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“Eğer milletimizin ekseriyeti azimesi
çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya
yüzünde bulunmayacaktık.”

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Doğayı hor kullanıyoruz. Kaynaklarımız
tükeniyor. İklim değişikliğini daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Daha fazla sıcaklık daha
fazla sel, daha fazla doğal afet yaşıyoruz. Uzmanlar sıcaklık artışının nedenini atmosfere saldığımız
sera gazlarına bağlıyor ve karbondioksit salımını
azaltmamız gerektiği konusunda ısrarla uyarıda
bulunuyor. Karbon ayak izi, sera gazı miktarı
açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği
zararın ölçümüdür.
Borsa olarak yaşanabilir bir dünya için iklim
değişikliğinin etkilerine karşı farkındalık yaratmak
için 2021- 2022 yıllarını “sürdürülebilirlik yılı” ilan
ettik. Çünkü ancak sürdürülebilir bir dünyada tarım
devam eder, yaşam devam eder. 2 yıldır iklim
değişikliği ve karbondioksit salımına dikkat çekmek için bir çok toplantı düzenledik, düzenlemeye
de devam ediyoruz. Amacımız henüz birçoğumuzun gündeminde olmayan karbon salımına
dikkat çekmek, farkındalık yaratmak.
Antalya, 8.5 milyon ton üzerinde yaklaşık 19
milyar TL değerle bitkisel üretimde Türkiye birincisi. Ancak, küreselleşen dünyada artık kendi
kendimize üretmenin bir anlamı yok. Antalya’nın

ihracat gelirinin yüzde 60’ını tarımsal üretim oluşturuyor. İhracatın büyük çoğunluğunu da Avrupa
Birliği ülkelerine yapıyoruz.
Ülkemiz ise ihracatının yüzde 42’sini AB ülkelerine yapıyor. AB, sıfır karbon kıta olma hedefini
açıkladı. Yani, AB ile başta tarım ticaretimiz olmak
üzere diğer alanlarda ticaretimiz karbon salımı
yüzünden sekteye uğrayabilir. Yenilenen web
sitemizde “Tarımsal Karbon Ayak İzini
Hesaplama” yazılımı geliştirerek Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz tarım sektöründe bu konuda farkındalık oluşturmak. Üretim
ve ticaretteki olası riskleri görerek önlemimizi
almak.
Üyelerimiz, tarım işletmelerini isteyen herkes
www.antalyaborsa.org.tr adresinden karbon ayak
izi hesaplama bölümünden istenilen bilgileri girerek işletmesinin emisyon durumunu ölçebiliyor.
Bilgi, eğitim ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için talepte bulunabiliyor.
Böylece işletmeler üretimine ve ticaretine yön
verebiliyor. Borsa olarak bir çok alanda farkındalık
yaratmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
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TARIMSAL
MALİYETLERDE
2015 REKORU

KaHiran ayı tarımsal firdi
iyat endeksini değerlendiren ATB, ATA” Başkanı
Ali 0andır, gBu rakamlar,
endeksin aÇıklanmaya
başlandığı 512z yılından
bu yana yeni rekorlar olarak kaydedilmiştir“ dedi
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı
Haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini
(TARIM-GFE) değerlendirdi. TARIMGFE’nin aylık yüzde 7.92 ve yıllık yüzde
134.96 olarak ilan edildiğini belirten
Çandır, “Bu rakamlar, endeksin açıklanmaya başlandığı 2015 yılından bu yana
yeni rekorlar olarak kaydedilmiştir. Aylık
yüzde 7.92 rakamı, Haziran aylarının en
yükseği olurken, yıllık yüzde 134.96
rakamı ise 2015 yılından beri tüm ayların en yükseği olmuştur” dedi.

MALİYETLER FİYATLARIN
ÜZERİNDE
TARIM-GFE’nin diğer enflasyon
rakamlarını bir ay gecikme ile takip ettiğini belirten Çandır, rakamlar göz
önüne alındığında tarımsal maliyetlerde
yükseliş eğiliminin devam edeceğinin
görüldüğünü kaydetti. Çandır, “Burada
temel sorun, tarımsal maliyetlerdeki artış
hızının tarımsal üretici fiyatlarındaki artış
hızından yüksek
kalmaya devam etme
sidir. Bu eğilimin süreklilik
göstermesi,
tarım kesiminin
fakirleşmesine
sebep olmaktadır. Bu
nedenle bu eğilimin tersine çevrilmesi zorunludur”
değerlendirmesinde bulundu.

YILLIK EN YÜKSEK
ARTIŞ GÜBRE VE
ENERJİDE
Haziran ayı TARIMGFE’de tarımda kullanılan
mal ve hizmetlerin fiyatlarında
aylıkta yüzde 8.33 ve yıllıkta yüzde
145.32’lik artış ilan edildiğini belirten
Başkan Çandır, aylıkta tohumda yüzde
0.50, enerjide yüzde 20.71,

gübrede yüzde 2.28, ilaçta yüzde 1.85,
veteriner hizmetlerinde yüzde 0.13,
yemde yüzde 7.26 artış olurken, yıllıkta
tohumda yüzde 46.04, enerjide yüzde
228.03, gübrede yüzde 233.89, ilaçta
yüzde 100.68, veteriner hizmetlerinde
yüzde 31.88, yemde yüzde 145.70 artış
olduğuna dikkat çekti. Çandır, tarımsal
yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 4.57 ve yıllık yüzde 72.30’luk artış ilan edildiğini
belirtti.
TÜİK’in Haziran ayı tarımsal üretici
fiyat endeksi TARIM-ÜFE’yi aylık yüzde
-0.66 ve yıllık ise yüzde 148.90 olarak
ilan ettiğini anımsatan Başkan Ali
Çandır, “Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim sürekli sektörün
aleyhine seyrederken, iki
aylık iyileşmenin ardından
Haziran ayında ciddi bir
aleyhte fark tekrar oluşmuştur” dedi.
Yurtiçi ve
yurtdışı

üretici enflasyonlarının (Yİ-ÜFE) tarım
sektörünü dolaylı olarak etkilediğini
söyleyen Çandır, Haziran ayında açıklanan aylık yüzde 6.77 ve yıllık yüzde
138.31 düzeyindeki Yİ-ÜFE ile aylık
yüzde 9.18 ve yıllık yüzde 110.66
düzeyindeki yurtdışı üretici enflasyonunun sektörün geçmişten gelen
maliyet yükünü gelecekte de taşıyacağını gösterdiğini ifade etti.

MEVSİMSEL DÜŞÜŞ
Haziran’da tüketici enflasyonu
TÜFE’nin aylık yüzde 4.95 ve yıllık
yüzde 78.62 ilan edildiğini anımsatan
Çandır, işlenmemiş gıda enflasyonunun
Haziran’da aylık yüzde -3.35 ve yıllık
yüzde 91.65, yaş meyve sebze enflasyonunun ise aylık yüzde -15.20 ve yıllık
78.32 olarak ilan edildiğini belirtti.
Çandır, enflasyonda mevsim etkisinden
kaynaklı mayıs, haziran ayında düşüş
görüldüğünü söylerken, sonbahardan
itibaren düşüşün sona erebileceği
uyarısında bulundu.
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ATB TEMMUZ MECLİSİ
ÇEVRİMİÇİ TOPLANDI
Antalya bicaret Borsası önetim hurulu Başkanı Ali andır,
tarımda içme kayğı yaşandıÇını
söylerken, i racat rakamlarına
dikkat YektiT andır, iş d.nyası
olarak krediye erişimde Korlandıklarını kaydetti

Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı Meclis toplantısı,
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrim içi
yapıldı. Artan Covid 19 vakaları nedeniyle yüz yüze toplantı
yerine çevrimiçi toplandıklarını kaydeden Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, maske ve mesafe uyarısında bulunurken, aşı olunması çağrısını yineledi. Yönetimin bir aylık çalışması
hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde
ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinde
teröristlerin saldırısında şehit olan
asker ve koruyuculara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına
başsağlığı dileyerek konuşmasına
başlayan Bbunun aşkan Çandır, “Milletimizin başı sağ olsun. Terörü
besleyen, terörden beslenen herkese
lanet okuyorum” dedi.

YANGINA KARŞI
TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Temmuz ayının her yönüyle sıcak
geçtiğini söyleyen Başkan Çandır,
nemi düşük sıcak havaların en büyük
tehlikesinin orman yangını olduğunu
belirtti. Çandır, ormanlara karşı dikkatli
olunması uyarısında bulunan Çandır,
“Özellikle geçen yıl yaşadığımız büyük
orman yangınlarından dolayı hepimiz
teyakkuzda olmalıyız. Binlerce yıllık ormanlarımızı, yılların emeği tarım alanlarımızı ve canlarımızı kaybetmiştik.
Bu yıl için şimdiye kadar özellikle Ege
kıyılarında benzer üzücü olayları
yaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi
yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı kriz
yönetimi yerine risk yönetimini benimsemeli ve planlamalıyız” diye
konuştu.

KORONAVİRÜS UYARISI

Koronavirüs salgınının tamamen
sona ermediğini vurgulayan Başkan

Çandır, uzun bayram tatilinin de etkisiyle son dönemde ciddi bir salgın
riskiyle karşı karşıya olduğumuzu kaydetti. Vaka sayılarının hızla artmasının
korkutucu olduğunu ifade eden
Çandır, “Her ne kadar şimdilik hastaneye ve yoğun bakıma yatışlar düşük
oranda olsa da vaka artış yüzdeleri 40
kat civarında bulunmaktadır. Virüsün
canlarımızı aldığını unutmayalım.
Hepimizin daha dikkatli olmasını, kapalı ve kalabalık mekanlarda mutlaka
maske takmamızı önemle istirham
ediyorum” diye konuştu. Çandır, korona virüs nedeniyle babasını kaybeden Meclis Üyesi Tuncay Özden’e baş
sağlığı dilerken, virüse yakalanan ve
sağlığına kavuşan Başkan Yardımcısı
Halil Bülbül ve eşi ile yine virüse
yakalanan Meclis Üyesi Sedat Ekici’nin oğluna geçmiş olsun dileklerini
iletti.

TARIMDA İVME KAYBI

Antalya’nın lokomotif sektörlerinden
turizm ve hizmet sektörünün sezonu
hareketli geçirdiğini belirten Çandır,
“Bir taraftan buna sevinirken tarım sektöründeki ivme kaybından da tedirginlik duymaktayız” dedi. Tarımda son 6
ayı geçen yılın ilk 6 ayı ile karşılaştıran
Çandır, “İvme kaybını görmekteyiz”
dedi. Antalya’nın Haziran ayı ihracatının 178 milyon dolar olduğunu,
yılın ilk yarısında geçen yıla göre

yüzde 12.5 artışla 1 milyar 63 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydeden Çandır, bunda yüzde 33 artışla
200 milyon doları geçen madencilik,
yüzde 17 artışla 160 milyon dolara
yaklaşan mobilya, kağıt ve orman
ürünleri ile yüzde 23 artışla 120 milyon
dolar olarak gerçekleşen kimyevi maddeler ve mamulleri gruplarındaki
artışların etkili olduğuna dikkat çekti.

TARIMSAL İHRACAT
AZALDI

Antalya’nın Haziran ayı tarım ve
gıda ürünü ihracatının geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 15.4, yaş meyve
sebze ihracatının ise yüzde 15
azaldığını belirten Çandır, “Haziran
ayında tarım ve gıda ürünü ihracatımız
87.5 milyon dolar, yaş meyve sebze
ihracatımız ise 44.4 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 6
ayında ise geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 2.2 artışla 319 milyon
dolarlık yaş meyve sebze ve 571 milyon dolarlık da tarım ve gıda ürünü
ihracatı gerçekleşmiştir” diye konuştu.
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SÜS BİTKİLERİ
İHRACATINDA KAYIP

Antalya ihracatında önemli bir yere
sahip süs bitkileri sektörü ihracatındaki
düşüşe dikkat çeken Ali Çandır, “Haziran ayı süs bitkileri ihracatımız geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak
3.8 milyon dolara gerilemiştir. Geçen
yılın ilk yarısında 45 milyon dolar seviyesine ulaşan kentimiz süs bitkileri
ihracatı bu yılın ilk yarısında yüzde 10.4
azalarak 40 milyon dolara gerilemiştir.
Ancak bu gerilemenin yüzde 90’ı son
iki aya aittir” dedi. Sektör paydaşlarının
süs bitkileri ihracatındaki düşüşü Şubat
ayında Isparta’da yaşanan aşırı kar
yağışı nedeniyle oluşan verim ve kalite
kaybına bağladığını söyleyen Çandır,
“Ancak, 4 ay üst üste sektörel ihracatın
düşmesi bunun bir eğilim haline
gelmesi tehlikesini de barındırıyor. Sektör paydaşlarının bu konuya dikkat
etmesi, sektörel değerlendirmelerde

bulunması, ihracattaki gerilemeyi durdurucu ve ihracatı artırıcı faaliyetlerde
bulunması sektörün faydasına olacaktır” uyarısında bulundu.

DÖVİZ UYARISI
İhracat performansındaki ivme kaybının yılın ikinci yarısında devam etme
riski bulunduğunu söyleyen Başkan
Çandır, son bir iki aydır özellikle Avrupa
Birliği bölgesinde giderek artan bir
ekonomik durgunluk tehlikesinden
bahsedildiğine dikkat çekti. Çandır, enflasyonla mücadelenin birinci sıraya
konmasının kaçınılmaz sonucu olarak
tüm dünya ile birlikte Avrupa Birliği’nin
de faiz silahını kullanmaya başladığını
belirtirken, “Öyle anlaşılıyor ki
ekonomik durgunluk tehlikesi onlar için
enflasyon kadar önem taşımamaktadır.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde
dövize erişimin daha zor ve daha pahalı olduğu bir ekonomik iklime doğru ilerlemekteyiz. Tüm arkadaşlarımdan bu
durumu dikkate almalarını önermekteyim” değerlendirmesinde bulundu.

KREDİYE ULAŞIMDA ZORLANDIK
Yurtiçi ticarette önemli bir gösterge
olan çek ile ödeme hacminde Mayıs
ayında Antalya’da yıllık yüzde 129 gibi
ciddi bir artış yaşandığını belirten ATB
Başkanı Ali Çandır, ülke genelinde bu
aylık artışın yüzde 57 civarında
olduğunu kaydetti. Antalya’nın sezona
hazırlık bakımından ülke ortalamasından pozitif ayrıştığını söyleyen Çandır,
“Fakat krediye erişimde ve kredi kullanımında ülkemiz ortalamasının
gerisinde kaldığımızı da görmekteyiz.
Aynı dönem itibariyle kentimizde kredi
kullanımı yüzde 50 artmışken ülke ortalaması yüzde 58 artmıştır” dedi.

TARIMA ÖZEL
ÖNEM VERMELİYİZ
Antalya’nın yaz sezonunu ülke ortalamasının üzerinde bir hareketlilikle
geçirdiğini belirten Çandır, bu hareketliliğin kente ve sektöre ne kadar yansıdığıyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu
söyledi. Çandır, “Hep söylediğim gibi
esas olan belirli bir sektöre ve yere
yoğunlaşmış hareketlilik yerine kentin
en ücra mahallesine yayılmış
ekonomik hareketlilik, kentimiz için her
zaman daha evla olmuştur. Bunun için
de tarıma özel önem vermeliyiz
sözümü bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu. Meclis’te üyeler,
sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde
bulunurken, yaşadıkları sorun ve sıkıntıları paylaştı.
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TARIM KARBON AYAK
İZİNDE TÜRKİYE’DE İLK
ntalya .i aret corsası w .cçü ğe reyi teKdit
edenü iklim de iTikli ine neden olan karz
bondioksit salımını a altmaya yönelik ğalıTz
malarının bir etabı olarak H.arımsal Aarbon
yak B i vesa(lamaİ ya ılımı şeliTtirdi- corz
sanın ,,,-antalyaborsa-orş-tr ,eb adrez
sinden ulaTılabilen ya ılımü .grkiye)de tarım
sektörg iğin ilk olma ö elli i şösteriyor.arımla u raTanlar emisyon durumunu uyz
şulama g erinden ölğebile ekü gretim e tiz
aretine buna şöre yön erebile ek
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ATB’DEN TARIMDA
YEŞİL DÖNÜŞÜM ATAĞI

2021 ve 2022 yılını “sürdürülebilirlik
yılı” ilan eden ve konuyla ilgili birçok
etkinlik düzenleyen Antalya Ticaret Borsası (ATB), çevreyle ilgili duyarlılığını
sürdürüyor. ATB, “Tarımsal Karbon
Ayak İzini Hesaplama” yazılımı geliştirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.
Tarım sektöründe faaliyet gösterenlere
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan yazılımla, istenilen bilgiler girilerek, üretime yönelik karbon salımı ve
azaltma potansiyeli değerlendirilebiliyor.

SERA GAZI TEHLİKESİ

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinin tüm dünyayı etkilediğine
dikkat çekerken, artan sıcaklık
nedeniyle kuraklık ve sel gibi
doğal afetlerin arttığını, sıcaklık
artışının nedeninin ise atmosfere
salınan sera gazları olduğunu
vurguladı. Çandır, sera gazı
salımları içerisindeki en yüksek
payın karbondioksit gazına ait
olduğunu kaydetti.

AB’YE TİCARETİ
ENGELLEYEBİLİR
Ülke olarak Paris İklim

Anlaşması‘na
taraf olduğumuzu belirten
Başkan Çandır, “Sözleşme gereği
ülkemiz sınırlarında
oluşan sera gazlarının
2030 yılına kadar büyük
oranda azaltılması, 2050
yılında ise sıfırlanması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda
gerek ülkemizde gerekse Antalya’da tüm sektörlere önemli
görevler düşüyor. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması

devreye girdiğinde tarımsal ihracatımızın uğrayacağı karbon vergisi
maliyeti 150 milyon Avro’yu bulabilir”
diye konuştu.
Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin
yüzde 42 ile birinci sırada yer aldığını,
Antalya’nın ihracat gelirinin yaklaşık
yüzde 60’ını tarımsal üretimin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Çandır,
sıfır karbon hedefini koyan AB
ülkelerinin bu hedefe ulaşması için
alacağı önlemler ve ilave vergiler, Antalya’nın AB ile olan tarım ticaretini sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.
Bu nedenle üreticilerin karbon ayak izi
raporlarını hazırlatması gerektiğini vurgulayan Çandır, “İşletmeler, 2050 yılı
sıfır karbon hedefi için gerekli planlamaları yaparak hayata geçirmelidir”
dedi.

İŞLETMENİZİN KARBON
AYAK İZİNİ ÖLÇÜN

Borsa olarak 2021-2022 yılını
sürdürülebilirlik yılı ilan ettiklerini anımsatan Başkan Çandır, “Borsamız,
www.antalyaborsa.org.tr adresinden
ulaşabileceğiniz ‘Tarımsal Karbon Ayak
İzi Hesaplama’ yazılımı ile işletmenizin
emisyon durumunu ölçebilir, bilgi, eğitim
ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için talepte bulunabilirsiniz” diye konuştu.
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ANTALYA TİCARET BORSASI

Temmuz Ayı Hal
Endeksini Açıkladı
9ntalya Si2aret b7rsası
Semm-z ayı 9ntalya 8alleri
A7mates MeTze fe Deyfe
Bndeksini acıkladı.uA7maç
tes miktar endeksi aylık
yüzde 45.v3 azalırken oiyat
endeksi yüzde 3v.61 arttı.
MeTze miktar endeksi aylık
yüzde 13.,v azalırken oiyat
endeksi yüzde 46.3, arttı.
Deyfe miktar endeksi aylık
yüzde ,0.40 azalırken oiyat
endeksi yüzde ,E.H1 arttı
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Temmuz ayı Antalya Halleri Domates,
Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.
Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks
değerlerinin değişimleri, 2022 Temmuz
ayında bir önceki aya göre ve geçen
yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

DOMATES VE SEBZE
FİYATINDA 7 YILIN REKORU
Temmuz ayı endeksleri miktarda bir

önceki aya göre (aylık) domateste
yüzde 62.17, sebzede yüzde 47.31 ve
meyvede ise yüzde 39.69 azaldı. Miktar
endeksleri geçen yılın aynı ayına göre
(yıllık) domateste yüzde 16.37, sebzede yüzde 28.36, meyvede ise
yüzde 28.86 artış gösterdi.
Temmuz ayında endekslerdeki yıllık
değişimler, miktarda domates, sebze ve
meyve için son 7 yılın ortalamalarında
gerçekleşirken fiyatta ise domates ve
sebzede 7 yılın rekoru, meyvede
üçüncü yükseklik olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 243.10
olarak yansıdı. Miktardaki kısmi artışa
rağmen fiyat değişimi rekor düzeyde
gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki
yıllık değişim ise yüzde 169.27 oldu.
Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha yüksek olurken, fiyat
endeksi rekor düzeyde
gerçekleşti. Meyve fiyat endeksindeki
yıllık değişim yüzde 73.21 olarak yandı.
Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı
yüzde 28.86 olmasına rağmen nispi
yüksek fiyat artışı yaşandı.
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AYLIK GERÇEKLEŞMELER
Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste,
son dört yılın ortalamalarında seyretti.
Buna karşılık fiyat endeksinde ise son
dört yılın rekoru yaşandı. Bir önceki aya
göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62.17 azalırken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde
71.04 ile rekor artış gösterdi. Bir önceki
aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 47.31 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde
60.73 arttı.
Son dört yılın Haziran ayları dikkate
alındığında, sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama
civarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre
(aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 39.69 azalırken, işlem
fiyat endeksi yüzde 38.54 arttı. Son dört
yılın Temmuz ayları dikkate alındığında
meyve miktar ve fiyat endekslerindeki
aylık değişimler, ortalama civarında
seyretti.
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hntalya .iKaret ,orsası
İesleki Ae .eknik hnadolT ’isesi nden mezTn
olan h met ıraB Lşgör
meslek liselerine yönelik
önyargıları kırarak çavlık ,ilimleri HniAersitesi
uğl ane Miş ekimlivi
Sakğltesi ni kazandıü ’isede yazılımla ilgili evitim alan Lşgör diş
tedaAisi iBin yazılım geliştirmeyi edeGliyorü
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Diş tedavisi için yazılım
geliştirmek istiyor
Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet
Kıraç İşgör, Milli Savunma Bakanlığı’na
bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı.
Meslek liselerine yönelik “başaramazsın” önyargısını kıran İşgör,
“Meslek lisesi çıkışlı da olsak başarırız,
yeter ki kendimize güvenelim” dedi.

ÖNYARGILARI
YIKTI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş
Hekimliği Fakültesi’ni
kazanan Ahmet Kıraç
İşgör, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
yazılımla ilgili eğitim
aldığını belirterek,
yazılımla ilgili bilgi birikimini diş tedavisinde kullanmak istediğini söyledi.

En büyük hayalinin, geliştireceği
yazılımın diş tedavisinde kullanılması
olduğunu kaydeden İşgör, “Meslek lisesi öğrencilerine yönelik genellikle ‘iyi
üniversite kazanamaz’ bakışı hakim.
Ben bu bakışı yıktım. Hatta meslek lisesinde öğrendiklerim ileride mesleğimi
yaparken bana artılar kazandıracak.
Lisede yazılımla ilgili öğrendiklerimi diş

tedavisinde kullanmak istiyorum” diye
konuştu.

ANTALYA BORSA’YA
EĞİTİM TEŞEKKÜRÜ
Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kuntay
Yetkin ile birlikte Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret eden Ahmet
Kıraç İşgör, eğitime verdikleri
destek nedeniyle ATB Başkanı
Ali Çandır ve yönetimine
teşekkür etti. Kendi potansiyeline inanarak üniversite sınavında başarı gösteren
Ahmet Kıraç İşgör’ün diğer
meslek lisesi öğrencileri için iyi
bir model olduğunu söyleyen
Başkan Çandır, İşgör’e eğitim
hayatında başarılar diledi.
Çandır, Borsa olarak eğitime
desteklerinin devam edeceğini
kaydetti.
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HİNTLİ ÇİÇEK
ÜRETİCİLERİNDEN
İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ
Tindistan Biçek şetiıtiricileri
Yönseyi üyelerib ntalya gicaret
Körsas onda kesme çiçek sekt,rü temsilcileriyle Air araya ’elirkenb ntalyaon n kesme
çiçekteki tecrüAesinden yararlanmak istediklerini s,ylediH
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Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi
(GFCI) Başkanı Srikanth Bollapally ve
Konsey üyeleri, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Hintli heyet, Antalya
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır ve ATB 6. Meslek
Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Türk-Hint süs bitkileri ve
kesme çiçek sektörünün işbirliği
olanakları görüşüldü.

ANTALYA KESME
ÇİÇEKTE LİDER

ÇİÇEKTE İŞBİRLİĞİ TALEBİ
Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi
Başkanı Srikanth Bollapally, 10 bin hektar alanda çiçek
ürettiklerini

bildirirken, nüfusu hızla artan ülkede
çiçek üretiminin artırılması gerektiğini
söyledi. Yapay çiçekle ilgili sıkıntılarını
dile getiren Bollapally, yapay çiçeğe karşı
başlattıkları kampanya hakkında bilgi
verdi. Türk çiçeğinin üretim ve ticaretiyle
ilgili deneyimleri paylaşmak için ziyareti
gerçekleştirdiklerini kaydeden Bollapally,
bu konuda işbirliği olanaklarını değerlendireceklerini kaydetti. Bollapally, ATB Başkanı Ali
Çandır’a ev
sahipliği için
teşekkür
etti.

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın kesme çiçek ve
süs bitkileri konusunda ciddi
bir tecrübeye sahip
olduğunu, tecrübe paylaşımına da hazır olduklarını söyledi.
12 ay kesintisiz üretim
yapılan Antalya’da çiçek
tedarikinde sıkıntı yaşanmadığını anlatan
Çandır, kesintisiz üretimin ihracat için
önemli olduğunu vurguladı. Türkiye
örtüaltı kesme çiçek üretim alanının
yüzde 40’ına sahip olan Antalya’nın
kesme çiçeğin yüzde 45’ini ürettiğine
dikkat çeken Başkan Çandır, “Bu rakam
bile kesme çiçek sektöründe ne kadar
ileride olduğumuzu gösteriyor” dedi.
Çandır, Türkiye süs bitkileri ihracatının
147 milyon dolar olduğunu, bunun yaklaşık yarısının, 70 milyon dolarının Antalya’dan yapıldığını kaydetti. Çandır,
Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi
Başkanı Srikanth Bollapally ve Konsey
üyelerine ziyaretleri ve işbirliği talepleri
için teşekkür etti.
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Antal a öiÇaret
Bursası Başkanı
Ali fandır,ggtarımın etkili cir
şekilde desteklenmesi erektiğini sb lerken,
tarımın oinansmana erişimde
urlandığını
yr yladı

ATB Ağustos Meclisi toplandı
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ağustos ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi
yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla
ilgili Meclis üyelerinin bilgilendirildiği
toplantıda, ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, tarım ve ticaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına
başlayan Başkan Çandır, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm
kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın
100. Yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

TARIM ETKİLİ BİÇİMDE
DESTEKLENMELİ

Antalya’nın yılın ilk yarısında Türkiye
ortalamasının üzerinde ticari hareketlilik
yaşadığını, bunu rakamların teyit ettiğini
belirten Başkan Çandır, geçen yılın aynı
aylarına göre de Antalya’da yüksek bir
ticari hareketlilik yaşandığını vurguladı.
Çandır, “Nominal verilerin yarattığı bu
hareketliliği enflasyondan arındırarak
değerlendirdiğimizde ise reel bir zayıflık
ortaya çıkmaktadır.

Bu zayıflığın giderilmesi için stratejik
sektörümüz tarımın etkili biçimde
desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Zira kentimizdeki tarımın en önemli
özelliği, şehrin merkezinden en ücra
mahallesine kadar insanımıza doğrudan
nüfuz eden bir yapıda olmasıdır” diye
konuştu. Turizm sektörünün Antalya

ekonomisindeki ağırlığına dikkat çeken
Çandır, “Hizmet sektörümüzün son
birkaç yılda aldığı malum darbeler, Antalya’mızı yıllık büyümede ilk kez en son
sıraya düşürmüştür. Fakat 2022 yılında
turizm ve hizmet sektörü bakımından
2019 yılına yaklaşılmıştır” dedi.
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TARIM AYAKTA KALMALI

Yaşanan ekonomik hareketliliğe rağmen Antalya’da toplam ve tarım sektörü
kredilerinde ülke ortalamasının altında
kredi kullanıldığını bildiren Çandır, hem
finansmana erişimde zorlandıklarını
hem de ortalamanın altında kredi kullanıldığına dikkat çekti. Çandır,
“Dolayısıyla bu hareketliliğin
sürdürülebilirliği, ciddi tehdit altında bulunmaktadır. Açıklanan son veriler, bu
tespitimizi doğrulamaktadır. Kentimizdeki toplam kredi kullanımı yüzde
53 artarken ülkemizde yüz de 60 artmıştır. Ticaret sektöründeki kredi kullanımı ise kentimizde yüzde 54 artarken
ülkemizde yüzde 85 artmıştır. Sektörümüzdeki kredi kullanımı kentimizde
yüzde 37 ve ülkemizde ise yüzde 55 artmıştır. Antalya tarımı finansmana erişimde Türkiye ortalamasının yaklaşık
yarısında kalmıştır” diye konuştu. Son 3
aydır finansmana erişimin gerilediğini ve
yavaşlamanın da giderek arttığını kaydeden Çandır, “Antalya’daki tarımsal
faaliyetlerin krediye olan ihtiyaç düzeyleri dikkate alındığında gelecek dönemler için ciddi bir tehdit olarak önümüzde
durmaktadır. İlave bir sıkıntı alanı oluşturmasın diye gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

ANTALYA’DA KAPANAN
ŞİRKET SAYISI ARTTI

Antalya’nın borcuna sadık bir kent
olduğunu, bankalara, tedarikçilere ve
devletine vergi ödeme oranında ortala-

manın üzerinde
olduğunu kaydeden Çandır, “Son
aylarda bu özelliğimiz erozyona
uğramaya
başlamıştır. İlk 7
aylık dönemde
karşılıksız çek tutarlarında ülke ortalaması yüzde 46
artarken, Antalya’da yüzde 87
arttı. Aynı dönemde
kapanan şirket
sayısı ülke ortalamasında yüzde 79 artarken, kentimizde yüzde 97 arttı. Diğer
taraftan ticari hareketliliğimiz için önemli
bir gösterge olan çekle ödeme hacmi,
ülkede yüzde 89 artarken, Antalya’da
yüzde 129 arttı” diye konuştu.

İHRACAT ARTIŞ
HIZIMIZ DÜŞTÜ

Antalya’nın ithalattan fazla ihracat
yapma özelliğine dikkat çeken Çandır,
“Bu özelliğimizi kaybetmemeye çalışıyoruz. İhracatımızın yüzde 55’ini oluşturan tarım ve gıda ürünleri ağırlığını daha
da geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak son
dönemde bir ivme kaybı yaşamakta
olduğumuzu da görüyoruz. Öyle ki
Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden ihracat artış hızımız, son dönemde
yavaşlamış ve ortalamanın gerisine
düştü” dedi. Çandır, Türkiye’de ihracat
artış hızı yüzde 18 iken, Antalya’da
yüzde 12 olduğunu belirtti. Temmuz
ayında yıllık ihracat artışının Türkiye’de
yüzde 9 iken Antalya’da yüzde 6
olduğunu belirten Çandır, tarım sektörünün ihracat performansının toplam
ihracattan daha düşük kaldığına dikkat
çekti. Çandır, “Tarım ve gıda sektörü
ihracatı ilk 7 ayda Türkiye’de yüzde
20’den artarken kentimizde yüzde 1’in
altında bir artış oldu. Temmuz ayında
ise ülkemizdeki yüzde 16’lık artışa
karşılık kentimizde yüzde 12’lik düşüş
yaşandı” dedi. Yaş meyve sebze ihracatında da ivme kaybı yaşandığını

söyleyen Çandır, şunları kaydetti:
“İlk 7 aylık dönemde Türkiye’de
yüzde 1.5’lik düşüşe karşılık Antalya’da
yüzde 1.2’lik artış yaşandı. Temmuz
ayında ise ülkemizdeki yıllık yüzde 6.4
düşüşe karşılık, Antalya’da yüzde 11.1
azalış oldu. Süs bitkilerindeki olumsuz
performans Temmuz’da da devam etti.
7 aylık dönemde ülkemizdeki süs bitkileri ihracatı yüzde 8.6 düşerken, Antalya’da yüzde 13 azaldı. Temmuz
ayında ise ülkemizdeki yıllık yüzde
54.8’lik düşüşe karşılık, Antalya’da
yüzde 42.5’lik azalma oldu.”

ESNAF SAYIMIZ ARTTI,
ÇİFTÇİ SAYIMIZ AZALDI

Başkan Ali Çandır, Antalya’da üretimdeki istihdam ve elektrik kullanımıyla
ilgili de bilgi verdi. Resmi rakamlara
göre, sigortalı sayısının ülkede yüzde
5.3 artarken, Antalya’da turizm ve
hizmet sektörünün de etkisiyle yüzde 21
arttığını kaydeden Çandır, SGK’ya
kayıtlı esnaf sayısında ülke ortalamasının 1 puan fazlasıyla yüzde 7.7’lik
artış olduğunu söyledi. Çandır, “Ancak
bu durum, özellikle tarım sektörü için
benzer seyretmemiştir. Bu dönemde
tarımsal SGK dahilindeki çalışan sayısı
ülkemizde yüzde 9.5 azalırken, Antalya’da yüzde 12 azaldı” dedi.

TARIMDA ELEKTRİK
KULLANIMI AZALDI

Antalya’nın işyeri elektrik kullanımında ülke ortalamasının üzerinde
seyrettiğini söyleyen Çandır,
“Türkiye’deki yüzde 18’lik artışa karşılık
kentimizde yüzde 57’lik bir artış oldu.
Tıpkı istihdamda olduğu gibi elektrik kullanımında da tarım sektörü olarak
ülkemiz ortalamasının altında kalmış
bulunmaktayız. Mayıs ayında, kentimizde toplam elektrik tüketimi yüzde
24.4 artış gösterirken, tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminde
yüzde 9.5’lik azalış yaşandı.
Bu azalış, yüksek maliyetler
dolayısıyla ortalamanın da altında olmuştur” diye konuştu.
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yatırım yapacak olanlarından da iştahını kırmamasını diliyoruz” diye
konuştu.
EPDK’dan tarım sektörünün artan
elektrik maliyetleri nedeniyle “Tarımsal
Sulama” isimli abone grubunun
genişletilerek tüm tarımsal işlemleri
kapsayacak biçimde “Tarım” abone
grubu olarak yeniden düzenlenmesini
ve sektörün maliyet yükünü hafifletici
düşük fiyatlı özel bir tarife oluşturulmasını talep ettiklerini anımsatan
Çandır, “Kuruldan bu konudaki
talebimizi ivedi bir biçimde gündeme almasını bekliyoruz. Talebimizin takipçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.

TARIM ZORLANIYOR
Artan girdi maliyetlerinin herkesi zorladığını ancak zorlukların üstesinden
gelineceğine inandığını ifade eden
Başkan Ali Çandır, “Tarım sektörü, uzun
bir süredir ortalama zorlukların üzerinde
zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır.
Üretimden vazgeçmemek için tüm varlığımızla çalışmaktayız. Ancak bu
çabamız, bizleri giderek güçsüzleştirmemelidir. Yani tedarik edip kullandığımız ve üretip sattığımız malı,
yerine koyabilmeliyiz. Sürdürülebilirliğin
temeli budur. Sektör olarak buna odaklanmış durumdayız” dedi.

TARIMDA GES
KISITLANMAMALI
Resmi gazetede yayımlanan Enerji
Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK)
kararına göre, lisanssız güneş enerji
santralleri (GES) mevzuatında yeni
düzenleme yapıldığını anımsatan
Çandır, “Tarımın GES kullanımında herhangi bir ilave kısıtlamaya gidilmemesini
talep etmekteyiz. Çünkü malum enerji
maliyeleri dolayısıyla zaten kısıtlanmış
olan tarımsal faaliyetlerdeki elektrik kullanımı, daha fazla kısıtlanmamalıdır.
Üretimdeki verimlilik ve süreklilik
bakımından bu durum son derece
önemlidir. EPDK’ya OSB’ler için aldığı
karar nedeniyle teşekkür ediyoruz.
Ancak yatırım yapanları ve yatırıma
devam edenleri mağdur etmemesini,

BORSA WEB YENİLENDİ
Antalya Ticaret Borsası’nın üyelerine
en iyi hizmeti vermek için kendisini
sürekli yenilediğini söyleyen Çandır, üye
işlemlerinin hızlanması, kesintisiz ve aksamadan yapılabilmesi ve kolaylaştırılması için Borsa’nın web sayfasının
yenilendiğini kaydetti. Çandır, “Salgınla
birlikte tescil ve aidat ödeme gibi birçok
işlemi hızlı bir biçimde online’a
taşımıştık. Yeni web sayfamızla birlikte
artık tüm üye işlemleri bir tıkla yapabilir
hale getirdik. Devir enerjiden, paradan
ve de en önemlisi zamandan tasarruf
devridir. Tüm üyelerimize hayırlı olsun”
dedi.

TÜRKİYE’DE İLK

Tarım sektöründe hizmet veren
üyeler ve tüm üreticiler için farkındalık
oluşturmak amacıyla karbon salımı
hesaplama yazılımı geliştirdiklerini, istenilen bilgiler girilerek, üretime yönelik
karbon salımı ve azaltma potansiyelinin
değerlendirilebileceğini anlatan Başkan
Çandır, şunları söyledi: “Sonuçlar
sadece bilgilendirme amaçlıdır. Temsil
edici veriler üretim sahasındaki karbon
salan ve tutan tüm unsurların sera gazı
envanter raporunda hesaba dahil
edilmesiyle elde edilebilir. Sürdürülebilirlik ilkemiz çerçevesinde hazırladığımız
ve ülkemizdeki ilk uygulama örneği olan
‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’
bölümünden şirketinizin emisyon durumunu vakit kaybetmeden ölçebilir, etkin-

liklerimizi takip edebilir, bilgi, eğitim ve
detaylı sera gazı envanter raporunun
hazırlanması için Borsamızla iletişim
kurabilirsiniz.”
Web sitesinde “Tarımsal Ticaret Portalı” uygulamasını da hayata geçirdiklerini anlatan Çandır, “Bu portal
sayesinde alım, satım ve talep oluşturma ve işbirliği yapma gibi seçeneklerle toptan ticaretinizi geliştirebilirsiniz.
Bu projeden amacımız, özetle üyelerimizin ticaretlerinin gelişmesine destek
olmak ve yeni ticari bağlar kurmasına
fırsat yaratmaktır. Sizleri ve tüm üyelerimizi her iki yeni uygulamamızdan da
faydalanmaya ve önermeye davet ediyorum” dedi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında kurumsal kapasitenin
artırılması ve kanunla uyumlu hale getirilmesi için alt yapıyı güçlendirdiklerini
bildiren Çandır “Artık, Borsamız ile ilişkili
kişisel verilerle ilgili bütün işlemlerde verilerin korunması için gereken idari ve
teknik tedbirler alınmakta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde
işlemektedir. İlgili konularda özveriyle
çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu
üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

YÖREX SENEYE
Türkiye’nin dört bir yanından yöresel
ürünlerin buluşma noktası haline gelen
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i bu yıl
COVID salgınının devam etmesi, konaklama ve lojistik maliyetlerinin aşırı
yükselmesi, Ekim ve Kasım aylarında
yapılacak olan oda ve borsa seçimleri
ve daha sonrasında yapılacak olan
TOBB seçimi nedeniyle önümüzdeki yıl
yapılacağını duyuran Başkan Çandır,
“Fuarımızı önümüzdeki yıl 12.kez
düzenlemek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Çandır, borsa seçiminin Ekim
ayında yapılması için İl Seçim Kurulu’na
başvuruda bulunacaklarını bildirirken,
“Seçimi, Borsamıza yakışan bir şekilde
tamamlayacağımız konusunda hiçbir bir
şüphem yok. Hayırlı olsun” dedi.

19
BORSA
NOMi

BORSADAN
Temmuz-Ağustos 2022

TARIM ANTALYA
İHRACATINDA
LOKOMOTİF
Tarımın merkezi Antalya, yılın ilk 7 ayında
1 milyar 190 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İhracatın 628 milyon dolarını tarım ürünleri oluşturdu
Antalya Ticaret Borsası ve Antalya
Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. 1 Ocak-31 Temmuz arasındaki
7 aylık dönem ihracatının, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 11.7 artışla 1
milyar 190 milyon 821 bin dolara
ulaştığını belirten Çandır, temmuz
ayında ise geçen seneye göre yüzde
6.4 artışla 128 milyon 171 bin dolarlık
ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

YARISI TARIM SEKTÖRÜNDEN
Çandır, ihracatta tarımın lokomotif
sektör olduğunu vurguladı. Tarım,
sanayi ve madencilik olmak üzere üç
ana sektörde toplanan ihracatta ilk
sırayı tarım sektörünün aldığını kaydeden Ali Çandır, “7 aylık toplamda tarım
ihracatı yüzde 0.77 artışla 628 milyon
dolar oldu. Temmuz ayında ise yüzde
12 düşüşle 57.2 milyon dolar oldu.
Tarım sektöründe 7 ayda yaş meyve
sebze ihracatı yüzde 1.1 artışla 346 milyon doları, temmuzda yüzde 11
düşüşle 27 milyon doları aştı. Süs bitkileri sektörü ise 7 ayda yüzde 3.5 artışla
24.7 milyon dolar oldu. Toplam ihracatımızda tarım sektörünün payı yüzde
52.8, sanayi sektörünün yüzde 19.5,

madencilik sektörünün ise yüzde 27.6
oldu. Emek veren üretici, tüccar ve ihracatçımıza teşekkür ederim” diye
konuştu.
Çandır’ın verdiği bilgiye göre, 2022
Temmuz ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yaş meyve sebze ihracatı
Türkiye’de yüzde 6.4, Antalya’da ise
yüzde 11.1 azaldı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye’de yüzde 54.8,

Antalya’da yüzde 42.5 azaldı. Toplam
tarım ve gıda ihracatı Türkiye’de yüzde
15.9 artarken, Antalya’da yüzde 12.1
azaldı. Sanayi ihracatı Türkiye’de yüzde
8 artarken, Antalya’da yüzde 34.6 artış
kaydetti. Maden ihracatı Türkiye’de
yüzde 3.1, Antalya’da yüzde 19.1 arttı.
Toplam ihracat Türkiye’de yüzde 8.9,
Antalya’da yüzde 6.5 arttı.
Çandır, Temmuz ayında tarım ve
gıda ihracatı içinde, yaş meyve sebze
ihracatı payının Antalya’da yüzde 47.7
iken, Türkiye’de yüzde 6.6 olduğunu
belirtirken, süs bitkileri ve mamulleri
ihracatı payının Antalya’da yüzde 4,
Türkiye’de yüzde 0.2 olduğun dikkat
çekti.

SÜS BİTKİLERİ İHRACATININ
YÜZDE 42’Sİ ANTALYA’DAN
Çandır’ın verdiği bilgiye göre, 2022
Temmuz ayında Türkiye’nin yaş meyve
sebze ihracatının yüzde 17.6’sı Antalya’dan yapılırken, ilk 7 ay toplamında
ise yüzde 21.5’i Antalya’dan yapıldı.
2022 Temmuz ayında Türkiye’nin süs
bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde
42.1’i Antalya’dan yapılırken, ilk 7 ay
toplamında ihracatın yüzde 47.4’ü Antalya’dan gerçekleşti.
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TIBBİ AROMATİK
BİTKİDE 5 MİLYAR
DOLARLIK TİCARET
HEDEFİ
yöA lsiak A İm b u etdnsdkd yıtgii c b bM rdııa
eBn ram ıarmailea m rn tloleia c il ğlraeainlka c T
iabtl Y naih e tBi eidm ace s r h di ıailsloaba kphilta
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis
Başkan Yardımcısı Abdullah İnan, tıbbi
ve aromatik bitkilerin dünyada 40 milyar
dolardan 120 milyar dolara kadar
genişleyen ticaret hacmi olduğunu
söyledi. Türkiye’de baharat ve içecek
amaçlı tıbbi aromatik bitkilerin, ortalama
200 milyon dolarlık ihracatı, 50 milyon
dolarlık da ithalatı bulunduğunu kaydeden İnan, “250 milyon dolarlık bir dış
ticaretimiz var. Dış ticaretimize odun
dışı orman ürünleri olarak baktığımızda
1 milyar dolar civarında olduğunu
görüyoruz” dedi.
Üretimin katma değerli hale getirilmesi gerektiğini kaydeden İnan, “Bunu

başarabilirsek ihracatımızı kısa sürede
5 milyar dolara çıkarabiliriz. Çünkü
bildiğiniz gibi tıbbi aromatik bitkiler çok
geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir”
diye konuştu.

KAPAMA BAHÇE
ÜRETİMİ ARTIRILMALI

Tıbbi aromatik bitkilerin bir çok
alanda kullanıldığını, gıdadan tıp ve terapiye, kozmetikten parfüme, boya
maddesinden çay, meşrubat ve
peyzaja kadar birçok sektöre ham
madde tedarikinde bulunan bir sektör
olduğunu vurgulayan İnan, “Bu tedarik

doğadan toplama ve kapama bahçe
üretimine dayanmaktadır. Bölgemizde
ise doğadan toplama daha yaygındır.
Ancak son yıllarda köylerdeki göçünde
armasıyla doğadan toplayıcılık her
geçen gün azalmaktadır. Dolayısıyla
kapama bahçe üretimimizi artırmalıyız”
diye konuştu.
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kRBjgh crı)esini dayata Ueçirşi

ATB’DEN İHRACATI
GELİŞTİRECEK ÇALIŞMA
“Antalya İli Yaş Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi” URGE projesi kapsamında, yaş meyve sebze sektöründe
faaliyet gösteren firma temsilcilerine dış
ticaret eğitimi verildi. Antalyalı yaş sebze
meyve ihracatçıları, proje kapsamında
belirlenen ülkelerde potansiyel ürünler
ve potansiyel ithalatçı firmalara erişim
yolları hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Çevrimiçi verilen eğitimde, katılımcıların
soruları da yanıtlandı.

İHRACATI VE ÜRETİMİ
ARTIRACAK PROJE
ATB Başkanı Ali Çandır, “Antalya İli
Yaş Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi” URGE projesinin 3. Meslek
Komitesinin talebi üzerine başlatıldığını
kaydetti. Antalya’nın yaş meyve sebze
üretiminde çok ciddi bir merkez
olduğunu vurgulayan Çandır, proje ile
ATB üyelerinin yurtdışı bağlantılarının
sağlanarak ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Çandır,
“Artan üretimi ihracata yönlendirerek
üreticimiz daha fazla para kazanabilir.
Hedefimiz daha çok üretim, daha çok
ihracat” dedi. Çandır, proje kapsamında
verilen eğitimlerle firmaların
altyapılarının da güçlendirildiğini belirtti.
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Meslek
hakim olduğu,
komitesi
Lisanslı depolara
üyeleri;
konulan ürün
Korkuteli ilçesinde buğday hasadının
karşılığında alınan
devam ettiği, buğday veriminin ve
elektronik ürün
kalitesinin düşük olduğu,
senedi (ELÜS)
Üreticilerin ürünlerini Toprak Mahsulkarşılığında kulleri Ofisi (TMO) satması halinde faylanılabilen kredi
dalanabilecekleri hububat priminden
uygulamasının
yararlanmak için ürünlerini tüccara satsona ermesi ile
mak istemediği,
ürün
çıkış
ması nedeniyle üreticilerin danelik mısır
Elmalı ilçesinde buğday hasadının
sürelerinde yapılan değişiklikler ve
üretimine yöneldiği,
bittiği, sulu arazilerde verimin 500 kg/da
lisanslı
depo ücretlerinin ticarete olan
Ülkemiz genelinde lisanslı depo kapdüzeyinde ilçe ortalamasının ise 350etkileri,
asitelerinin arpa ve buğday ile doldurul400 kg/da düzeyinde olduğu ve buğday ması nedeniyle mısıra yer kalmadığı,
Kamu bankalarından kredi kulkalitesinin yüksek olduğu
lanımında
zorlanıldığı ve talep edilen
mısır ticaretinde yem fabrikalarının daha
Elmalı ilçesindeki üreticilerinde hubu- etkin olacağı beklentisinin piyasada
kredinin alınamadığı,
bat priminden yararlanmak istemeleri
Elektrik maliyetlerinin tarımsal üretim
nedeniyle mahsullerini
ve depolama maliyettüccara satmadıkları ile
lerini geçen yıla oranla
bu durumun ticaretlerine
2,5-3 kat düzeyinde
olan olumsuz etkileri,
artırdığı ile değişiklik
Aksu ve Serik
yapılan güneş enerji
ilçelerinde hububat
santrali
yönetmelikleri ve
Meslek komitesi
hasadının tamamen bitartan
kurulum
maliyetleri,
üyeleri sektörel ve
ekonomik konularda konularında görüş
tiği, ikinci ürün üretimi için
MESKOM
görüş alışverişinde
susam üretimindeki işçilik
alışverişinde bulunbulunmuşlardır.
maliyetinin çok yüksek olmuşlardır.

MESKOM

2.

Meslek komitesi üyelerince, zirai
karantina ve zirai mücadele müdürlükleri döner sermaye işletmeleri
2022 yılı birim fiyat listesine her yıl ocak
ayında yapılan artışa ek olarak bu yıl
Ağustos ayı başında ortalama %25
civarında ikinci bir artış yapıldığı ilgili
hususun artan maliyetlere ilave olarak
ticaret erbabının katlandığı ekonomik
yükü artırdığı ilgili hususun gerekli mercilere iletilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar vermişlerdir.
Meslek komitesi üyeleri, sebze üreticilerinin; Avrupa Birliği’nce yasaklanan
ilaçlar ve zirai ilaç bayilerinden edinilen
ilaçları farklı ürünler için kullandığı
yönünde kendilerine şikayetler geldiğini
ifade etmişlerdir. Üyeler, ilgili hususun
denetimlerin artırılması amacıyla Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticilere bilgi verilmesi amacıyla Muratpaşa
Ziraat Odası’na iletilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.

3.

MESKOM

Meslek
komitesi üyeleri, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Toptancı
Hal Kompleksi’nde
yaz mevsiminde
güvenlik görevlisi
sayısının azaltılması nedeniyle hırsızlık
vakalarının arttığını belirtmişlerdir. Üyeler,
güvenlik görevlisi sayısındaki azalmaya
bağlı olarak başta elektrik kabloları olmak
üzere farklı hırsızlık vakalarına şahit olunduğunu ilgili hususta çok az sayıda olan
güvenlik görevlisi sayısının artırılması
hususunu Antalya Büyükşehir
Belediyesi’ne, Kompleks çevresindeki
güvenlik devriyelerinin artırılması içinse
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi
verilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar vermişlerdir.

Yaz aylarında yayla koşullarında
üretilen Kaliforniya tipi biber üretiminin
ithalat talebinin artmasına bağlı olarak
yükseldiğini, bu durumun diğer ürünlerin
gereğinden fazla üretilmesini engellemesine bağlı olarak piyasaya olumlu katkıda
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Meslek
komitesi üyelerine, çağın gerekliliklerine
uygun bir hale getirilerek yenilen Borsamız internet sayfası ile “Tarımsal
Ticaret Portalı” ve “Karbon Ayak İzini
Hesaplama” yazılımları konularında bilgilendirmede bulunulmuştur.
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MESKOM

Meslek
Komitesi Üyeleri;
Korkuteli ve Elmalı
ilçelerinde elma ve armut
hasatlarının önümüzdeki iki
ay içerisinde yapılacağı
ancak elektrik fiyatlarının
artması nedeniyle depolama maliyetlerinin çok yükseldiği ve bu
durumun ticareti olumsuz etkileyeceği ile
ürünlerin birim fiyatlarının yükselebileceği,
Süt işletmelerinin girdi maliyetlerinin
yükselmesine karşın çiğ süt fiyatlarının
aynı düzeyde kalmasının üretici ve
piyasaya etkileri,
Turizm sektörünün süt ve mamulleri
ticaretine etkileri,
Denizyolu ile yapılan ihracatta kullanılan
konteyner birim fiyatlarında bir düşüş

6.

MESKOM

Meslek Komitesi Üyeleri;
Kesme çiçek hasadının Isparta’da
Ağustos ayı başında başladığı ve kasım
ayına kadar devam edeceği, Antalya’da
ise haziran ayında başlayan fide dikimlerinin halen devam ettiği bu durumun
sektörün ihracatının sürekli hale gelmesi
açısından önemi ile standart karanfil dikim
oranlarının geçen yıla oranla arttığı,
Su, gübre ve akaryakıt fiyatları, süs
bitkileri ihracatında yaşanan düşüş,
Avrupa da yaşanan enerji krizinin ülkemiz
ihracatına etkileri, yurtdışında artan enflasyonun çiçek tüketimine ve tüketici tercihlerine etkileri konularında görüş
alışverişinde bulunmuşlardır.
Örtüaltı üretim yapılan alanlarda su
vanası, tel örgü, aydınlatma ve sulama
araç gereçleri, ilaç, tohum, gübre, naylon,

görülmediği ve sorunun devam ettiği,
Yün ve pamuk ticaretinde kayda değer
bir değişiklik olmadığı,
konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
2022/2023 zeytin hasadı ve zeytinyağı
üretim sezonu öncesi; rekolte ve fiyat
konuları ile prina ve karasu problemlerini
görüşmek üzere Eylül ayının ikinci haftasında sektörel analiz toplantısı düzenlenmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.

akü ve kova gibi araç ve gereçlerin hırsızlığının son dönemde çok arttığı ve hırsızlığa konu olan araç ve gereçlerin
hurdacılara satıldığı yönünde kendilerine
çok sayıda şikayet geldiği ilgili hususta
devriyelerin artırılması ile hurdacıların
uyarılması konusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verilmesinin
yönetim kuruluna arz edilmesine karar
vermişlerdir.
Meslek komitesi üyelerince, zirai karantina ve zirai mücadele müdürlükleri döner
sermaye işletmeleri 2022 yılı birim fiyat listesine her yıl ocak ayında yapılan artışa
ek olarak bu yıl Ağustos ayı başında ortalama %25 civarında ikinci bir artış yapıldığı
ilgili hususun artan maliyetlere ilave olarak
ticaret erbabının katlandığı ekonomik yükü
artırdığı ilgili hususun gerekli mercilere
iletilmesinin yönetim kuruluna arz edilmesine karar vermişlerdir.
Süs bitkileri sektöründe farklı kategorilerde değerlendirilmeler yapılarak üreticilerin başarılı olması ve sürdürülebilirliğinin
sağlaması durumunda bağımsız kontrolörler tarafından yapılan denetimlerler
sonrası alınabilen MPS sertifikasını son
dönemde kriterleri sağlamamasına rağmen su istimal edinildiği yönünde kendilerine şikayetler geldiği, ilgili hususun gerekli
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Meslek komitesi üyeleri
yetişmesi halinde sezon öncesi
zeytinyağı operatör eğitimi düzenlenmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.
Tarım ve hayvancılık üretimi ile
uğraşan abonelere Antalya Su ve
Atık Su İdaresi’nce 15 ton
düzeyinde su limiti verildiği ancak
bu limitin yetersiz olduğu ilgili limitin 50 tona yükseltilmesi ile artan maliyetlerin düşürülmesi ve üreticinin
desteklenmesi amacıyla su birim fiyatının
tarım ve hayvancılık üretimi için 1 TL’ye
düşürülmesi, coğrafi işaretli tarımsal ürünlerin üretiminde kullanılması durumunda
ise su birim fiyatının 0,75 TL’ye
düşürülmesinin Antalya Büyükşehir
Belediyesi ve Antalya Su Ve Atık Su
İdaresi’ne iletilmesinin yönetim kuruluna
arz edilmesine karar vermişlerdir.
mercilere iletilmesinin yönetim kuruluna
arz edilmesine karar vermişlerdir.
Kesme çiçek arzının artmasına bağlı
olarak ihracat birim fiyatlarında düşüş
görüldüğü ve eylül ayının ortasına kadar
bu şekilde devam edeceği ile çiçek üretiminin plansız bir biçimde artmasının
piyasanın dengesini bozduğu ilgili hususta
bir yazılım geliştirilmesi için araştırma ve
geliştirme faaliyetinde bulunulmasının
yönetim kuruluna arz edilmesine karar
vermişlerdir.
Artan enerji ihtiyacı, yüksek maliyetler
ve yaşanılan enerji krizleri gibi nedenlerle
kesme çiçek sektöründe faaliyet gösteren
üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilenebilir enerji üretim ve tüketim kooperatifi çatısı altında kümelenerek güneş
enerjisi santrali kurulabilmesi için bir
önceki toplantıda bilgi talebinde bulunulan
araştırma ve geliştirme faaliyetleri
hakkında meslek komitesi üyelerine bilgilendirmede bulunulmuştur.
Meslek komitesi üyelerine, çağın
gerekliliklerine uygun bir hale getirilerek
yenilen Borsamız web sayfası ile “Tarımsal Ticaret Portalı” ve “Karbon Ayak İzini
Hesaplama” yazılımları konularında bilgilendirmede bulunulmuştur.
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7.

MESKOM

Meslek komitesi üyeleri
temmuz içerisinde hasat
öncesi ürünleri yerinde
görmek amacıyla gerçekleştirdikleri teknik ziyaretler
hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
Üyeler, kekik hasadı öncesi bitki gelişiminin iyi seyrettiğini ve verimin yüksek
olacağını ancak yabancı ot miktarının
yüksek olması nedeniyle hasat sonrası
ürünlerin içeriğinde pirolizidin alkaloitleri
(PA) artıracağını düşündüklerini, bu durumun ABD ve AB’ye yapılan ihracatımızı
geriletmemesi için tedbir alınması
gerekliliği ile ürün birim fiyatlarının
üreticinin beklentisini karşılayacağını

5.

MESKOM

Meslek komitesi üyeleri sektörel ve
ekonomik konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

düşündüklerini, adaçayı üretiminin bahçe
tarımının arttığını, anason üretiminin
düştüğünü, turşuluk sebze fiyatlarının
geçen yıla oranla 2-3 kat arttığını başta
kornişon ve lahana olmak üzere turşu
arzının azalacağını, vişne rekoltesinin
düşük olduğunu, çilekte rekolte kaybı olmadığını ancak dondurulmuş olarak
ihracatının artması nedeniyle fiyatın arttığını, bu durumun marketlerin reçel
grubunda daha düşük gramajlı ürünleri
talep etmesine neden olduğunu, şeker
hammaddesinde yaşanan sorunun
devam ettiğini ve fiyatının yüksek seyrettiğini, turizm sektörünün hareketli olmasının ticaretlerini olumlu etkilediğini,
Antalya ve İstanbul dışındaki bayilerin
taleplerinin düştüğünü ve bir durgunluk
yaşandığını buna karşın ihracat için
talebin yüksek olduğunu, keçiboynuzunda üreticilerinnin fiyat beklentisinin 35-40 TL/kg arasında
bulunduğunu ancak çekirdek fiyatlarının
dünya genelinde ciddi anlamda gerilemesine bağlı olarak 18-20 TL/kg
arasında seyrettiğini ve ürünlerin olgun-

BORSADAN
Temmuz-Ağustos 2022

laşması gerçekleşmeden
erken hasat yapıldığını
ifade ederek görüş
alışverişinde bulunmuşlardır.
Meslek komitesi
üyelerince lisansız elektrik
üretimi yönetmeliğinde
yapılan değişik ile üretilen
elektriğin fazlasının
YEKDEM’e (Yenilebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması) bedelsiz
katkı olarak ücretsiz bir biçimde verilmesinin lisans alanla almayan arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırması
bakımından önemli olduğunu ifade
edilmiştir. Üyeler; herhangi bir enerji tüketimi olmadığı halde sektör dışından
yatırım yapılmasının çeşitli suiistimalleri
de beraberinde getirdiğini, mağduriyetlerin giderilmesinin önemli olduğunu
ancak suiistimallere yönelik nakdi para
cezası uygulamalarının artırılmasının
üretilen enerjinin bedelsiz verilmesinden
daha uygun olacağını, enerji ithalatı yüksek olan ülkemizde güneş enerji sistemlerinden (GES) elde edilen elektriğe
ihtiyacımızın yüksek düzeyde olduğunu
ancak yönetmelikte değişikliğe
gidilmesinin bu alandaki yatırımları olumsuz etkileyeceğini, yönetmelikle kurallara
uygun hareket eden mevcut GES sahiplerinin de adeta cezalandırıldığını ve bu
durumun devlet ile vatandaş arasındaki
güven duygusunu olumsuz etkileyebileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
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ATB Temmuz - Ağustos Ayları İşlem Hacimleri
MADDELER
Hububat
Hububat mamülleri
Bakliyat
Yağlı Tohumlar
Bitkisel Yağlar
Küspeler
Hayvansal Yağlar
Yaş Sebzeler
Hayvansal Gıda Maddeleri
Kuru Meyveler
Yaş Meyveler
Orman Mühsülleri
Tekstil Hamaddeleri
Kasaplık Canlı Hayvan ve Et
Büyükbaş Hayvan Eti
Küçükbaş Hayvan Eti
Kanatlı Hayvan Etleri
Su Ürünleri
Çeşitli Maddeler
Kasaplık Ham Deriler

Temmuz 2022 (TL)
56.347.629,95
177.038,49
840.453,08
11.033,56
846.506,45
249.116,48
10.250.609,93
152.640.042,32
270.674.621,78
1.415.032,04
260.457.337,26
14.824.666,21
53.147,00
17.210.234,98
45.787.905,86
14.236.011,69
4.624.699,67
7.981.396,99
45.518.044,49
2.195.367,78

Ağustos 2022 (TL)
48.785.377,16
312.872,01
564.418,82
103.808,46
0
760.620,00
16.840.714,16
161.085.147,70
202.838.933,32
15.939.442,76
184.340.115,11
15.756.253,81
7.377.055,49
24.797.975,60
38.161.096,21
15.166.251,75
2.527.823,38
7.519.919,56
30.435.069,36
3.236.999.04

TOPLAM

906.340.856,01

776.549.893,70

