal düşmanların
popülasyonları arttırılmalı ve böylece doğal
biyolojik mücadele ile sünenin baskı altında
tutulması sağlanmalıdır.

02

Zararlı türlerin popülasyon değişimlerinde
rol oynayan tüm faktörler, çevresiyle
birlikte düşünülmelidir. Zararlı
popüasyonlarının ekonomik zarar eşiğinin
altında tutulabilmesi için bütün teknik ve
metodların birbiriyle uyum içinde kullanımı
konusunda girişilen çabaların tümü olarak
tanımlanan ‘entegre’ mücadele yöntemi, süne
mücadelesinde temel yaklaşım olmalıdır.

03

Süne ile mücadele için çok sayıda araç,
nitelikli personel ve önemli miktarda
ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışmaların tek elden koordine edilmesi,
güçlerin ve kaynakların birleştirilmesi,
konunun çözümü için gerekli araştırmaları
yapacak ve sonuçları uygulayacak tarafların
birlikte çalışması gerekir.

04

Sürveylerin sonuçlarına göre, hangi
alanlarda mücadele uygulanacağına karar
verilmeli ve ergin mücadelesinden ziyade
nimf (yavru süne) mücadelesi uygulanmalıdır.
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05

Sünenin doğada çoğalmasını engelleyen
pek çok parazitoit ve predatör vardır.
Bunlar içinde de en önemlileri yumurta
parazitoitleridir. Ancak yumurta parazitoitlerini
laboratuarda çoğaltarak doğaya salıvermek
yerine, doğayı bunların çoğalmasına elverişli
hale getirmek ve korumak amaçlanmalıdır.
Bunun için süne türlerine karşı biyolojik
mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla
uygun ve gerekli yerlerde, ağaç ve çalılıkların
tesisi ile uygun yabancı otların ekimi
yapılmalıdır.

06

Ülkemizde tarımı yapılan buğday
çeşitlerinin kalite yönünden süneden
etkilenme durumları tespit edilerek süne
proteazına karşı, dayanıklı gluten yapısına sahip
buğday çeşitleri belirlenmeli ve süne zararının
yaygın olarak görüldüğü bölgelerde bu çeşitler
üreticiye tavsiye edilmelidir.

07

Tarım ilaçlarının etkin ve sağlıklı bir şekilde
kullanılması için çıkarılan Bitki Koruma
Ürünlerinin Reçeteli Satışı Hakkındaki
Yönetmelik ile tarım ilaçları artık reçete ile
satılacaktır. Zirai ilaç kullanımını kontrol altına
almayı hedefleyen bu girişimde de öncü rolü
yine danışmanlar üstelenecektir. Bu nedenle
süne ile mücadele aşamasında da zirai ilaçların
uygun zamanlarda ve uygun dozlarda kullanımı
konusunda çiftçiler eğitilmeli, danışmanlar
uyarılmalı ve çevre dostu ilaçlar kullanılmalıdır.

08

Tahıllarda kullanılacak sertifikalı
tohumluklarla üretim artışına ilave olarak
ürün kalitesi de artacaktır. Bu nedenle
sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması
için desteklemeler artmalı, çiftçilerin sertifikalı
tohum kullanımı teşvik edilmelidir.

09

Antalya bölgesinde süne sorunu üretici,
tüccar ve un sanayicisi açısından,
tahammül eşiğinin üzerinde zarar vermeye
başlamıştır. Bu nedenle zaman kazanmaya
yönelik her türlü tedbir alınmalı ve mücadele
uygulaması olabildiğince erken başlatılmalıdır.
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KOMİTELER

Meslek komitesi
başkanlarıyla
bir araya gelen
ATB Başkanı Ali Çandır,
“Meslek grupları birbirini
desteklemeli”
dedi

Başkan Çandır,
meslek komitelerinin
başkanlarıyla buluştu

A

ntalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, 8 meslek grubunun başkanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya, Hububat ve Mamulleri
Meslek Komitesi Başkanı Mehmet
Özmen, Çeşitli Mallar Meslek
Komitesi Başkanı İmdat Keskin,
Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek
Komitesi Başkanı Mehmet Güven,
Bellli Bir Mala Tahsis Edilmemiş

Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek
Komitesi Başkanı Cengiz Tülüben,
Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek
Komitesi Başkanı Osman Yardımcı,
Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkanı
Hasan Yazıcı, Belirli Ürünlerin
Satışı ile Uzmanlaşmış Aracılar
Meslek Komitesi Başkanı Fatih
Ekinci, Aromatik (Itırlı) Bitkisel
Ürünler ile Reçel ve Pekmezciler
Meslek Komitesi Başkanı Arif İzmir
ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Hüseyin Cahit Kayan katıldı.

‘Birbirimize destek olmalıyız’

Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni
dönemde tüm meslek odalarının
desteği ile yollarına emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Meslek
komiteleriyle sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmak
istediklerini belirten Başkan Çandır,
“Tüm meslek komiteleri birbirine
destek olmalı. Sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olursak aşabiliriz” dedi.

Mısır üretimindeki sorunları konuştular

A

ntalya Ticaret Borsası Çeşitli Mallar
Meslek Komitesi, Sadık Aslan başkanlığında toplandı. Toplantıya diğer
üyelerden Veli Karasu, Süleyman Ersan,
Kemal Şanverdi ve Hüseyin Gülşen katıldı.
Mesleki sorunların tartışıldığı toplantıya
ilerleyen dakikalarda Tarım İl Müdürlüğü
yetkilileri dahil oldu. Meslek komitesi üyeleri yaşadıkları sıkıntıları tarım il müdürlüğü
yetkililerine anlattı. Görüşmeler sonunda
tarım il müdürlüğünde mısır üretimiyle ilgili bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
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Hal Müdürü Hüseyin Kara, ATB
meslek komite toplantılarına katıldı

A

ntalya Ticaret Borsası Belirli Ürünlerin Satışı ile
Uzmanlaşmış Aracılar Meslek Komitesi ve Taze
Meyve Sebzeciler Meslek Komitesi seçimden
sonraki ilk toplantılarını yaptı.
Her iki grubun toplantısına da Büyükşehir Belediyesi
Hal Kompleksi Müdürü Hüseyin Kara konuk olarak
katıldı.

Belirli Ürünlerin Satışı ile Uzmanlaşmış Aracılar
Meslek Komitesi toplantısına Fatih Ekinci, Ali Demir,
Ali Çetin, Fevzi Atşen ve Cüneyt Doğan katıldı. Meslek
komite üyeleri, Hal Müdürü Kara’ya analiz ve hal yasası
konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Taze Meyve
Sebzeciler Meslek Komitesi toplantısında ise sektörel
konular konuşuldu.
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Her şey
EXPO 2014
için!...
EXPO 2014 için
hakarete geçen Antalya’nın mülki
amirleri, yerel yöneticileri ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri
Ankara’ya çıkarma yaptı

E

XPO gibi önemli bir organizasyonun kentimize ve
ülkemize kazandırılmasında,
merkezi yönetimin sağlayacağı desteğin hayati önem taşıdığı gerçeğinden hareketle Antalya Milletvekili
Sadık Badak’ın katkılarıyla organize edilen program çerçevesinde,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ziyaret edildi.
Borsamızı Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır’ın temsil ettiği heyette; Vali adına yardımcısı
Ali Nazım Balcıoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel,
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Özgen, AKTOB Başkanı
Sururi Çorabatır, ANSİAD Başkanı

Ocak & Şubat 2009

Mehmet Hacıarifoğlu, ANFAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Çalık, Kesme Çiçek İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Bağdatlıoğlu, Yaş Sebze ve
Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı ve
ATAV Başkanı Nizamettin Şen hazır
bulundu.

Projeye sıcak baktılar
Heyete Ankara’da Antalya
Milletvekili ve Adalet Bakanı
Mehmet Ali Şahin ile vekiller Sadık
Badak, Abdurrahman Arıcı ve Yusuf
Ziya İrbeç dahil oldu. Fuarların,
kentlerin gelişimi ve markalaşması
konusundaki önemine dikkat çeken
Antalya Ticaret Borsası Başkanı

Ali Çandır, üç ay süren ve “Küçük
EXPO” olarak da adlandırılan EXPO
2014’ün, Antalya’nın gelişimine
büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Yapılan ziyaretlerin olumlu geçtiğini, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın
konuya duyarlı yaklaşım gösterdiklerini anlatan Çandır, gerekli alt
yapı çalışmaları tamamlandıktan
sonra hazırlanacak dosya ile birlikte
Ankara’ya bir ziyaret daha gerçekleştireceklerini söyledi.
Borsa Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, böyle önemli organizasyonların bir kente getirilebilmesi
için kent dinamiklerinin ortak çalışmasının yanı sıra, projeye halkın
da sahip çıkmasının büyük önem
taşıdığını belirtti.
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Nasıl düzenlenir?

EXPO nedir?
156

yıldır ülkelerarası barışa
katkı sağlayan uluslararası bir organizasyon olan EXPO
dünyanın kültür, tarih ve eğitim
olimpiyatları olarak görülüyor
ve ülkelerin daha iyi bir dünya
yaratmak üzere bilgi alışverişinde
bulunmalarını sağlamaya çalışıyor.
EXPO’ların ana amacı ticari ürünleri değil; yeni fikirleri, kültürel
zenginlikleri ve dünyanın geleceği
için tasarlanmış projeleri sergilemek. EXPO’lar, kültürel ve temalı
oluşumlar olarak nitelendiriliyor.
Evrensel bir eğitim faaliyeti gibi
de düşünülebilecek olan EXPO’lar
teknoloji, inovasyon, çevreyle
uyum gibi evrensel konulara odaklanarak ülkelerin kültürel mirasla-

EXPO’lar belirli bir ana konu
(tema) çevresinde tasarlanan etkin
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EXPO, İngilizce’de ‘sergi’ anlamına gelen exposition
kelimesinin kısaltmasıdır. EXPO’lar, “Dünya Sergisi”
ya da “Dünya Fuarı” olarak da adlandırılır.

rını ve geleceğe dair beklentilerini
harmonize etmeyi amaçlıyor.
EXPO’lar Fransa’da Kurulu
Uluslararası Fuar Bürosu - B.I.E
(Bureau
International
des
Expositions) tarafından organize ediliyor. 1851’de Londra Kristal
Palas’ta düzenlenen sergi ile temelleri atılan EXPO’lar, 5 yılda bir kez
düzenlenerek en az 3, en çok 6 ay
sürüyor ve kapladıkları ortalama 1
milyon 500 bin metrekarelik alanda dünyanın dört bir yanından on
milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği

yapıyor.
EXPO’lar, gerçekleştirildikleri
kentlere, dünya halklarını bir araya
getirerek yeniliklerin ve sürdürülebilir gelişmenin kapısını uyum
içinde aralamada rol oynama fırsatı veriyor; kent kimliğine hafızalardan silinmeyecek bir itibar
kazandırıyor.
EXPO, 150 yılda tam 63 kez
düzenlendi. Ülkemiz, 2004 yılı
Ekim ayında BIE’ye üye oldu ve
EXPO’ya ev sahipliği yapma yolumuz, bu gelişme ile birlikte açıldı.
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FreshAntalya Fuarı geliyor!
Antalya
Fuarcılık ve Yatırım
Anonim Şirketi (ANFAŞ)
tarafından düzenlenen
FreshAntalya Fuarı,
19-21 Mart tarihleri
arasında Antalya’da
yapılacak

Danışma Kurulu toplandı

Bu yıl üçüncüsü
gerçekleşecek olan
FreshAntalya fuarının
danışma kurulu toplantısı
yapıldı. ATB Başkanı Ali
Çandır, “Fuarı sadece
mal alıp satılan bir
organizasyon olarak
görmemeliyiz” dedi
Katılım yüksek oldu

19-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan
3. FreshAntalya 2009 ‘Meyve, Sebze, Lojistik ve
Teknolojileri Fuarı’ Danışma Kurulu Toplantısı
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde
yapıldı. Toplantıya Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Çalık, İl Genel Meclisi Başkanı Bilal
Özgür, Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin, İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreteri Fisun Evrensevdi, Toptancı
Hal Daire Başkanı Uğurcan Ecemiş, Antalya Yaş
Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Satıcı, ANFAŞ Fuarcılık Genel
Müdür Yard. Server Seçer ve Ziraat Mühendisleri
Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer katıldı.
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6 bin ziyaretçi bekleniyor
Toplantıda söz alan ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, fuarla ilgili şu görüşlerini dile getirdi,
“FreshAntalya fuarını sadece mal alıp-satılan bir
organizasyon olarak değil, bilgi alış verişinin yapıldığı bir fuar olarak görmeliyiz. Tarımın önünün açılması için FreshAntalya’yı desteklemeliyiz”.
19-21 Mart 2009 tarihleri arasında Antalya Expo
Center’de gerçekleşecek olan 3. FreshAntalya fuarına
17 ülkeden 122 firma katılım gösterecek. Çok sayıda
yabancı firma, fuar kapsamında Türk firmalarla ikili
görüşme yapacak. Fuarda seminer ve panel organizasyonları da gerçekleşecek. Fuarı bu yıl 6 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
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ANFAŞ

Genel
Müdür
Yardımcısı Server
Seçer yaptığı yazılı açıklamada, yurt
içi ve yurt dışı pazarlara sunulacak
sebze ve meyveleri saklama, iklimlendirme, taşıma gibi lojistik hizmetlerindeki en yeni teknolojilerin
sergileneceği 3. ANFAŞ FreshAntalya
Fuarı’nın, Türkiye meyve-sebze sektörüne, yurtiçi pazarlara ve Türkiye
ihracatına damgasını vuracağını bildirdi. Fuarın, geçen yıl yurt içi ve yurt
dışından gelip sektörel alım heyetlerine katılanların sayısını üç katına
çıkardığını, yabancı sektörel basında, sağladığı başarıyla büyük ses
getirdiğini anımsatan Server Seçer,
şunları kaydetti; “Fuarımız, bu yıl
hem katılımcı hem de genel ziyaretçi sayısını en az yüzde 30 ora-

nında artıracaktır. Rusya, Almanya,
Ukrayna, Belarus, Moldova, Fransa,
Polonya, Avusturya, Romanya,
Bulgaristan, İngiltere, Hollanda,
İspanya, Yunanistan, Belçika, Kıbrıs,
Azerbaycan, İsrail, Mısır’dan meyvesebze tüccarları, ithalatçılar, ihracatçılar, zincir marketlerin yöneticileri,
meyve-sebze sektörünün birlik ve
federasyonları heyetler halinde fuara
geleceklerini bildirdiler”.
Ortadoğu ve Asya’nın en iddialı meyve-sebze fuarı haline gelen
ANFAŞ
FreshAntalya
Fuarı’nı
bu yıl Türkiye Yaş Meyve-Sebze
İhracatçıları Birliği, Türkiye SebzeMeyve Komisyoncuları Federasyonu,
ziraat odası birlikleri, Antalya ve ilgili
şehirlerin ticaret borsaları, ihracatçı
birlikleri, tarım il müdürlükleri, ziraat
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mühendisleri odaları, örtüaltı üretici
birlikleri, meyve-sebze toptancı hal
yöneticileri ve dernekleri ile zincir
marketlerin yöneticileri ziyaret edecek.

Yabancı ziyaretçi artıyor
Geçen yıl profesyonel yabancı
ziyaretçi sayısı yüzde 344 artan ve
30 ülkeden 445 ziyaretçiyi ağırlayan
ANFAŞ FreshAntalya Fuarı’na bu yıl
yabancı katılımcıların ilgisinin daha
yoğun olduğunu vurgulayan Seçer,
yabancı katılımcı taleplerindeki artışın yüzde 125’lere yükseldiğini, fuarda yabancı ziyaretçi sayısında patlama beklendiğini dile getirdi. Fuar
etkinlikleri çerçevesinde ‘’İyi Tarım
Uygulamaları’’ ile ilgili bir de seminer
düzenlenecek.

“Hayvancılık alarm veriyor”

A

Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, hayvancılıkla
ilgili meslek örgütleri adına bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, hayvancılık sektörünün alarm verdiği belirtildi
ve süt tüketimini özendirmek için askeri birliklerde ve
okullarda süt içme kampanyaları düzenlenmesi istendi

çıklamada süt fiyatlarının
üretici için çok düşük kaldığı ve girdi maliyetlerinin
sürekli arttığı belirtildi. Süt ve hayvan yetiştiricilerinin çoğunun icralık olduğunu anlatan açıklamada
kaliteli damızlıkların bu nedenle
kesime gönderildiği bildirildi. Bir
zamanlar Avrupa’da birinci sırada
olan hayvancılık sektörünün son 20
yılın en kötü günlerini yaşadığına
işaret edilen ortak açıklamaya göre,
süt üreticileri sütü geçen yıl 65-70
kuruştan satabilirken, bugün ancak
45-50 kuruştan satabiliyor; stoklar
bahane edilerek çiğ süt üretici fiyatları indirilirken, süt ve süt ürünleri
tüketici fiyatları ise yükseliyor.
Yük gemilerinin, yatların ve
balıkçı teknelerinin indirimli mazot

desteğinden yararlandığını ama
süt üreticilerinin mazotu yüzde 60
daha pahalı aldığını; elektriği geçen
yıla göre yüzde 60 oranında daha
pahalıya kullandığını duyuran açık-

lamada, Süt Konseyi’nin üreticinin
talebini ve ihtiyacını karşılamaktan
çok uzak olduğu öne sürüldü ve
konseyin yeniden yapılandırılması
gerektiği vurgulandı.
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“Bir ilacı yasaklamadan önce
mutlaka alternatifini getiririz”

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Arslan:
“Yasakladığımız ilaçlara mutlaka bir alternatif getiriyoruz”

T

arım ve Köyişleri Bakanlığı,
tarım sektöründe yaşanan
sorunların çözümüne yönelik kapsayıcı ve sert bazı tedbirler
almaya başladı. Çeşitli çevrelerden
gelen “geçiş süreci” taleplerine kulak
asmayan Bakanlık, etkili ve hızlı
dönüşümün kesin ve net düzenlemelerle gerçekleşebileceğine inanıyor.
Bakanlığın getirdiği düzenlemeler
arasında sektörde en çok tartışma
yaratanlar da Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü’nün alanına giren
düzenlemeler. Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ahmet Arslan, büyük sorunlarla
karşı karşıya olduklarını, çözüm için
de bir an önce adım atmak gerektiğini söylüyor.

1 Ocak 2009’dan itibaren bazı
ilaçlar yasaklandı. Neden böyle
bir değişikliğe gidildi?
Türkiye büyük bir ülke ve hakikaten çok sayıda üreticimiz var. Bunun
yanında ekoloji açısından da çok
farklı ürünlerin yetiştiği ve gerçekten eşsiz imkânlara sahip bir ülke.
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Uzun süredir kullanılan ilaçlar, gerçek anlamda birer zehirdir. İnsanın
yaşamını doğrudan etkileyecek olan
bu ürünlerin bir şekilde kontrol
altına alınması gerekiyordu. ‘Bunu
nasıl yapabiliriz?’ diye bir planlama
yaptık ve adım adım realize ettik.
Tabi eski alışkanlıkları bırakmak ve
yeni bir sisteme geçmenin zorluğunu
hem üretici açısından hem de sektör
açısından yaşıyoruz. Ama bunların
mutlaka aşılması gerekiyor. Sağlıklı
bir gelecek, sağlıklı ürün tüketimi
ve sağlıklı ürün eldesi noktasında
mutlaka bunların adım adım yerine getirilmesi gerekiyor. Bir yerden
başlamak gerekiyordu ve başladık.
Kimyasalların kayıt altına alınması
3 ay önce yürürlüğe girdi ve şu anda
da yılbaşından itibaren belli bir grup
pestisit de yasak olacak.

Düzenleme yapılırken öncelikli
olan şey etken maddeler miydi?
Basında bazı eleştiriler yapıldı;
Avrupa ve Rusya istedi, Türkiye
yasakladı diye. Bu doğru mu?
Uluslararası standartlar var. Yani
Rusya istedi, AB istedi, Türkiye’de
yasakladı şeklinde düşünmemek
lazım. Eğer siz uluslararası anlamda ticaret yapıyorsanız, yani ürettiğiniz ürünleri bir takım ülkelere
ihraç ediyorsanız, bunların oynadığı
kurallarla oynamanız gerekir. Eğer
bu kurallar çerçevesinde işi yürütemezseniz, ürününüzü satamazsınız.
Avrupa Birliği, kendi içinde ilaçlarla
ilgili yapmış olduğu değerlendirme
sonucu bizim şu anda 415 tane olan
toplam ruhsatlı etkili maddenin 135
tanesini out listesine aldı. Ben ona

yasak demiyorum, ikinci bir liste
hazırlamışlar. Avrupa Birliği ülkelerinde sıkıntıda kaldıkları ve zorunlu
olduğu taktirde özel izinle out listesindeki bazı ilaçları da kullanabiliyorlar. Ama ilk olarak birinci listedeki ilaçların kullanılması söz konusu.
Dolayısıyla eğer Avrupa Birliği’ne
ürün ihraç edecekseniz karşı ülke
diyor ki ‘benim listem bu’. Diğerleri
henüz kendilerini ilaç olarak, insan
sağlığı, çevre ve diğer bazı faktörler
noktasında yeterliliğini bana ispat
edemez. Bu eksiklikleri var. Bunları
ispat etsinler onları da listeye alayım diyor. Dolayısıyla B listesinden
A listesine geçen ilaçlar olabiliyor.
Ya da tersi olabiliyor. Biz de uzun
yıllardan bu yana ilk defa düzenleme
yapıyoruz.
Yaptığımız da şu: sektörle bir
araya geldik ki bu nihayetinde tek
başına bizim alabileceğimiz bir karar
değil. Bizim bu ilaçları üreten bir
sektör var. Bir de bunun yanında
Türkiye’deki hastalık ve zararlılar açısından tek kalıp kalmayacağı, alternatifinin olup olmadığı, tek başına
kaldığında bir takım riskleri de beraberinde getirebileceği noktasındaki
değerlendirmeler de yapılarak ilaçların sağlıklı olarak hem çiftçinin
sıkıntıya düşmeyeceği hem ürünümüzün zarar görmeyeceği bir proses
içinde karar alındı. Sektörle ortak
çalıştık yani. Ve dendi ki, biz şu an
75 tane ilacı out ettiğimizde, sektör açısından herhangi bir risk yok.
Beraberce, konsey içinde alınan bu
karar uygulamaya kondu. Biz de 75
tanesini bu aydan itibaren out listesine alıyoruz.
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Bu düzenleme kalıcı bir çözüm
getirmiş olacak mı? İhracat
kapılarındaki sorun bitecek mi?
Bir yanlış terminoloji var. Onu
düzeltip hemen sorunuza geçeceğim. Pestisit kalıntısı nedeniyle her
hangi bir ürünün yurda dönmesi söz
konusu değil. Avrupa Birliği’nde sizin
göndermiş olduğunuz ürünle ilgili
herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde pestisit noktasında, size bir
notifikasyon gönderiyorlar. Diyorlar
ki: ‘Sizin şu firma ve şu tarihli, şu
çıkışlı ürününüz, şu markette yapılan
analizinde, kullanılan analiz metodu, kullanılan diğer teknik şartlar
da yazılarak olması gereken kalıntı
limiti şuyken bunun şu kadar üstünde kalıntı tespit edilmiş ve ürünle
ilgili gerekli muamele yapılmıştır. O
ürün insan sağlığı için zararlı olduğundan, artık onun geri gelmesi söz
konusu değil. Orada imha ediliyor.
Dolayısıyla bize ancak notifikasyon
dönüyor ve biz de bu notifikasyon
üzerine hemen ilgili kurumu buluyoruz. İlgili çiftçileri tespit edip, bundan
sonra Avrupa Birliği’ne gidecek ürünlerle ilgili firmanın kendisini; bundan
sonra gidecek ürünlerle ilgili, hatalı
göndermeme noktasında 5 seferdeki
ürünü devamlı denetim altına alıyoruz ve o ürünler eğer sağlıklı olarak
çıkarsa ondan sonraki ürünlerde bu
kontrolü kaldırıp normal bir ihraç
sistemiyle yeniden uygulama başlıyor. Dolayısıyla burada dönen ürün
diye bir şey söz konusu değil. Tabi
buradaki ürünlerin Avrupa Birliği
ile ilgili bundan sonraki aşamalarda
kalan 60 pestisitle ilgili gerekçelerimizi biz karşı tarafa bildirdik. Dedik
ki; ‘Biz kalan 60 ürünle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz’. Bu konuda araştırma enstitülerimize de görev
verdik. Yani toplamda 135 tane olan
ilaçlardan 75’i dışında kalan diğer
60 tane ilacın bir değerlendirmesini yapacağız. Toplamda 135 tane
ilacı out edeceğiz. Ancak bir takvim
çerçevesinde, üreticimizi ve sektörü sıkıntıya sokmadan; riskleri bir
şekilde engelleyerek yapacağız. Bu
çalışmayı bitirdik şu anda. Oradan

de bize bu uygundur şeklinde olumlu
bir yanıt geldi. Ancak biz bununla
kalmadık. Çalışmalarımızı bitirdik,
sektörle ve bu konunun paydaşlarıyla
bir araya geleceğiz. Yeniden bütün
ilaçları gözden geçireceğiz. Çevre ve
insan sağlığı bizim için iki vazgeçilmez faktör. Bu iki faktör noktasında riskleri üst derecede olanları ön
plana çekerek, koymuş olduğumuz
takvimden de önce yasaklayacağız
veya alternatiflerini bir an öce devreye sokarak riskleri azaltıp, bir şekilde
bunların out edilmesi için çalışacağız.

Yasaklama yürülüğe girdi. Peki
üreticinin önünde alternatif var
mı? Yani zirai mücadele işi sona
ermiyor sonuçta; çiftçi devam
edecek mücadeleye.
Gerekli önlemler alınmadan böyle
bir şey yapmamız zaten söz konusu olamaz. Bizden de bunu kimse
isteyemez. Öncelikle biz üreticimizin sağlıklı olarak bitki koruma hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmaları
götürebilmesi için yeterli preperatın
bulunmasını arzuluyoruz. Çiftçinin
sıkıntıya girmeyeceği şekilde alternatifleriniz varsa, ondan sonra o ilacı
out listesine alıyoruz. Kimsenin bu
yasaktan sonra ben ilacımı bulamadım, zararlılarla gerektiği gibi mücadele yapamam gibi kafasında herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu
kesinlikle olmayacak. Alternatifleri
sunacağız. Bir şeyin altını çizeyim.
Biz altı tane ilaçla ile ilgili Avrupa
Halk Sağlığı Ajansı SANCO’ya takvim verdik. 2009 başında ve 2010
başında her ne kadar altı ilaçla ilgili
size bir taahhüdümüz varsa da, biz
araştırma enstitülerimizin ve uzmanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar
doğrultusunda bunları arttırabiliriz.
Azaltmak söz konusu değil. Bizim
performansımızı önümüzdeki yıl
göreceksiniz diye de taahhüdümüz
var. Dolayısıyla 2009 ve 2010 başında
biz sektörle bir araya gelip mümkün
olduğunca uzmanlarımızın çevre ve
insan sağlığı açısından risk gördükleri ilaçları hızla uygulamadan çıkaracağız.
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Sürecin hızlandırılması için bir
çalışma var mı?
Avrupa Birliği’nin özellikle pestisitlerden sorumlu SANCO örgütü ile
bu konuda da görüşmelerimizi yaptık ve kendilerine raporlarımızı ilettik. Bizim neden şu anda 75 tane ilacı
yasakladığımızı, diğerleri için bazı
isteklerimiz olduğunu gerekçeleriyle birlikte açıkladık. Birinci nedeni
ülkemizin coğrafi koşulları ve üretim
deseniyle ilgili. İkincisi alternatifleriyle ilgili, bir diğeri de sektörle ilgili.
Bizim, paydaşlardan her birinin alabileceği zararı dikkate alarak hazırlanmış bir plan çerçevesinde hareket
etmemiz gerekiyor. Çünkü bu karar
hepsini ilgilendiriyor. Çiftçinin mağdur olmaması için kullanabileceğimiz argüman varsa, kullanacağız.
Yasakların özellikle pestisitler açısından bir değerlendirme yapacak
olursak yani hastalık ve zararlılara
karşı kullandığımız bu kimyasallar
açısından bunların her birinin rezidü limitleri insan sağlığı noktasında
belirlenmiştir. Eğer normal kullanım
prosesi çerçevesinde kullanılırsa da
insan sağlığı açısından hiçbir zararları yoktur. Ancak tabi ki daha önce
bahsettiğimiz Avrupa Birliği’ndeki
yeni uygulama çerçevesinde bu 135
aktif dışarıda bırakılmıştır. Biz eğer
Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde
hem onlara ürün ihraç edecek hem de
Avrupalı insanlara yönelik ürün üreteceksek, uluslararası kurallar çerçevesinde bizim de bunları yasaklamamız lazım. Hem ürettiğimiz ürünlerin sağlığı açısından önemli, hem de
bunu dışarıda tüketecek insanların
sağlıkları ve istekleri, normları açısından önemli. Dolayısıyla bu normlara uymak zorundayız. Herkes rahat
olsun. Alternatifi olmayan herhangi
bir pestisitle ilgili bizim böyle bir
şey yapma şansımız yok. Biz gerektiğinde SANCO’ya gider derdimizi
anlatırız. O pestisitlerle ilgili de bir
yıl veya iki yıl, alternatifleri devreye
girinceye kadar iznimizi alırız. O
konuda hiçbir sorun olmaz.
Hazırlayan: Ziraat Ajansı Haber Merkezi
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Mahmut Sütçü: Kayıt dışı her
satış vergi kaybı demektir
Toplumda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin
öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve
vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması
amacıyla 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihleri arasında 20’ncisi
düzenlenen Vergi Haftası sonrasında görüştüğümüz Antalya
Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, kayıt dışı her satışın
vergi kaybı anlamına geldiğini belirtirken tüm kurumlarla
işbirliği yapmaya her zaman açık olduklarını kaydetti
Sayın Başkan, Vergi Haftası
sadece vergi bilincini artırmaya
yönelik bir program mıdır?
Vergi daireleri, bir anlamda devletin tüm alacağını tahsil eden ve
bu işle görevlendirilen kurumlardır.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV,
ÖTV gibi hepimizin bildiği vergilerin yanında gümrük vergileri var,
bazı tapu harçları var, yargı harçları gibi kalemler var… Peki devlet
vergiyi neden alıyor? Hastane, eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetleri
yapabilmek adına alıyor. O nedenle
vergide iki taraf mevcut; bir vergiyi
ödeyenler; bir de aldığı vergiyi hizmet olarak geri ödeyen devlet. Biz
Vergi Haftası’nda iki tarafı da dikkate aldık. Elbette mükelleflerimizin
bilinçlendirilmesi ön plandaydı.
Vergi Haftası’nın İlk üç günü,
2007 yılında derece almış mükelleflerimizi ziyaret ettik. Yine müdürlerimiz ilk 10’a giren mükelleflerimizi
ziyaret etti. Bir de bu sene yıllardır
vergisini zamanında ödeyen mükelleflerimiz adına ‘onurlu mükellef’
diye bir kategori yaptık. Sadece
merkezde değil ilçelerde de yaptık
bunu. Aslında bu davranışın bizler
için çok önemli olduğunu onlarla
da paylaştık böylece. Tüm kurumlarımızı gezebilmemiz mümkün
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değil; geçen sene Antalya Emniyet
Müdürlüğü’negittik. Bu sene Antalya
İl Jandarma Komutanlığı’na, Antalya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik.
Çalışanlarımıza da ortak başarının
bir simgesi olarak küçük hediyeler
verdik. Öğrencilere 2 bin adet tişört
dağıttık. Son gün kan bağışı yaptık. Aslında Vergi Haftası’nda hem
toplum bilgilensin istedik hem de
devletimizin yapmış olduğu kamusal hizmetleri gündeme getirmeye
çalıştık.

Antalya dendiği zaman akla
hemen turizm gelir. Oysa
Antalya’da belki de turizmin
hacmi kadar ciro yapan bir
tarım sektörü var. Vergi dairesi
olarak tarım sektörünün
vergi potansiyeli hakkında bir
değerlendirmeniz olabiliyor
mu?
Mükelleften beyan alırken bizim
kodlarımız var. Ama bazen diyelim ki bir inşaat firması var. İnşaat
sektöründe faaliyet gösteriyor ama
aynı zaman da tarımsal faaliyette
de bulunuyorlar. Aslında hangisi
fazla ise onu yazıyor. Böyle durumlar mevcut.
Söylediğiniz anlamda; bir veri
toplama anlamında da bizim uzman
ekiplerimizin önemi büyük. İki yıldır bu anlamda çok ciddi denetlemeler var. 131 bine yakın mükellefin denetlemesini yaptık, 33 bin
tutanak tuttuk, 1356 tane mükellefi
kaydettik. Bu incelemelerde üzülerek söylüyorum; 26 milyon liraya
yakın da ceza kesilmiş. Ekiplerimiz
bu işi sadece faturalara bakarak yapmıyorlar. Tarımda sadece örtü altı
sebze meyve üretimi yok. Fideciler,
tohumcular, zirai ilaç bayileri, parça
parça ve birbirinden kopuk oluyor.
Bu bir sektör. Komisyoncu, fideci,
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tohumcu, gübreci, nakliyeci… hepsi
var. Bunları da bir bütün olarak
görelim dedik ve bir denetmen ve
iki yardımcıdan oluşan bir ekip kurduk. Diğer vergi dairelerinden de
sektörlerle ilgili bilgileri toplamaya
başladık. Bu şekilde bir çalışmamız
var. Belli sektörlerin uzman ekiplerce denetlenmesini ilk başlatan
da biz olduk ve sonra bu uygulama
başka vergi dairelerinde de başladı.
Peki bu çalışma belli bir
noktaya geldikten sonra tarımla
ilgili iyi kötü bir değerlendirme
yapabileceğimiz bir istatistik
veri olur mu, olacak mıdır?
Tabi bizim bakışımız biraz daha
farklı ama mümkün mertebe biz
zaten her şeyin kayıtlı olmasına
çalışıyoruz. 2007 yılının sonlarında
gelir idaresinin başkanlığında bir
toplantı yaptık. Orada şunu söyledik; şimdi yeri geliyor maliye,
yeri geliyor jandarma başka şeylere
bakıyor. Diyelim ki Antalya veya
Isparta çıkışında bir denetleme olabilir. Burada herkese o denetlemedeki bilgiler dağıtılsın. Şimdi zaten
bilgiler e-devlet üzerinden online iletilebiliyor. Mesela Ulaştırma
Bakanlığı tarafından Antalya girişinde kantarlar oluşturuldu. Bizim
de ne taşındığını bilmemiz lazım,
yükünü bilmemiz lazım. Nereye ne
gidiyor geliyor bunları paylaşmamız
lazım. Antalya gitgide aşama kaydediyor. Artık tüketiciler domatesin
üzerindeki etiketinden nerede nasıl
üretildiğini öğrenebiliyor. Tarımda
ilaçlar artık reçete ile satılacak. Biz
de mükelleflerimize hep şunu söylüyoruz; ‘Gelişmelere ayak uydurun’.
Çünkü bunu yapmadığımız zaman

Mahmut
Sütçü
kimdir?
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her yönden canımız yanıyor. Devlet
artık kayıt altına alıyor her şeyi. Bu
da bizim işimizi kolaylaştırıyor tabi.
2003-2008 yılları arasında bizim
vergi gelirleri 3 kat artmış. % 300
kayıt dışı kontrol altına alındı, kayıt
altına alındı.
Mükelleflerimize her zaman
şunu söylüyoruz özellikle naylon
faturadan uzak durun, almadığınız
satmadığınız hiçbir ürünü işletmenize sokmayın. Bunun da zaten 3
yıla kadar hapis cezası var. İkincisi
kayıtlarınızın bazılarını eksik bırakırsanız, bir yerde zaten mutlaka bir
iz vardır. Bankada vardır başka bir
yerde vardır. Diyelim ki bir dönüm
serada ne kadar domates üretilir?
Üretim randımanının ortalamasına
bakıyoruz, yine bulunuyor. Zaten
komisyoncuya satarken yine bulunuyor. Yani her yerden bu bilgileri
yakalama şansı var. Tüketicilere hep
şunu söylüyoruz faturanızı mutlaka
alın. Aldığınız ürün belki bozuk
çıkabilir, eksik çıkabilir, her şey olabilir. Bunlar yapıldığı zaman haliyle
her şey kendiliğinden düzelecektir.

Hasat döneminde mesela Borsada
tescil edilmesi gereken ürünlerde
alım ve satımında hemen müdahil
oluyoruz. Kaçak, kayıtsız ürünlerin
bazen geldiğini duyuyoruz. Bunu
bazen borsadaki arkadaşlar da söylüyorlar. İhbar geldiği vakit hemen
ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz.
Hatta borsaya, siz de gelin diyoruz.
Bu hem borsamızın işlem hacmini
artırıyor hem de yasal anlamda vergi
alıyoruz. Bu anlamda katkı sağlıyor. Borsamızın yeni yönetimi ile de
bu işleyişi yine devam ettireceğiz.
Antalya’nın belli isimleri bir araya
gelerek rutin zamanlarda alt komisyonlar kurarak bu işleyişi yapmayı
düşünüyoruz.
Kayıt dışı her satış vergi kaybı
demektir. Halkın mal güvenliği açısından bu elbette önemli ama bir
yandan da maddi anlamda devletin de zararı var. Biz işbirliğine her
zaman açığız. Bunun hem bize katkısı oluyor hem de toplumsal bir
hizmet yapmış oluyoruz.
Röportaj: Ziraat Ajansı

Peki Antalya Ticaret Borsası’nın
sizin faaliyetlerinize bir
katkısı olabilir mi, bir işbirliği
geliştirilebilir mi?
Biz sadece borsa olarak bakmıyoruz tabi. Bütün birimlerle ortak
ne çalışabiliriz onlara bakıyoruz.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antalya Ticaret Borsası, esnaf odalarımız hepimiz bir araya gelelim
ve neler yapabiliriz düşünelim.
Komisyon kuralım, yapmamız gereken ne varsa anında müdahale edelim böylece diye görüştük zaten. Hem
üreticiyi hem tüketiciyi koruyalım.

1968 yılında Bafra’da doğdu. 1990
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.
1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak
Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlilik
sınavında da başarı göstererek 1994 yılında
Hesap Uzmanlığına atandı. 2003 yılında Baş
Hesap Uzmanı oldu.

2004 - 2005 yıllarında İstanbul Dış
Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı yapan Sütçü,
2005 yılı Eylül ayından bu yana Antalya
Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor.
İngilizce bilen Mahmut Sütçü, bir yıl süre ile
İngiltere’de etüt ve incelemelerde bulundu.
Sütçü evli ve bir çocuk babasıdır.
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Ziraat Yüksek
Mühendisi

Sulama Uzmanı

S

Toplu damla
sulama sistemi

ulamadan beklenen basarı,
konunun iyi bilinmesine ve
doğru uygulanmasına bağlıdır. Ancak sulama; uygun yöntemin
seçilmesi, sistemin planlanması ve
projelendirilmesi, projede öngörüldüğü biçimde kurulması ve isletilmesi gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Diğer taraftan günümüzde
stratejik bir önem kazanan suyun,
etkin ve yüksek bir uygulama randımanıyla kullanılması zorunludur.
Peki en uygun sulama suyu miktarı nasıl ayarlanabilir? Bu sorunun
cevabı sanılanın aksine hiçte kolay
değildir. Öncelikle her bir bitkinin yetişme ortamı, iklim ve toprak
koşuluna göre ihtiyaç duyduğu su
miktarı farklıdır. Ayrıca bitkilerin
su stresine karsı göstermiş olduğu
tepkiler ve susuzluğa dirençleri de
farklıdır. Tüm bu faktörlerin birlikte değerlendirilerek bir sulama
programının oluşturulması gereklidir. En iyi sulama programı bitki
su tüketimine göre yapılan sulama
programlamasıdır. Yani, bitkinin
topraktan kullandığı kadar suyun
sulama ile toprağa uygulanmasıdır.
Bitkilerin su ihtiyacını yeterli olarak
karşılayabilecek sürekli bir elverişli
toprak nem düzeyinin sağlanması
maksimum verim elde edebilmek
için zorunludur. Sulamanın doğru
yapılmaması, uygulanan gübreler-
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den bitkinin yeterince fayda sağlayamamasına neden olur. Dolayısıyla
bitkilerin gelişmeleri ve verim olumsuz etkilenir.
Yukarıda açıklanan toprak-bitkisu dengesinin sağlanabilmesi için
mutlaka damla ve yağmurlama gibi
modern sulama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Hububat ve
yonca gibi sık ekilen bitkilerde yağmurlama, hemen diğer tüm bahçe
ve tarla bitkilerinde damla sulama
uygulanması önerilmektedir. Ayrıca,
Tarım ve Köyisleri Bakanlığının başlatmış olduğu ve 2010 yılına kadar
devam edecek olan hibe programlarında bireysel damla sulama sistemine sahip olmak isteyen çiftçilerimize % 50 oranında geri ödemesi
olmayan hibe seklinde destekler
mevcuttur. Yine, damla sulama sistemleri için Ziraat Bankasının % 0
faizli ve 5 yılda geri ödemeli kredi
imkanı da mevcuttur.
Damla sulama sistemleri bireysel
olarak kurulup isletilebildiği gibi
tüm köy veya kooperatif arazilerinin
toplu olarak planlanıp isletilmesi de
mümkündür. Ayrıca toplu olarak
damla sulama sistemi alt yapı şebekesinin kurulup isletilmesi sistem
birim maliyetini yaklaşık % 50 oranında düşürmektedir. Şöyle ki, 200
adet tarım isletmesi olan bir köyde
her bir isletme aynı su kaynağından

birbirinden bağımsız olarak damla
sulama sistemi kurmak istediğinde;
200 adet farklı pompaj ve filtrasyon ünitesi kurup, ayrı ayrı iletim
ve dağıtım boru şebekesi yaptırmaları gerekmektedir. Halbuki, toplu
bir şekilde alt yapı oluşturulması
durumunda tek bir merkezi pompaj
ve filtrasyonla tüm isletmelere ait
arazilere ihtiyaç duydukları sulama
suyu götürülebilmektedir. Ayrıca,
kumanda cihazı ve otomatik vanalar
kullanılarak tüm köy arazileri hiçbir
isçilik gerektirmeden kendi kendine
sulanabilmektedir. Bu sistemde çiftçiler kendi arazilerinin gübrelemesini yine bağımsız olarak yapabilmektedir. Toplu damla sulama sistemleri alt yapı şebekesi yaptırmak
isteyen köyler için Tarım Bakanlığı
sistem maliyetinin % 75’ine hibe
seklinde destek vermektedir.
Toplu damla sulama sisteminin
olduğu köylerde, tarımsal üretim
için ihtiyaç duyulan gübre, ilaç ve
makine alımları toplu bir şekilde
yapılabilmekte ve yine ürünler tek
elden satışa sunulabilmektedir.
Çünkü çiftçilerimiz bir araya gelebilmeyi toplu damla sulama sistemiyle sağlamış olduklarından birlikten gücün doğduğunu çok net
bir şekilde görebilmektedir. Ayrıca
bu birliktelik, ortak ürün depolama, paketleme ve isleme tesislerinin
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kurulmasına da vesile olmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemiz tarımının
sancılı ve sıkıntılı döneminin sona
ermesi ve tarımda isletmeler bazında optimum gelir düzeyinin sağlanması için toplu damla sulama
sistemleri büyük bir fırsattır.
Köy Bazlı Toplu Damla Sulama
Sistemleri için Finansman İhtiyacı
Toplu damla sulama sistemi ülkemizde ilk olarak 2003 yılında Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından örnek bir model oluşturmak
amacıyla Isparta İli Eğirdir İlçesi
Eyüpler Köyünde elma bahçelerinden oluşan 2000 dekarlık alanda
uygulanmıştır. Bu sistem 2005 yılında dış kaynaklı bir hibe programı
olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım
Programı ve Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programları kapsamına alınmıştır.
Bu programlar aracılığıyla son 2
yılda yaklaşık 50.000 dekar alanda
projelendirme ve uygulama gerçekleşmiştir. Toplam maliyeti yaklaşık
10.000.000 TL olan bu yatırımların
yaklaşık 3.000.000 TL si anılan hibe
programlarından hibe seklinde karşılanmış ve diğer kalanı çiftçilerimiz
tarafından sağlanmıştır.

Finansman ihtiyacı
Toplu damla sulama sistemi alt
yapı şebekesinin birim maliyeti arazi
koşullarına göre değişmekle yaklaşık 150-200 TL/Dekar dır. 1000 dekar
ve üzeri büyüklükte araziler toplu
damla sulama kapsamında değerlendirilmektedir. Altyapı sisteminin
dışında bireysel olarak her bir parsel
için üst yapı olarak nitelendirilen
gübreleme sistemi ve damla sulama
boruları da sistemin tamamlayıcı
unsurudur. Üst yapı birim maliyeti
yaklaşık 200-250 TL/Dekar civarındadır. Dolayısıyla toplu damla sulama sistemi toplam birim maliyeti
yaklaşık 350-450 YTL/Dekar arasında değişmektedir.
Ülkemiz çiftçilerinin gelir düzeyleri yöresel farklılıklar göstermektedir. Yukarıda belirtilen projeler

genelde gelir düzeyi yüksek çiftçi
grupları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, kredili finansman
desteğinin bulunması durumunda
orta ve az gelir düzeyine sahip çiftçi
grupları da anılan projeleri gerçekleştirebilecek durumdadır. Çünkü
damla sulama sistemine geçişle gelir
düzeylerinde belirli bir artış olmaktadır. Örneğin meyvecilik alanlarında normal koşullarda dekara ortalama 2500-5000 TL arasında değişen
gelir durumu söz konusudur. Damla
sulamaya geçisle minimum meydana gelecek % 20 verim artısı 5001000 TL/Dekar ek gelir artısı sağlayacaktır. Bu ek gelir artısı sistemi
amorti edebilecek düzeydedir.
Toplu damla sulama sistemine
2009 yılı itibariyle geçecek 4 köyde
yaklaşık 15.000 dekar alan söz konusudur. Bu 4 alt yapı projesinin toplam kesif bedeli 3.250.000 TL civarındadır. Bu bedelin 1.200.000 YTL
si hibe programlarından karşılanacaktır. Geri kalan yaklaşık 2.000.000
YTL sinin ise çiftçiler tarafından
projenin uygulama süresinde karşılanması gerekmektedir. Burada
önemli bir finansman desteğine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda
altyapı tamamlandıktan sonra üst
yapı için de yaklaşık 3.000.000 TL
bir ek finans ihtiyacı doğacaktır.
Çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları
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bu finansmanı ipotek karşılığında
uygun faiz oranları ve vade koşulunda kredi kullanarak karşılamayı
arzu etmektedir. Ülkemizde yeni
gelişen bir teknoloji olması nedeniyle üreticilerimizin toplu damla
sulama sistemine ilgisi büyüktür.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
en az yaklaşık 150.000 dekar alanın toplu damla sulama sistemine geçmesi beklenmektedir. Ancak
bu rakam kredilendirme imkanın
bulunmasına bağlı olarak artış gösterecektir.
Toplu damla sulama sistemlerine
sağlanacak kredilendirme hizmeti
ile ülkemiz sulama sektörüne hizmet veren plastik boru ve altyapı
malzemeleri üreticileri ile vana, filtre ve pompa üreten KOBİ ölçeğindeki isletmeler için de büyük bir
talep oluşturulacağı açıktır.
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Ekonomi ve İş Dünyasında
Büyümenin Sınırları: 2009
Küresel sürdürülebilir büyümenin önünde ciddi ve yapısal bir sönme ve
sınırlanma söz konusu iken, ülkemiz ekonomi ve iş dünyası açısından
ilave bir vahim duyarsızlık daha son dönemde kendisini göstermektedir.
Varolan olumsuz eğilimleri de kötüleştirme etkisine sahip olan bu
duyarsızlık, Merkez Bankası politika faiz oranları ile piyasa faiz oranları
arasındaki duyarsızlanmadır. Hatırlanacağı üzere Kasım, 2000’de su
yüzüne çıkan faiz-kur duyarsızlığı, duvara toslama ile sonlanmıştı.
Bu kez sürdürülebilir büyüme açısından ciddi bariyer oluşturan ilave
olumsuzluk, bu iki faiz oranı arasındaki duyarsızlıktır.

üresel ve ulusal ekonomilerde yaşanmakta olan krizin
yarattığı daralmalar gittikçe
kötüleşmekte ve uzun bir süreye
yayılma eğilimi göstermektedir.
2007 Yılı son sayısından bu yana
BORSANOMİ Dergisindeki yazılarımda, ilan edilmiş göstergeleri
değerlendirerek, sizlerle paylaştığım görüşlerin derinleşerek gerçekleşiyor olması doğal olarak iyi bir
gelişme değildir. Özellikle ekonomi ve iş dünyasında büyüyememe
açmazının, yerini küçülmeye ya
da negatif büyümeye bırakması ve
bunun iç ve dış talep daralmasından
kaynaklanması dolayısıyla uzun bir

süre etkisini devam ettireceği öngörüsü, ekonomik büyümenin sınırları konusunu, 35-36 yıl aradan sonra
tekrar gündeme getirmiştir.
Dünyaca ünlü Roma Kulübü,
1970’li yılların başlarında yine dünyaca ünlü MIT (Massachusetts
Institute of Technology) akademisyenlerine, dünyanın 2050 yılı vadeli
geleceği ile ilgili öngörü araştırmaları yaptırmış ve sonuçları üçleme
bir kitap dizisi ile de yayınlamıştı. Bu kitaplardan ilki “Ekonomik
Büyümenin Sınırları”, ikincisi
“Dönüm noktasındaki İnsanlık”
ve üçüncüsü ise bir Çin efsanesine
dayanan “29. Gün” isimlerini taşı-

yordu. Dünyanın geleceği ile ilgili her biri diğerinden daha kötü
senaryolar ve öngörüler taşıyan
kitaplar o dönemde büyük yankılar
uyandırmış ve 1979 yılında yüksek
lisans yaparken okuduğumda Beni
de derinden etkilemişti.
Özü itibariyle nüfus artış hızının,
fosil yakıt ve benzeri yenilenemeyen kaynak tüketim hızının dünyayı
insanlık için yaşanamaz bir yer haline getirmekte olduğu öngörüsüne
sahip olan kitaplar, bu kaçınılmaz
sona gelmeden önce mevcut üretim,
toplumsal ve siyasal örgütlenmelerin yeni baştan gözden geçirilerek,
dünya ölçeğine dayalı daha bütünsel

Kaynak: BORSANOMİ Dergisi Sayı:18, 2008
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ya da tümcül bir algılayışla organize
edilmesi önerisinde bulunmuştu.
Yani bugünkü algılayışla organik bir
küreselizmi önermekteydi. Ancak
o dönemde ekonomik, toplumsal
ve siyasal yapılanmalar iki kutuplu
ideolojik temele oturmaktaydı ve
ekonomik katmanlar genel olarak
tarım ve endüstri ekonomileri ile
sınırlıydı. Günümüzdeki bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu kavramları
ve yapılanmaları ise henüz dillendirilmiyordu. Bu durumdayken anlatılmaya çalışılan, birbirinden ayrık
ve kutuplaşmış bir mevcut durum
yerine bütünsel bir anlayışla nüfus
artışı ve yenilenemeyen kaynak
kullanımı hızını, sürdürülebilir bir
büyüme hızıyla uyumlaştırabilmek
çabasıydı. Aksi halde ekonomik
büyüme eğilimi 50-60 yıl içerisinde
iflah olmaz bir biçimde ve aniden
çökecekti.
Bugün içinde bulunduğumuz
ekonomik, siyasal ve toplumsal
yapı; o dönemde çizilen öngörüden
oldukça farklı durumdadır. Örneğin
ekonomik katmanlara Şekil-1’de
ifade edilen bilgi ekonomisi eklenmiş ve küreselizmi, o gün anlatılmaya çalışılandan farklı bir boyuta taşımış bulunmaktadır. Ayrıca
ideolojiye dayanan iki kutuplu bir
yapılanma artık bulunmamaktadır.
Üstelik nüfus artışı ve yenilenemeyen kaynak kullanımı tahminlerin
üzerinde artış gösterirken, dünya
gayrisafi hasılası (DGSH) ise 5 kat

kadar artış göstermiştir.
Ekonomik büyümenin sınırlarına; bu kitaplarda söz edildiği
gibi yenilenemeyen kaynakların
tüketilmesi ile değil ama geometrik artan arz kapasitesine uygun
bir talep debisinin yaratılamaması
ve varlığa dayalı menkul kıymetler
olarak icat edilmiş türev ürünlerle
şişirilmiş kredi piyasası balonunun
sönmeye başlaması ile gelinmiştir.
Zira bu türev ürünler insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş
bir finansal icatçılıkla geliştirilmiş
ve ABD’den tüm dünyaya pazarlanmıştır. Bir hesaba göre 2006 yılı
dünya gayrisafi hasılası (DGSH)’nın
15 katı büyüklüğünde yani yaklaşık

Şekil-2. ABD Varlığa Dayalı Ticari Senet Piyasası Gelişmeleri.
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750 trilyon USD tutarında bir işlem
hacmine sahip olmuştur. Sönen
balon, yaratılmış sanal zenginliği ve
titan ekonomisini ciddi bir biçimde
buharlaştırmakta ve küresel yaygınlık dolayısıyla da bu buharlaşmanın
dibi konusunda belirsizlikler yaratmaktadır. Buharlaşan sanal zenginlik ise ciddi bir talep daralmasını ve
artan tasarruf eğilimini beraberinde
getirmektedir.
Aslında bu yaşananların ilk ciddi
işaretleri Ağustos, 2007 tarihinde
kendisini göstermiştir.
Özellikle Şekil-2’deki finansal
piyasalarda o tarihte yaşanan ciddi
hacim ve fiyat düşüşleri, öncü işaretler olarak bir çok kesim tarafından dikkate alınmış ve kamuoyu ile
de paylaşılmıştır.
Bilindiği gibi ABD’de Ağustos,
2008 tarihinde malum çöküntü başlayıncaya kadar, buradaki ve benzeri
öncü işaretlere kamuoyu kulaklarını 1 yıl boyunca tıkamıştır.
Küresel ve ulusal ekonomilerde
2003-2007 yılları arasında sıra dışı
gelişmeler yaşanmış, mal ve faktör
piyasalarında ciddi kırılmalar söz
konusu olmuş, para ve sermaye piyasalarında ise baş döndürücü hareketlilikler yaşanmıştır. Bu dönem-

i
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de; Asya’dan Çin ve Hindistan,
Amerika’dan Arjantin ve Brezilya,
Afrika’dan Mısır ve Güney Afrika,
Avrupa’dan ise Slovenya, Polonya,
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan
yıldızı parlayan ülkeler olarak öne
çıkmıştır.
Bilgi ekonomisinin yarattığı tüm
inovativ yaygınlık, yoğunluk, geçirgenlik ve hız avantajları 2003-2007
döneminde küresel ekonomilerde
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ve iş dünyasında ciddi büyümeler
sağlamışken, bu avantajlar 2008 yılı
ikinci yarısından sonra, küreselleşme ve bilgi ekonomisi yoğunlaşması
fazla olan ekonomiler ve iş dünyası
başta olmak üzere, tüm dünyaya
bir kabus gibi çökmüş durumdadır. Son 4-5 aydır toplamı 8 trilyon USD’yi aşan Amerika ve Avrupa
odaklı destek paketlerine rağmen
daralmanın dibi konusunda bile

ufukta bir ışık gözükmemektedir.
Bu paketler olmasa dünya devi pek
çok finans şirketi yılsonu bilançolarını kapatmakta zorlanacaklardı.
Zira aktiflerindeki devasa boyutlu
türev ürünler için kimse bir fiyat
veremiyordu. Zehirli aktifler (varlıklar) olarak adlandırılan bu ürünler,
kamunun satınalması ile geçici olarak fiyatlanabilmişlerdi. Mart, 2009
tarihinden itibaren şirketler 2008
yılı ve 2009 ilk çeyrek bilançolarını
açıklamaya başladıkça çöküntünün
derinliği konusunda genel olarak ilk
nesnel bilgiye sahip olunabilecektir.
OECD, IMF, WB WTO gibi uluslararası kuruluşlar yoğun bir biçimde
oluşan hasarı ve boyutlarını belirlemeye ve değerlendirmeye çalışırken,
benzer işlevleri yerine getiren ulusal kuruluşlar da aynı belirlemeleri
ve değerlendirmeleri yapma çabası
içerisindedirler. Bizim idarecilerin
bu kapsamda nasıl bir duyarlılıkla, hızla, yetkinlikle ve kapasiteyle
çaba sarfettikleri konusu ise berrak
bir şekilde kamuoyunun malumudur. Aslında Türkiye ekonomi ve
iş dünyasının kendi içindeki yapısal sorunlarının gün yüzüne çıktığı
2006 yılı ikinci yarısından itibaren
yaşanan zorluklara ve sürdürülemez gidişata, küresel kriz tuz-biber
ekmiş durumdadır. Yani böylesi bir
kriz olmasa da kaçınılmaz biçimde
biz yine kendi krizimizi yaratmış
olacaktık. Buna ilişkin detay tespit
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ve değerlendirmelerimi önceki yazılarımda görmek mümkündür.
Dünya
gayrisafi
hasılası
(DGSH)’nın 2/3’nü yaratan OECD
ülkelerinin toplam ve ülkeler düzeyindeki son dönem gelişmeleri bazı
temel göstergeler itibariyle burada
incelenmektedir.
Şekil-2’de OECD içerisinde belirleyici bir konuma sahip olan AB25,
Japonya ve ABD’nin çeyrek dönemler itibariyle gerçekleştirdiği gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) gelişmeleri verilmektedir.
Aslında ulusal hesaplar ve ekonomik gerçekleşmeler açısından bir
toplam ya da bileşke değer niteli-

ğinde olan GSYİH’daki gelişmeler,
genel ekonomik durumu özetleyen
bir sonuç göstergedir. Bu gösterge de Şekil-1’deki eğilimi teyit eder
niteliktedir. Zira, 2007 yılının ikinci
çeyreğinden sonra nasıl bir çöküşün
yaşandığı berrak bir şekilde görülmektedir.
Genel eğilimi izlemek bakımından bir diğer gösterge de bileşik
öncü göstergelerdeki değişimdir.
Bu açıdan Şekil-3’ün soldaki çizimi AB25, sağdaki çizim ise OECD
toplamı kapsamındaki bileşik öncü
göstergelerdeki aynı tarihlemeyle
gerçekleşen çöküntüyü göstermektedir. Üstelik bu çöküntü son 10
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yılın en kötüsü durumundadır.
Genel eğilimi göstermesi bakımından bu yazıda ele alacağım son
gösterge Şekil-4’de verilen güven
indekslerindeki değişimdir. Soldaki
çizim iş dünyası, sağdaki çizim ise
tüketici güven indekslerindeki değişimi göstermektedir. AB25, Japonya
ve ABD’deki tüketiciler, iş dünyasından çok daha önce 2007’nin ortasından itibaren geleceğe ait güven
ve beklenti eğilimlerini kararlılıkla
kötüleştirmişlerdir. İş dünyası güveni ise ancak 2008’in ikinci yarısından sonra ve adeta bir şelale misali
kötüleştirmiştir.
Genel ekonomik eğilimi doğru-
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dan destekleyen en önemli fonksiyonel göstergelerden biri endüstriyel üretimdeki değişimdir. Şekil-5’in
soldaki çizimi Kasım, 2008 itibariyle 30 üyeli OECD ülkelerindeki
yıllık endüstriyel üretim değişimini göstermektedir. Türkiye %-12’lik
küçülmeyle, %-7 civarındaki OECD
ortalamasından nispi olarak yaklaşık %65 daha kötü bir performans göstermiştir. Sağdaki çizimde
ise ABD’nin içine düştüğü %-22’lik
daralma görülmektedir. AB25 ve
Japonya ise %-7.5 ile OECD ortalamasında daralmış gözükmektedir.
Fonksiyonel göstergeler bakımından ekonomik büyümenin
sınırlarıyla ilgili bir diğer gösterge
de dış ticaret eğilimleridir. Şekil-6
ve Şekil-7’den açıkça izlenmektedir
ki dış ticaret açısından dünyaya yön
veren AB25, Japonya ve ABD ekonomileri 2008 yılının ikinci yarısından
itibaren hızla içe kapanmaktadır.
Dünya dış ticaretinin açık ara en
önemli aktörü olan ABD, eşi görülmemiş bir içe kapanma dönemine girmiş gözükmektedir. Özellikle
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Başkan Obama’nın açıkladığı 800
milyar USD’lik son destek paketindeki yönlendirmeler de dikkate alı-

nırsa içe kapanmanın beklenenden
daha uzun bir süre alacağı öngörülebilir. Bu eğilimin yayılmakta
olduğu tespiti ile 2009 yılı, küresel
ekonomik büyümenin sınırlandığı
bir yıl olacaktır. İş ve ekonomi dünyası, büyümeye bariyer oluşturan
bu sınırları aşabilmek için 3-5 yıla
ihtiyaç duyacaktır.
Küresel sürdürülebilir büyümenin önünde ciddi ve yapısal bir
sönme ve sınırlanma söz konusu
iken, ülkemiz ekonomi ve iş dünyası
açısından ilave bir vahim duyarsızlık daha son dönemde kendisini
göstermektedir. Varolan olumsuz
eğilimleri de kötüleştirme etkisine
sahip olan bu duyarsızlık, Merkez
Bankası politika faiz oranları ile
piyasa faiz oranları arasındaki
duyarsızlanmadır. Hatırlanacağı
üzere Kasım, 2000’de su yüzüne
çıkan faiz-kur duyarsızlığı, duvara
toslama ile sonlanmıştı. Bu kez sürdürülebilir büyüme açısından ciddi
bariyer oluşturan ilave olumsuzluk,
bu iki faiz oranı arasındaki duyarsızlıktır.

BORSA VERİLERİ

2008 OCAK
ANA GRUPLAR
HUBUBAT

MİKTAR (kg)
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2009 OCAK

TUTAR (TL)

MİKTAR (kg)

TUTAR (TL)

DEĞİŞİM (%)

14.351.922

6.572.702

39.088.335

21.985.534

234,50

2.246

2.903

150.125

61.660

2.024,01

24.601

37.766

408.785

445.283

1.079,05

YAĞLI TOHUMLAR

303.740

618.923

165.922

461.800

-25,39

BİTKİSEL YAĞLAR

255.264

350.009

374.065

48.591

-86,12

21.120

132.659

11.155

86.758

-34,60

14.319.429

10.754.232

12.970.281

10.603.999

-1,40

9.848.287

9.394.491

10.256.548

6.924.830

-26,29

542.292

582.088

563.410

644.297

10,69

13.440.571

13.264.696

11.874.199

12.802.059

-3,49

MEYVE ÇEKİRDEKLERİ

109.400

467.792

88.025

365.761

-21,81

ORMAN MAHSULLERİ

390.24

1.017.555

1.008.104

1.808.403

77,72

565.228

739.834

188.900

340.583

-53,96

5.183

2.620.012

2.720

2.326.290

-11,21

BÜYÜKBAŞ HAYVAN

290.336

2.938.666

191.338

2.142.033

-27,11

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

26.932

272.321

34.484

364.732

33,93

KANATLI HAYVAN ETLERİ

24.148

138.315

79.200

407.875

194,89

80

700

5.026

35.313

4.944,79

33.435

339.974

25.406

333.864

-1,80

4.600

4.324

8.288.068

950.893

6.929.084

1.352.358

42,22

BAĞIRSAK

11.133

27.937

KÜSPELER

70.280

30.220

143.640

19.836

-34,36

19

710

84.558.773

63.562.580

HUBUBAT VE MAMÜLLERİ
BAKLİYAT

HAYVANSAL YAĞLAR
YAŞ SEBZELER
HAYVANSAL GIDA MAD.
KURU MEYVELER
YAŞ MEYVELER

TEKSTİL HAMMADDELERİ
KAS. CANLI HAYVAN ET MAM.

SU ÜRÜNLERİ
ET MAMÜLLERİ
KAS. HAYVAN HAM DERİLERİ
ÇEŞİTLİ MADDELER
MARGARİN

DİĞER CANLI HAYVANLAR
TOPLAM

62.928.540

51.259.022

24,00
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Özgür
Uysal

Antalya’nın Canevi
O, hiç yoktu,
Mecusilerin ateşe, Hintlilerin
puta taptığı mabetlerde…
Hıristiyan ülkeler dolaştım
baştan sona
Arandım ama o çarmıhta
görünmedi bana
Dolu dizgin yollar aştım,
Vardım tavaf ettim de,
O, yoktu herkese sığınak olan
Kabe’de
Sonra, kendi yüreğime
baktım, canevime…
Gördüm oradaydı,
Yoktu başka hiçbir yerde…
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(Bölüm I)

***
Eskiden insanların başlarına bir
dert geldiğinde köyün büyüklerine
danışılırmış. İhtiyarların dimağından süzülen sözler bazen bir hayat
kurtarır, bazen insanların kaderlerine ışık olurmuş.
Yıllardır ticaret ortamının giderek kötüleştiği; havasının, suyunun
kirlendiği; suç oranlarının arttığı;
betonlaşmanın nefes aldırmadığı;
insanının mutsuzlaştığı Antalya’nın
kaderine ışık olabilecek sözler,
acaba yukarıdaki dizelerde saklı olabilir mi? Anadolu’nun son 200 yılda
yaşadığı, binlerce kitaba konu olabilecek bir süreç, geçmişe ve geleceğe
dair ipuçları Mevlana Celaleddin
Rumi’ye ait bu birkaç satırda özetlenmiş olabilir mi?
Dünyanın en eski geçmişine

sahip bir toprak düşünün. Üzerinde
bilinen 42 uygarlık geldi, ama sanıldığı gibi geçip gitmedi. Birbirine bir
bayrak yarışında olduğu gibi el verdi
ve kendi birikimlerini bir sonraki
uygarlığa aktardı. Bugün kullandığımız anne, ağız, gaga, azık, ulu gibi
pek çok sözcük, binlerce kent ismi,
gelenek, inanış, masal, mimari öge
gibi etimize kanımıza sinmiş bir
miras eskilerden süzüle süzüle bize
kalanlardır.
Uygarlık derken akla belki heykel
yapan, tiyatro inşa eden entelektüel insan toplulukları geliyor. Hayır,
onlar özbeöz Anadolu insanıydı.
Misafirperverlikleri, dost canlısı
huyları, aileye bağlılıkları ile bugün
dünyada en çok yine bize benziyorlardı. Bu alçakgönüllü uygarlıklar
akla hayale gelmeyen pek çok buluşu insanlığa hediye ettikleri gibi,
neredeyse her çağda dünyanın süper

MAKALE
gücü de olmuşlardır. Çatalhöyük,
Truva, Hitit, Urartu, Lidya, Likya,
Frigya, İonya, Bizans, Selçuklu,
Osmanlı…
Her çağda zamanının ABD’si,
İngiltere’si, Rusya’sı idi Anadolu…
Ama çok temel bir farkı da taşıyor bu benzetme: Güç, içindekini açığa çıkarır diye bir söz vardır.
Anadolu Uygarlıkları, en büyük
askeri güce sahip olan Osmanlı
İmparatorluğu’nda bile insanlık
yolundan çıkmadı ve insanı insan
yapan değerlere daima katkıda
bulundu. Bire yetenin bine yettiği
bir toprakta, bazen rehavete kapılır
insan. “Yeni”ye, “daha iyi”ye ihtiyaç
duymaz. Anadolu’yu bu hallerden
kurtaran bir şey vardı: üç kıtanın
kavşağında olması, dünyanın belki
de en çok göç alan, en çok istilaya
uğrayan ülkesi olması. Her gelenin
durağanlığı bozduğu, kendinden
bir şeyler kattığı ve bu sayede art
arda doruklarla yükseklere uzandığı
bir sıradağ gibi uzayıp gitti Anadolu
tarihi.
Son bin yıl ise, Avrupa’nın gittikçe artan bir hızda yükselişine
sahne oldu. Verimsiz topraklarda,
tatsız tuzsuz, gri bir coğrafyada
engizisyon, savaşlar, veba, açlık ve
sefaletle yoğrulan Avrupa insanı
kurtuluşu başkalarının zenginliklerinde bulmuştu. İlk başta vahşice
tezahür eden sömürgecilik dalgası,
daha sonra sistematik bir hale geldi.
Avrupa, karanlık günlerinden aldığı derslerle gittikçe kurumsallaştı,
altyapısını, endüstrisini, eğitimini
sağlamlaştırdı. İdeolojisini, tarihini de aynı beceriyle yapılandıran
Avrupa, ses çıkartacak gücü bulamayan “öteki” dünyaya şu mesajları
verdi: “Ben eskiden beri en büyük
uygarlığım. Dünyada aklın ezeli ve
ebedi temsilcisiyim. Ya benim gibi
ol ya da…”
Dikkatlice

bakıldığında

ise

Avrupa ne en eskiydi ne de aklın
ezeli temsilcisiydi. O en başta
bugüne ait bir makine ve teknoloji
uygarlığıydı. Makineler tek kriter
olduğunda gerçekten de dünyanın en gelişmişi onlardı. İnsanlığa
gelince: İnsanlık çok önemliydi,
ama sadece Avrupalılar insandı.
Ötekiler; Afrikalılar, Kızılderililer,
Güney Amerika yerlileri, Çinliler,
Hintliler, Aborijinler ise aynı yüzyılları dünyada cehennemi yaşayarak
geçireceklerdi. Keskin sirke küpüne
de zararlıydı. Avrupa en aydınlık
insanlarını çoğu zaman kendi elleriyle yakmış, idam etmiş, hapislere atmıştı. İrlandalılar, Museviler,
“öteki” mezheptekiler ve “öteki”
sömürgecilerin de nicesi bu politikaların kurbanı olacaktı.
Dünyadaki bu yangın 18. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu tehdit
etmeye başlamıştı. Maddi ve manevi yenilgiler yaşadı Anadolu insanı. Kazananlara özenmeye başladı.
Anadolulunun “Avrupalı gibi” olma
hevesinin temelleri işte o dönemlerde atıldı. Bu ne Osmanlı’nın, ne
aydınların, ne de sonradan gelenlerin suçuydu. Bu, güçlüyü taklit
etmeye yatkın insan doğasının gereğiydi.
Bir kurumu, bir makineyi
Avrupalı gibi yapmak aslında oldukça doğru ve zaman kazandırıcı bir
düşünceydi. Ancak iş onların yazdıklarını doğru bilmek, onların söylediklerini yapmak, onların eğitiminden geçmek, onlar gibi olmak
olunca Anadolu’yu temelinden
sarsan bir süreç başladı: Bilgi ile
geleneğin, teknoloji ile felsefenin,
bilinen ve öğrenilenin farklılaşması.
Anadolu’nun eğitimli gençleri yavaş
yavaş kendi ülkesine, kendi insanına Avrupalı’nın gözlükleriyle bakmaya başladı. Anneanneler, dedeler
yavaş yavaş bilen değil, bilmeyen
ilan edildiler. “Biz olmak” gericilik,
tutuculık, çağdışılık olmaya böyle
başladı. Başımıza ne geliyorsa onlar
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gibi olmamaktan geldiği düşüncesi
yayıldı. “Burası Türkiye”, “dünyada
başka hiçbir yerde bu yok”, “bu millet adam olmaz”lar, İngilizce dükkan isimleri, beyin göçü, aydın-halk
çekememezliği, siyasi ve kültürel
çatışmalar, işte bu tohumların meyveleridir.
Bilgi ve geleneğin ayrışmasının
sonuçları çok acı oldu. Üretilen
bilgi neredeyse hiçbir işe yaramıyor,
kendi derdimize derman olmuyordu. Bilgiden uzaklaşan gelenek ise
daha kendi içine kapanıyor, üzerine
yönelmiş tehdit, onu yobazlığa ve
hoşgörüsüzlüğe sürüklüyordu. Batılı
olmaya çalışanlar gittikçe hayata
dair, bu toprağa dair bilinenlerden
uzaklaştı. Bir iki nesil sonra yalnızlık, bunalım, tatminsizlik, işiyle,
parasıyla, gücüyle var olma hisleri
benliğini kaplamaya başladı. Batıda
sıkça rastlanan karakter özellikleri
artık Anadolu insanında da kendini
göstermeye başlamıştı.
Terazinin bir kefesi Batı’ya kayınca, diğer kefesi de Doğu’ya kaymıştı.
Batılı gibi olmaya tepki duyan bir
kesim katılaşmış bir gelenekçiliğe
sığındı. Batılı gibi olmaya zaman
zaman haklı eleştiriler getiren bu
kesim, çareyi Arap kültürüne yakın
durmakta bulmuştu. Anadolu’nun
dokusundan uzaklaştıkça kendi
dünyalarına kapanmak zorunda kaldılar. Tehdit gördükleri, çekindikleri
dış dünyaya kendilerini kapamaları
onlara çok zarar verdi. Çağa ayak
uydurmakta pek çok çelişki yaşadılar. Doğru eleştiriyi, doğru gelişme
yollarını bulmakta zorluk çektiler.
Keskinlikleri ile pek çok trajik olayın
parçası olmaktan kurtulamadılar.
Derken Anadolu’da yavaş yavaş
bir mucizenin ilk pırıltıları görülmeye başlandı. Gittikçe artan sayıda Anadolu insanı – genci, yaşlısı;
zengini, fakiri; eğitimlisi, eğitimsizi
– yeni bir uygarlığın müjdesini vermeye başladı.
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Ne diyordu Mevlana:

“O, hiç yoktu,
Mecusilerin ateşe,
Hintlilerin puta taptığı
mabetlerde…
Hıristiyan ülkeler dolaştım
baştan sona
Arandım ama o çarmıhta
görünmedi bana
Dolu dizgin yollar aştım,
Vardım tavaf ettim de,
O, yoktu herkese sığınak
olan Kabe’de
Sonra, kendi yüreğime
baktım, canevime…
Gördüm oradaydı,
Yoktu başka hiçbir yerde…”
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Anadolu insanı artık yavaş yavaş
kendi yüreğine bakmaya başlamıştı. “Bu millet adam olmaz”lar
gittikçe “aslında bizim çok güzel
değerlerimiz var ama kıymetini bilmiyoruz”, “aslında hiçbir eksiğimiz
yok fazlamız var”, “bizi bir rahat
bıraksalar biz bir numara oluruz”,
“kendimiz olmaktan başka hiçbir
şeye ihtiyacımız yok”lar karşısında
mevzi kaybetmeye başladı. 1922’de
dönülen ölümün eşiğinden sonra
ayağa kalkılmış ve belki de ilk kez
aynaya bakılmıştı. Her çağda dünyanın bütün kültürlerinden beslenmiş ve kendi engin birikiminde
bunları yoğurarak dünyanın süper
gücü olmuş Anadolu, canevine
dönmenin ilk ışıklarını veriyordu.
Batı, fiilen işgal edemediği Anadolu
topraklarını kültürüyle istila etmeyi
denemiş, Anadolu insanı ise adeta
maruz kaldığı bir sağanak yağıştan
oldukça az ıslanarak, ama küplerini
sularla doldurarak çıkmıştı. Doğu’ya
yöneliş ise Anadolu’nun Doğu’yla
bağlantısını koparmak isteyen

Batılı müttefiklere direnmesini ve
açık bir kapı bırakmasını sağlamıştı.
Aynı zamanda Anadolu’nun Batı’ya
koşulsuz tesliminin önünde bir fren
görevi görmüştü.
Ekonomide, ticarette, müzikte, sinemada, edebiyatta, felsefede Batı’dan da Doğu’dan da beslenen, ama bunları kendisindeki
dev kazanda eritmeyi deneyen yeni
anlayış biçimleri Anadolu’da tekrar
yükselişe geçti. Binlerce yıldır göç
ve istilalarla sarsılan, ama her seferinde bunları aşıp yeni bir uygarlık
çıkaran Anadolu, bu kez içinde pek
çok şeyden habersizce yaşadığımız
ve gittikçe yükselen 43. uygarlığına
analık yapmaktaydı. Bu uygarlığın
adı, Türkiye Cumhuriyeti’ydi.
***
Bölüm II: Canevine dönenlerin
yükseliş ve başarı hikayeleri
Bölüm III: Antalya canevine
dönebilir mi?

SAĞLIKLI BESLENME
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SÜT TÜKETİMİ
neden ve ne kadar tüketmeliyiz?

G

ıda maddeleri arasında vazgeçilmez olanlardan
biri, süttür. Süt, aynı içeriği taşımasa da anne
sütünü ikame edebilen, görece ucuz ve kolay
üretilebilir bir ekonomik değerdir. İnsanların her zaman
süte ihtiyacı olacak; üreticiler de her zaman üretmek isteyecekler. Ancak ülkemizde süt ile ilgili piyasalar, ne tüketicilerin, ne de üreticilerin etkili olamadığı bir düzlemde
belirleniyor. Alıcı kuruluşların belli lokasyonlarda tek alıcı
pozisyonunda olmaları; sütün doğal yapısı gereği, satıcıların sütlerini farklı lokasyonlara taşımasındaki imkansızlıklar, süt üreticisinin emeğinin karşılığını almasını önlüyor.
Öte yandan tüketici de sütü uygun fiyatlarla tüketemiyor.
Arada üreyen kar, üreticiyle tüketici arasında kaybolup
gidiyor. Yakın zaman önce sanayi yoğurdunun içeriğiyle
ilgili yapılan düzenleme, bu durumu körükleyici bir örnek
daha gösterdi. Yoğurdun içermesi gereken asgari protein
oranı % 4’ten % 3’e düşürüldü. Tüketici fiyatlarında
ve üretici gelirlerinde hiçbir fark yaratmayacak olan bu
uygulama, tüketicinin beslenmesinde yetersizliğe neden
olacak. Oluşacak olan yeni kar dilimleri de yine bir aralıkta yok olup gidecek.
Sektörde yaşanan bu sıkıntıları, etkin ve güçlü üretici
örgütleri oluşuncaya kadar zamana bırakıyoruz. Burada
süt tüketmenin neden gerekli olduğundan söz edelim,
biraz.
Süt içmek sağlıklı beslenmenin temel şartlarından biridir. Tüketilmesi gereken süt miktarı; bebeklerde 750 gr,
çocuklarda 300-500 gr, gençlerde 350 gr, yetişkin ve yaşlılarda 250-400 gr, hamile ve emzikli kadınlarda ise 500
gr dır. Süt, hayvansal ürünler içinde vücudun ihtiyacı olan
besin elementlerinin tamamına yakınını içerir. Süt proteini, hücre ve dokuların oluşmasında, yıpranan kısımların
onarılmasında rol oynar, büyüme ve gelişmeyi sağlar. Saç
ve tırnakların oluşmasında rol oynar, kasları güçlendirir,
ödemi önler. Süt proteininin biyolojik değeri bitkisel
proteinlere nazaran daha yüksektir. Ayrıca vücut diğer
proteinlere göre süt proteininden daha iyi yararlanır. Süt
yağı ise büyük enerji kaynağı olmakla birlikte bünyesinde
beslenme açısından önemli yağ asitlerini bulundurması
ve vücudumuz için gerekli olan A, D, E, K vitaminlerinin
taşıyıcısı olmasıyla, beslenmede önemlidir. Süt yağında,
beyin ve sinir hücrelerinin hayati önem taşıyan kısımlarını
oluşturan fosfalipit adı verilen madde bulunur. Süt yağı
midede küçük ve yumuşak pıhtı verdiğinden sindirimi
kolaydır. Halk arasında süt yağının fazla kollestrol içerdiği bilinir. Halbuki birçok gıda maddesindeki kollestrol
miktarı süttekinden fazladır. Örneğin 100 gr yağsız ette
78 mg, dana ciğerinde 360 mg, peynirde 160 mg iken

sütte sadece 12 mg dır. Süt çok fazla kalsiyum içerir.
Günde sadece yarım litre süt içmek, vücudun kalsiyum
açığını kapatır. Yarım litre sütteki kalsiyuma eşdeğer
miktarı sağlayabilmek için 5 kg et veya 2,6 kg ekmek
veya 6,3 kg patates veya 8,5 kg elma tüketilmesi gerekir.
Kalsiyumun, kan basıncını düzenleyici etkisi olduğundan
süt ve yoğurdun, kalp-damar hastalığı riski olanların
diyetinde yeterince yer almalıdır. Kalsiyum sağlıklı diş ve
kemik oluşumunda da çok önemlidir. İleri yaşlarda da
kemik yapısını sağlıklı ve güçlü tutabilmek için kalsiyuma
gereksinim vardır. Fosfat ise özellikle peynirde bol miktarda bulunur ve diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı
olur. Vitamin bakımından süt, okul çağı çocuklarının
metabolizması için gerekli olan yağda ve suda eriyen
tüm vitaminleri içerir. Süt A vitamini, B1 ve zeka kapasitesine etki eden B2 vitamini (riboflavin) için en önemli
kaynaktır. Yarım litre süt içmekle ihtiyaç duyulan vitamin
büyük ölçüde (% 70‘i) karşılanır. Sütte C vitamini de
bulunmakla birlikte, günlük ihtiyacı karşılamak için çok
yetersizdir. Süt şekeri diğer adıyla laktoz ise bağırsaklara
iyi etki yapar. Bağırsak florasını geliştirir, istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önler.
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KOMİTE KARARLARI

1. Grup Meslek Komitesi
13.02.2009 tarihinde borsamızda yapılan süneyle
ilgili formun neticelerinin takipçisi olduğumuzunun
kararının yönetim kuruluna arzına
Süneye dayanıklı bir tohum çeşidinin olup olmadığının araştırılmasının yapılarak, Mart 2009 toplantısında
bilgi verilmesine,
Sertifikalı ürüne verilen destek arttırılması için
tarım bakanlığına yazı yazılması için yönetim kuruluna
arzına,
Süne mücadelesinin yapılması aşamasında borsamızdan da bir temsilcinin bulunmasına için yönetim
kuruluna arzına,

Doğrudan gelir desteğinin kaldırılarak üreticiye destek verilmesi konusunda tarım bakanlığına yazı yazılması için yönetim kuruluna arzına,
ÇKS hazırlanırken 2B ve hazine arazilerini eken çiftçiler tespit edilerek onlara da destek kapsamına alınması için (muhtar onayı ve ecrimisil belgesiyle), yönetim
kuruluna arzına,
Üretici kiracıların köy muhtarının da onayıyla yapacakları icar sözleşmesinin de ÇKS’ye alınarak sadece
Üreticiye destek verilmeli kararının, yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir.

2. Grup Meslek Komitesi
Nisan Mayıs 2009 tarihlerinde Tarım İl Müdürlüğü
ile birlikte çalışma yapılarak, mısır ekimi yapılan ilçe ve
köylerde ilaçlama konusunda eğitici seminer yapılması
için yönetim kuruluna arzına
İthal susamda, çuval üzerinde türkçe etiket kullanılması, tarım il müdürlüğünden gelen görevlilerce zorluk
çıkarttıkları görüşüldü, konuyla ilgili kontrol şubeye
yazı yazılması kararının yönetim kuruluna arzına
Mantar üretiminde üretimin çok olduğu ama ,pazar
konusunda zayıf olduklarının bilgisi verildi, komposta
KDV’nin düşürülmesi çalışmasının yapılmasını, ulusal

televizyonda mantar konusunda reklamın tüketime
etkisinin faydaları görüşülmüştür..
Patates ve soğan üretiminin Antalya’da yaygınlaşmasi için Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası’yla birlikte
araştırma yapılması için yönetim kuruluna arzına
Patates halinin büyükşehire geçmesinden sonra,
kendilerinin hal içerisinde ardiye verilmesi çalışmalarının görüşülmesi görüşüldü.
Toplantıya Tarım İl Müdürlüğü’nden Nihat Dinç,
Bahri Kaplan ve Cevdet Afyoncu iştirak etmişlerdir

3. ve 7. Grup Meslek Komiteleri
3. ve 7. meslek komitelerinin sektör faaliyet alanları
aynı olduğu için birlikte yapılması karar altına alınmıştır.
Meslek komiteleri toplantısına misafir olarak Antalya
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Sebze Hali Müdürü
Hüseyin Kara iştirak etmişlerdir.
Analiz konusunda izlenebilirliği sağlama konusunda çalışma yapılmasına,
Hal yasa taslağının incelenmesi, bir çalışma ile
eksik olan konuları ilave ederek, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na görüş bildirilmesinin yönetim kuruluna
arzına,
Tahsilat konusunda daha dikkatli olunması, halde
bulunan işletmelerin birbirleriyle uyumlu olarak koordineli çalışmaları,çeklerin bilgisayardan takip edilerek,
mağduriyeti ortadan kaldırmanın yollarına bakılması
görüşüldü,
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Toptancı sebze halinin sabah açılış saatlerinin
yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine
varılmıştır.
Toptancı sebze halinde bir anket çalışması yapılarak
bir veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştır.
26 Mart 2009 tarihinde zirai ilaç kullanımında reçeteli sistem ile ilgili dedeman otelde toplantı yapılacağının bilgisi komite üyelerine verilmiştir.
Toptancı sebze halinde bulunan işletmelerde zorunlu olarak bir ziraat mühendisi bulundurulması ile ilgili
çalışma yapılması ve ürünün izlenebirliğini sağlaması
açısından faydalı olunması konusunun yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir.
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4. Grup Meslek Komitesi
Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Bölümü’nden
Ümit beyi misafir olarak davet edilmesine, süt mamüleri üretiminde süt tozunun kullanılmaması konusunda
bilgilendirilmesi için yönetim kuruluna arzına,
07 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan süt mitingine
borsanında katılması için yönetim kuruluna arzına,
Sütün fazla tüketilmesi ile ilgili olarak görsel medyada reklam verilmesi için çalışmaların yönteim kuruluna
arzına,

Süt tanıtım grubu kurulması için çalışma yapılmasının yönetim kuruluna arzına,
Kreşlerde ve ilköğretim kurumlarında süt günleri
düzenlenmesi için yönetim kuruluna arzına,
Ulusal Süt Konseyi basın bildirisinin komite üyelerine okunarak bilgilendirilmiştir.
Komite kararı gereği süt konusunun önümüzdeki
günlerde de komitede görüşülmesi uygun görüldüğünün yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir.

5. Grup Meslek Komitesi
Et parçalama ruhsatının kriterlerinin ilimizde bulunan kasapların mevcut durumlarını değerlendirmek üzere tarım il müdürlüğü kontrol şubeden veysel beyin mart ayında yapılacak toplantıya davet edilmesine karar
verilmiş olup, yakın illerde bılunan parçalama ruhsatları ile ilgili dosyaların
incelenmesi için yönetim kuruluna arzına,
Süt inekçilerine destek vermek için gerekli girişimlerin yapılması için
yönetim kuruluna arzına,
Yem fiyatlarına destek verilmesi için çalışmalar yapılması için yönetim
kuruluna arzına karar verilmiştir.

6. Grup Meslek Komitesi
Antalya Büyükşehir ve alt belediyelere yazı yazılarak şehrin belirli
noktalarında çiçek satış noktaları oluşturulması çalışmaları yapılması için
yönetim kuruluna arzına karar verilmiştir.

8. Grup Meslek Komitesi
Aylık toplantılarımıza Tarım İl Müdürlüğü, BATEM
ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden konuyla ilgili birim
müdürleri davet edilerek bilgilendirilmesi için yönetim
kuruluna arzına,
Mart ayında yapılacak olağan meslek komitesine Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Tıbbi
Aromatik Bitkiler Bölümü hocası sayın Kenan beyi
davet edilmesi için yönetim kuruluna arzına,
Üretim bölgelerinde üreticiyi eğitici ve bilgilendirme yönünde afiş ve kitapçık bastırılması kararının
yönetim kuruluna arzına,

İlimizde bulunan üretim bölgelerinin ve üretim
miktarlarının envarterini çıkartılarak veri tabanı oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kekiğin ürün çeşidinin yaygınlaştırılması için belirli
bölgelerde ekim çalışmalarının yapılması yönünde
batemden destek alınmasına belirli aralıklarla ilgili
kurumla sabah kahvaltılı tarım sohbetleri yapılması nın
yönetim kuruluna arzına,.
Denizli ve Isparta’dan kekik ekim ve üretim miktarlarının ararştırılması gelecek toplantıda bilgi verilmesine karar verilmiştir.
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SİCİL NO

YENİ ÜYELER
UNVAN

2329

SARIAHMETOĞLU DAY. TÜK. MAL. GIDA MAD. KUY. OTO. İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2330

CELAL SARIÇOBANOĞLU

2331

CEMİL BEYGO / BAHÇIVAN TARIM

2332

DALİYA TARIM GIDA TAŞ. İNŞ. PET. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2333

ENUĞ TARIM GIDA TAŞ. İNŞ. PET. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2334

SARA NARENCİYE ORMAN ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2335

MEHMET AKSU

2336

ZEYTUNA TARIM ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

2337

İBRAHİM GÜZEL

2338

UÇAK KARDEŞLER GIDA SAN.LTD.ŞTİ.

2339

FEVZİ BİÇER

2340

ELSAN PROJE MÜH.MÜŞ.HİZ.ELK.TAAH.İNŞ.TUR.TİC.HAY.TAR.GIDA SAN.LTD.ŞTİ.

2341

ELMALI ŞARAP FABRİKASI ELMALI ŞARAPÇILIK BAĞCILIK VE TURZ.SAN.TİC.A.Ş.

2342

MEVLANA HAYVANLIK BESİCİLİK ET VE ET ÜRN. İNŞ.TAAH.TUR.TAŞ.TEKS.GIDA KUY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2343

OSMAN AKKILIÇ

2344

ENGİN OTOMOTİV İNŞ.TURİZM HAYVANCILIK VE TARIM ÜRN.ÜRETİMİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

2345

PARADİSE TARIM SEBZE MEYVE İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

2346

MANİZADE TARIM ÜRN.TURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

2347

MURAT KARAASLAN

Görüş ve önerileriniz
Borsanomi dergimizi, sizlerin görüşleri doğrultusunda daha iyi bir yayın organı haline getirebilmeyi hedefliyoruz.
Bu doğrultuda siz değerli üyelerimizin eleştiri ve önerileri büyük önem taşıyor. İçerikle ilgili eleştirilerinizi, dergide yer
verilmesini istediğiniz konuları bize telefon, faks veya e-posta yoluyla iletmenizi rica ediyoruz.

Tel: (242) 244 26 70 - 241 28 28 - Faks: (242) 241 11 58 - e-mail: info@antalyaborsa.org.tr
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