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İçindekiler... İçindekiler... 

ATB Heyeti Tayland pazarında

Tarımsal maliyetler 
yıllıkta rekor kırıyor

Başkan Çandır’dan 
yerli malı çağrısı

5’te

AGC ve ATB’den tarım haberciliği protokolü

33’te

7’de 20’de

Kent buluşmalarının konuğu
Vali Ersin Yazıcı oldu

16’da

Ekim’de tarımsal 
maliyetlerdeki artış hız kesti

24’te



Köylülerin gözleriyle 
görebilecekleri, çalışmaları için

örnek tutacakları, verimli, modern,
uygulamalı tarım merkezleri 

kurmak gereklidir.



Enflasyon yüküne rağmen 2022
yılını, çok çalışarak çok üreterek, daha
fazla ihracat yaparak geçirdik. Buna
rağmen, 2022 yılının 2021 yılından
daha düşük performansla kapattık.
2022’de tarımda küçülmeyle karşı
karşıya kaldık. Küçülmede krediye
ulaşamamanın etkisi büyük oldu. 

Yatırımını, üretimini ve ticaretini
büyütmek isteyen özel sektörün krediye
ulaşamadığı için büyüme motivas-
yonunu frenlemek zorunda kaldı. 2022
yılının ekonomik açıdan en önemli aç-
mazı, bankacılık kesiminin kredi mus-
luklarını kısması oldu. 

2023 yılında krediye erişimde
yaşanan sıkıntıların giderileceğini umut
ediyor, tarımda üretim motivasyonunu
artırıcı politikaların acilen uygulan-
masını bekliyoruz. 2023 yılında tarımın

stratejik sektör olarak tanımlanması ve
bunun gereklerinin yapılmasını umut
ediyoruz. 

Antalya Ticaret Borsası olarak 2022
yılında tarımın ve ticaretin gelişimi için
çalıştık. Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılını kutlayacağımız 2023 yılında da
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çağdaş
cumhuriyetimizin hedefleri doğrul-
tusunda çalışmalarımıza kararlılıkla
devam edeceğiz. 

Yeni yıl yeni umutlar demek. Umudu-
muzu her zaman taze tutalım. 2023
dayanma gücümüzü kaybetmeye-
ceğimiz, üretime, istihdama odak-
landığımız, ekonomik büyümeye
odaklandığımız ve büyümenin topumun
her kesimine yansıdığı bir yıl olsun.
2023 yılının herkese barış, sağlık, huzur
ve bereket getirmesini diliyorum.

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

başkandan
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ATB HEYETİ TAYLAND
PAZARINDA

Antalya Ticaret Borsası (ATB), “Yaş
Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında ihracat pazarı
arayışı için üyelerini Tayland’a götürdü

Antalya’da üretimin, ticaretin ve ihra-
catın gelişmesi için projeler yürüten An-
talya Ticaret Borsası (ATB), yaş meyve
sebzede ihracat potansiyeli bulunan
üyelerini uluslararası pazarlara açmak
için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştir-
ilmesinin Desteklenmesi (URGE) pro-
jesini hayata geçirdi. Borsa, Yaş Meyve
Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi
kapsamında üyelerini Tayland’a götürdü.
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül ile Yöne-

tim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan’ın da
bulunduğu ticaret heyeti, ilk olarak
Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap
Ersoy ve Ticaret Müşaviri Öykü Ünal’ı zi-
yaret etti. Türkiye ile Tayland arasındaki
ekonomik ilişkiler ve tarım sektörüne il-
işkin bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette,
karşılıklı ticareti yapılabilecek tarım ürün-
leri hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu. 
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Heyet daha sonra Asya’nın en büyük meyvecilik
fuarı olan Asia Fruit Logistica Fuarı’na katıldı.
Fuarda ikili temaslarda bulunan üyeler, ticari ilişkileri
geliştirmek için görüşmelerde bulundu. 

Ticari heyet daha sonra, Bangkok Holiday İnn
Schumwit Otel’de düzenlenen yüz yüze görüşmel-
erde karşılıklı ticari girişimler konuşuldu. Thai – Türk
İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Türk
heyeti, Tayland ile tarımsal, ticari ilişkiler ve Tay-
lan’da yapılabilecek yatırımlarla ilgili görüş alışver-
işinde bulundu. Tayland’ın en büyük yaş meyve
sebze hali Talaad Thai Hali’nde incelemelerde bulu-
nan heyet, hal yönetiminden işleyiş ve ürün gamı
hakkında bilgi aldı. Heyet, tropikal meyve
bahçelerinin yoğun olduğu Rayong’ta bahçe gezileri
yaparken, tropikal meyve türlerinin yetiştiriciliği
hakkında da bilgi aldı. 

HEDEF DAHA ÇOK İHRACAT
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya’nın yaş

meyve sebze üretiminde ciddi bir merkez olduğunu
belirterek, ihracat pazarı arayışı için Tayland’a gittik-
lerini söyledi. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik-
lerini anlatan Bülbül, “Üretimimizi ihracata
yönlendirmek için alternatif pazar arayışındayız.
Hedefimiz ürettiklerimizi daha fazla ihraç edebilmek”
dedi. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve An-
talya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali
Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanan Eylül ayı Tarımsal
Girdi Fiyatları Endeksini (Tarım-GFE)
değerlendirdi. Eylül ayı Tarım-GFE’nin
aylık yüzde 2.90 ve yıllık yüzde 138.15
ilan edildiğini belirten Çandır, “Bu
rakamlar, aylık düzeyde 2018 yılı Eylül
ayı hariç rekor olurken, yıllıkta ise son
19 aydır olduğu gibi yine rekor kırmaya
devam etmiştir. Geçtiğimiz Mart ayında
yüzde 105.70 ile üç haneli olarak açık-
lanan yıllık tarımsal girdi maliyetleri en-
flasyonu, o tarihten bu yana artarak
yüzde 138.15 düzeyine ulaşmıştır”

değerlendirmesinde bulundu. 

YILLIK ARTIŞTA 
GÜBRE YİNE LİDER

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı
Tarım-GFE’nin alt kalemlerine
bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve
hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 2.89
ve yıllık yüzde 145.02 artış ilan
edildiğini kaydeden Çandır, aylık bazda
tohumda yüzde 19.71, enerjide yüzde
6.62, gübrede yüzde 3.72, ilaçta yüzde
3.47, veteriner hizmetlerinde yüzde
2.23, yemde yüzde 0.27 ve diğer
kalemlerde ise yüzde 2.46’lık değişim-
lere dikkat çekti. 

TARIMSAL MALİYETLER
YILLIKTA REKOR KIRIYOR

ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, Eylül ayı tarımsal girdi fiyatlarının değerlen-
dirirken, “Bu rakamlar, aylık düzeyde 2018 yılı Eylül ayı hariç rekor olurken,
yıllıkta ise son 19 aydır olduğu gibi yine rekor kırmaya devam etmiştir” dedi
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Tohumda yıllık yüzde 98.99, ener-
jide yüzde 193.88, gübrede yüzde
226.63, ilaçta yüzde 110.51, veteriner
hizmetlerinde yüzde 38.73, yemde
yüzde 145.46 ve diğer kalemlerde ise
yüzde 66.12 artış olduğunu belirten
Başkan Çandır, “Tarımsal yatırıma
katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiy-
atlarında ise aylık yüzde 2.91 ve yıllık
yüzde 95.12’lik artış ilan edildi” dedi.

ÜRETİCİNİN OLUMLU

BEKLENTİSİ
TÜİK’in Eylül ayı tarımsal üretici

fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) aylık
yüzde 7.14, yıllık ise yüzde 156 olarak
açıkladığını anımsatan Ali Çandır,
“Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar
açısından son bir yıllık eğilim sürekli
sektörün aleyhine seyrederken Nisan,
Mayıs ve Temmuz aylarında üretici
lehine bir durum yaşanmış, Eylül
ayında ise rakamlar yine üretici lehine
dönmüştür. Önümüzdeki aylarda bu
eğilimin devam etmesi, üretici kesimi
için birikmiş zararları kapatmak açısın-
dan olumlu beklentidir” diye konuştu.   

YÜK ARTIYOR
Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyon-

larının da tarım sektörünü dolaylı
olarak etkilemeye devam ettiğini
söyleyen Başkan Ali Çandır, Eylül
ayında açıklanan aylık yüzde 0.67 ve
yıllık yüzde 117.04 düzeyindeki yurt-
dışı üretici enflasyonu (Yd-ÜFE) ile
aylık yüzde 4.78 ve yıllık yüzde
151.50 düzeyindeki yurtiçi üretici en-
flasyonu (Yi-ÜFE), genel olarak sek-
törün geçmişten gelen maliyet yükünü
gelecekte de taşımaya devam ede-
ceğini gösterdiğini kaydetti. Çandır,
“Diğer taraftan Yi-ÜFE içindeki gıda
imalatı, aylık yüzde 3.48 ve yıllık
146.95 düzeyinde artış göstermiştir.
Gıda imalatı enflasyonu, aylıkta ve yıl-
lıkta Tarım-GFE’den yüksek ama
Tarım-ÜFE’den düşük seyretmiştir”
dedi.       

Eylül ayında üreticinin kesimdeki
bu enflasyonlara karşılık tüketici en-
flasyonu TÜFE’nin aylık yüzde 3.08
ve yıllık yüzde 83.45 ilan edildiğini
anımsatan Başkan Çandır, “Tüketici
taraftaki işlenmemiş gıda enflasyonu

ise Eylül’de aylık yüzde 1.07 ve yıllık
yüzde 82.39 düzeyinde ilan edilirken,
yaş meyve sebze enflasyonu aylık
yüzde 1.97 ve yıllık 58.77 olarak ilan
edilmişti. Tüketici taraftaki bu rakam-
lar, üreticilerin maruz kaldığı maliyet
artışlarını yaklaşık yarı yarıyadan az
tüketiciye yansıtabildiğini göstermek-
tedir” değerlendirmesinde bulundu.

MEVSİMSEL YÜKSELİŞ
UYARISI

Çandır, Haziran ve Ağustos ayların-
daki aylık düşüşlerin sonbaharda
yerini yükselişe bırakmaya
başladığına dikkat çekerken, şunları
kaydetti:

“İlan edilen rakamların, Eylül ayları
itibariyle nispi yüksek bir dönem
içerisinde olduğumuzu göstermekte-
dir. Haziran ve Ağustos aylarındaki
aylık düşüşler, sonbahar geldiğinde
yerini yükselişe bırakmaya
başlamıştır. 

Önümüzdeki dönemde, sebze fiyat-
larında mevsimsel bir yükseliş
yaşanma ihtimali hala geçerlidir.”
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Antalya Ticaret Borsası Kasım ayı
Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Er-
doğan Ekinci başkanlığında Borsa
Toplantı Salonu’nda yapıldı. Yöne-
timin bir aylık çalışmasıyla ilgili
üyelerin bilgilendirildiği Meclis’te, sek-

törel konular gündeme geldi.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis’te
yaptığı konuşmada, Bartın’ın Amasra
ilçesindeki maden ocağında meydana
gelen grizu patlamasında hayatını

kaybeden vatandaşımıza ve İstan-
bul’un Beyoğlu İlçesi Taksim Caddesi
ve Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde
yaşanan terör saldırıları nedeniyle
hayatını kaybedenleri andı. Çandır,
vefat edenlere Allah’tan rahmet,

ailelerine baş sağılığı diledi.
Çandır, Pençe-Kilit Op-
erasyon bölgesinde şehit
olan kahraman askerlere
de Allah’tan rahmet, aileler-
ine başsağlığı ve sabır dil-
erken, “Yaralı askerlerimize
acil şifalar diliyorum. Son
günlerde yaşadığımız bu
olaylar yüreklerimizi
dağlamış ve yıllardır
kanayan yaralarımızı daha
fazla derinleştirmiştir. Şe-
hirlerimizi kana bulayan bu
soysuzluğa lanet olsun”
dedi.

ATB KASIM MECLİSİ TOPLANDI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zorlu koşullara rağmen Antalya iş dünyası-
nın borcuna sadık kaldığını belirterek, “Bankacılık kesiminin bu özelliğimizi göz önünde
bulundurmasını ve daha yapıcı davranmasını tüm üyelerimiz adına talep ediyoruz” dedi
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ÜLKE EKONOMİSİNDEN
DAHA HAREKETLİYİZ

Antalya’nın ülke ekonomisinin üz-
erinde bir hareketlilik yaşadığını
kaydeden Çandır, şunları söyledi:
“Ekim ayı verileriyle Antalya’mızın
ülke ortalamasından daha iyi olduğu
göstergelerden bazılarını sizinle pay-
laşmak istiyorum. Örneğin açılan-ka-
panan şirket artışlarında, protesto
edilen senet ve karşılıksız çek
artışlarında, çekle ödeme hacmin-
deki artışlarda ülke ortalamasından
oldukça iyi durumdayız. Açılan şir-
kette ülkemizdeki yüzde 33’lük artışa
karşılık kentimizde yüzde 70’lik bir yıl-
lık artış yaşanmıştır. Kapanan şirkette
ise ülkedeki yüzde 14’lük artışa
karşılık kentimizde yüzde 5’lik bir artış
yaşanmıştır. Protestolu senet tu-
tarında ise ülkemizdeki yıllık yüzde
63’lük artışa karşılık kentimizde yüzde
2 azalma yaşanmıştır. Benzer bir
durum karşılıksız çekte de söz konusu
olmuştur. Ticaret hayatının hareketliliği
için temel bir gösterge olan çekle
ödeme hacminde de ülkemizdeki yıllık
yüzde 5’lik artışa karşılık kentimizde
yüzde 59’luk bir artış yaşanmıştır. Bu
tür iş hayatı göstergeleri, yıllardır üz-
erinde durduğumuz, kentimizin iş hay-
atı karakteristiğini bir kez daha
doğrulamıştır.”

BANKALAR DAHA 
YAPICI DAVRANSIN

Antalya iş dünyasının borcuna
sadık karakterine dikkat çeken Çandır,
“Zorlu koşullara rağmen Antalya iş
dünyamız, borçlarına sadık kalmaya
devam etmektedir. Bankacılık kesi-
minin bu özelliğimizi göz önünde bu-
lundurmasını ve daha yapıcı
davranmasını tüm üyelerimiz adına
talep ediyoruz” dedi. “2022 yılının son-
larını giderek ivme kaybeden bir ro-
tada sürdürmekteyiz” diyen Çandır,
yeniden hızlanan bir ekonomi için
kredi sorununun çözülmesi, gerçekçi
bir asgari ücret ve gelir vergisi dilimleri
güncellemesine odaklanılması gerek-
tiğini kaydetti. Çandır, “İş dünyası için

asgari ücret, hiçbir
zaman asgari ücret-
ten ibaret bir kavram
olmamıştır. Eninde
sonunda diğer ücret-
leri ve tabii maliyet-
leri doğrudan
etkileyen bir politika
kararı olmuştur. Mev-
cut durumdaki vergi
dilimlerinin çok
düşük ve günün
gerçeklerinden çok
uzak olması
dolayısıyla yap-
tığımız ücret gün-
cellemeleri

çalışanlarımıza hakkıyla ulaşamamak-
tadır. Bu da hem maliyetlerimizi ciddi
ölçüde artırırken hem de ihtiyaç duy-
duğumuz istihdamı sağlamakta
önemli sorunlar yaratmaktadır.
Önümüzdeki yılda geçerli olacak
rakam ne olursa olsun, bunun çalışan-
lara yansıması üzerindeki ağır vergi
ve prim yükünün gerçekçi bir konuma
getirilme zorunluluğu bulunmaktadır”
diye konuştu. 

İŞ DÜNYANIN EYT ÇEKİNCESİ
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili

yapılacak düzenlemenin iş dünyasını
ilgilendiren taraflarına dikkat çeken
Çandır, “Emeklilikte yaşa takılanlar
konusu yetişmiş insan gücümüzün
kaybı ve kıdem tazminatının finans-
manı açısından riskler barındırmak-
tadır. Bu iki konuda hem çalışanların
hem de işverenlerin çekincelerinin
giderileceği bir yaklaşım sergilen-
mesini bekliyoruz. Ekonomik ivme-
lenme rotamızın giderek zayıflıyor ve
daralıyor olması hepimizin malu-
mudur. Bu durumun yarattığı atalet,
ülke ekonomisine göre daha iyi perfor-
mans gösteren kentimiz ekonomisi
için risk oluşturmaktadır. Özellikle
tarım ve ticaret kesimlerinin krediye
erişimdeki zorlukları had safhaya
ulaşmış durumdadır” diye konuştu. 

Açıklanan resmi verilere göre, Eylül
ayı itibariyle Antalya’nın nakdi kredil-
erdeki artışının yüzde 55 civarında
olduğunu, Türkiye’de bu artışın yüzde
70’e yaklaştığını belirten Ali Çandır,
şunları kaydetti:

“Ayrıca politika yapıcılar tarafından
çok önemsenen ve teşvik edilen sek-
törel kredilerde de durumumuz ülke
ortalamasının altında seyretmeye
başlamıştır. Yine Eylül ayı verilerine
göre sektörel kredilerin Türkiye’deki
artışı yüzde 69’u aşarken kentimizde
yüzde 60’ın altında kalmıştır. Ana sek-
törlerimiz olan tarım ve ticarette ise
kredi artış oranlarımız ülkemizdeki
artışın neredeyse yarısı kadar olmuş-
tur. 
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Tarımsal kredilerdeki artış, ken-
timizde yüzde 46 iken ülkemizde orta-
lama artış yüzde 76 düzeyinde
olmuştur. Ticarette ise benzer bir
farkla kentimizdeki yüzde 69 artışa
karşılık ülkemizde yüzde 91’lik artış
yaşanmıştır. Sektörümüzün öz ser-
maye zayıflığı ve erimesine karşılık en
önemli direnç kaynağı olan krediye er-
işimde bu denli ülke ortalamasının
gerisinde kalmış olmamız, bizleri ilave
olarak zorlamaktadır. Teşvik edici sek-
törel kredilere erişimde mutlaka kolay-
laştırıcı adımlara ihtiyaç duymaktayız.
Üretici ve tüketici enflasyonları arasın-
daki rekor fark yüzünden zaten ciddi
bir maliyet yüküne sahip olan tarım ve
ticaret sektörlerimiz krediye erişimde
desteklenmelidir.” 

Başkan Çandır, Kasım ayında
yapılan meslek komiteleri toplan-
tılarında konuşulan sektörel konuları
da paylaştı. Çandır, komite üyelerinin,
krediye erişimde yaşanan sorunları,
işçilik başta olmak üzere yem, enerji
ve diğer maliyetlerde yaşanan
artışları, maliyet artışlarının ürün fiyat-
larına yeterince yansıtılamaması ve
yükün büyük bölümünün üreten kes-
imin üzerinde olmasını, mevcut kur
seviyesine bağlı olarak ihracatçının
rekabet gücünün zayıflaması ve
yaşanan enflasyon ve artan ham-
madde maliyetlerine bağlı olarak kar
marjının oldukça düşmesini gündeme
getirdiğini anlattı. Çandır, başta Ko-
rkuteli ve Elmalı olmak üzere Antalya
genelinde yaşanan taban suyunun de-
rine alçalması probleminin arttığı,

Manavgat başta olmak üzere susam
üretimi gerçekleştirilen arazilere ve
arazilerin çevresine muz seralarının
yapılmasına bağlı olarak susam üreti-
minin ve veriminin olumsuz etk-
ilendiğini, artan işçilik maliyetleri
nedeniyle susam yerine ikame ürün-
lerin tarımının yapıldığını söylerken,
“Bu konu coğrafi işaretli Manavgat
Altın Susamı başta olmak üzere ken-
timiz tarımsal karakteristiğinde önemli
bir yere sahip olan susama sahip çık-
mamız gerekiyor. Bu konuda
önümüzdeki ay içerisinde tüm
tarafların katılımıyla bir sektörel analiz
toplantısı düzenleyeceğiz” dedi. 

Meslek komitelerinde, et ve süt
piyasasında artan problemler, çiğ süt
fiyatlarının yetersizliği, piyasada
yaşanan süt bulamama endişesi,
kekik ve lavanta üretiminin teşvik
edilmesine bağlı olarak üretimin arttığı
ancak bu durumun piyasada arz fa-
zlasına neden olduğu ve ürün birim
fiyatlarını düşürdüğü, bu ürünlerin
işlenmesinden elde edilen yağ
kalitesinin ise bilinçsiz üretim ne-
deniyle düştüğü ve sektörü olumsuz
etkilediği, iç ve dış piyasada taklit ve
tağşişli ürünlerin piyasaya
sürülmesinin sektör ve ülke imajına
verdiği zararın da konuşulduğunu kay-
detti. Çandır, “Sorunlarımızın takipçi
olmaya ve gündeme getirmeye
devam edeceğiz. Komiteler Bor-
samızın mutfağıdır” dedi. 

4. Meslek Komitesi’nde hayvancılık
üretimi ile uğraşan abonelere aylık 15
ton miktarında düşük tarifeli fiyattan su

verildiğini ancak miktar olarak
yetersiz olduğunu ifade edildiğini,
verilen düşük tarifeli su miktarının
50 tona yükseltilmesini ve artan
maliyetlerin düşürülmesi ile
üreticinin desteklenmesi amacıyla
su birim fiyatının hayvancılık işlet-
meleri için 1 TL’ye düşürülmesini
talep ettiklerini anımsatan Çanrdır,
“ASAT Genel Kurulu’nda talep et-
tiğimiz yönde bir karara varılmış ol-
ması küçük üreticinin

desteklenmesi için önemlidir.
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum”
dedi. 

Başkan Ali Çandır, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ve Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAM-
BRES) ortaklığında yürütülen
“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu”
(TEBD) projesi kapsamında Borsamız
ev sahipliğinde düzenlenen TEBD
Yeşil Mutabakat Çalışmaları – Tarım
Sektörü Çalıştayı’nı anlatırken, Bir-
leşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım
Örgütü’nün katılımıyla Borsa ev
sahipliğinde Antalya’da Tarımın Gele-
ceği ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Çalıştayının düzenlendiğini kaydetti.
Başkanlığını yürüttüğü Antalya Tarım
Konseyi ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi işbirliğinde Üretim ve İstih-
damda Çiftçi Kadınlar Zirvesi
yapıldığını belirten Çandır, Bor-
samızca yürütülmekte olan “Yaş
Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi
Ur-Ge Projesi” kapsamında Tayland
Bangkok’da düzenlenen Asia Fruit Lo-
gistica Fuarı’na katılım sağlandığını
söyledi. Çandır, “Sektörümüzün yeşil
mutabakata hazırlanması, kırsalın
kalkınması, kadınlarımızın üretime
devam etmesi ile tarımın
sürdürülebilirliği için kırsaldan göçün
engellenmesi için gerekli olan önlem-
lerin alınması ve üyelerimizin bilgi ve
tecrübelerinin artması ile daha fazla
ihracat yapabilmesi için yeni pazar
arayışlarımız devam edecektir” diye
konuştu.
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100. YILDA ANTALYA
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk

ve silah arkadaşlarının kurup Türk mil-
letine emanet ettiği Cumhuriyetin 99.
yılının kutlandığını anımsatan Çandır,
“Bir kez daha onlara şükranlarımızı ve
rahmet dualarımızı iletiyoruz.
Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100.
yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin
çağdaş, laik, demokratik, sosyal,
hukuk devletine sahip çıkmaya
azmimiz tamdır. Her koşulda bu
azmimizi koruyacağız. Bu kapsamda
Borsamız ve Antalya Tarım Konseyi
olarak 2023 yılını; “100. Yılında
Cumhuriyetimiz ve Antalya’mız”
temasıyla yaşamak istiyoruz. Bu tema
ile gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizi
hep birlikte olgunlaştırıp yılbaşından
itibaren uygulamaya koymak istiyoruz.
Bu kapsamda yapmaya başladığımız
toplantılarımıza katkılar sağlaya-
cağınıza eminim. Tüm üyelerimize ve
yönetim organlarımıza şimdiden
teşekkürlerimi sunuyorum” diye
konuştu. 

Çandır, babasını kaybeden Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ragıp Gök ve an-
nesini kaybeden Borsa Danışmanı
Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm’e Allah’tan
rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. 

Başkan Ali Çandır, sektörel değer-
lendirme bölümünde güncel sorunlara
da dikkat çekti. 

ANTALYA’NIN ÇEVRE 

SINAVI BİTMİYOR
Antalya’nın maden ve taş ocakları

sınavının bir türlü bitmediğini de
söyleyen ATB Başkanı Çandır, bir
taraftan birinin bitip, diğerinin
başladığını söyleyerek, “Bir taraftan
‘durdurduk’ diye sevindiğimiz konu-
larda bir başka yerde bir şekilde yeni
ruhsatlar verilerek Antalya’nın tabi-
atına ciddi anlamda tecavüz edilmeye
devam ediliyor. Şunu hiç unutmay-
alım, biz hiçbir sektörün gelir ge-
tirmesi, ülkeye varlık kazandırmasına
karşı değiliz. Ama çıkarttığımız taşın,
bozduğumuz tabiata ve dengeye

değer olması lazım. Sıradan bir
madeni, bir taşı Antalya gibi tabiatıyla
var olmuş bir kentten çıkartmanın
hiçbir anlamı yok. Özellikli bir maden
varsa ormanı da evleri de bozalım üz-
erine yapalım. Ama siz sıradan bir
maden, sıradan bir taş, sıradan bir
mermer için Antalya’nın tabiatıyla oy-
namayın. Antalya’ya verilecek her ruh-
sat kararının Antalya’dan verilmesi
gerekiyor. Bu kararlar özellikle de
çevre duyarlılığı olan insanları rahatsız
ediyor” dedi.

KONUT KRİZİ İÇİN ÇAĞRI
Antalya’da son günlerin en önemli

sorunlarından biri olan konut fiyatları
ve kiralardaki aşırı artışa da dikkati
çeken Çandır, “Antalya’da bir konut
sıkıntısı var. Bu konut sıkıntısı şu an
‘Antalya’da yabancı emlakçılar türedi’
diye de gündemimize geliyor. Ya da
‘Yabancılar ev kiralarını çok artırdı’
deniyor. Bunu derinlemesine in-
celediğimizde aslında biz bir bilinme-
zliğe doğru gidiyoruz. Şu anda
Antalya’da karar vericilerin hepsinin
toplanması ve bu konuda belki de
merkezden kararlar alınması lazım,
suyun gidişine bırakamayız. Geçici
olarak yüksek kiralar nedeniyle
bazılarının refahı artabilir ama bu
gelişmeler bizim yapımızı bozmaya
başladı. Onun ötesinde, duymaya da
başladık işletmelerimiz de el
değiştirmeye başlayacak. Bu küçük
işletmelerden başlayıp, büyük işlet-
melere doğru gidiyor. Hiçbir dünya

ülkesinde öyle herkes istediği yere
gidip istediği işi yapma ve istediği yeri
satın alma gibi bir durum yok” diye
konuştu.

YABANCILARIN YAPACAĞI

İŞ İZNE TABİ OLMALI
Özellikle Antalya gibi Türkiye’nin in-

cisi bir kent için başıboşluğun önüne
geçmek adına Antalya’ya gelen ya-
bancıların bir şekilde yapacakları iş-
lerinde bir izne tabi olması gerektiğini
dile getiren Ali Çandır, “Konut fiyat-
larının artışı birilerini belki mutlu etti
ama iş dünyamızı tehdit eder halde.
Çünkü çalıştırdığımız insanlar aldıkları
ücretlerin yarısından fazlasını kiraya
vermeye başladı. Dolayısıyla işi
bırakıp köylerine dönme durumu var.
Bazı ilçelerimizde yabancı nüfus hayli
arttı. Bir duyarlılık ve özen göster-
memiz gerekiyor. Bugün bize para ge-
tiriyor, birazcık refah yaşıyoruz diye
göz yumduklarımız yarın Antalya’nın
sosyolojik, demografik ve ekonomik
yapıları açısından risk altındayız” dedi.

BULGARİSTAN KRİZİ
ATB meclisinde Bulgaristan sınırın-

daki analiz laboratuvarının çalıştırılma-
ması nedeniyle yüzlerce TIR’ın sınırda
günlerdir bekletilmesine ilişkin sorun
da gündeme geldi. İhracatçı bir üye,
ürün yüklü 8 TIR’ının bir haftadır
sınırda bekletildiğini, analizlerin 200
kilometre ötede Sofya’ya gönder-
ildiğini, en az 4 gün sürdüğünü ve çok
ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Çiçek ihracatçıları olarak temmuz
ayından beri bu sorunu yaşadıklarını
belirten Ali Çandır ise son dönemde
konunun gündeme gelmesiyle birlikte,
bakanlıklardan sorunun çözümüne
yönelik olumlu sinyaller alındığını kay-
detti. Bulgaristan’ın kendi iç sorun-
larıyla ilgili bir kriz olduğunu anlatan
Çandır, konteynerlerle deniz üz-
erinden ihracat veya Bulgaristan
dışında geçiş oluşturulması yönünde
çözümler bulunması gerektiğini de dile
getirdi.
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Toplantıda, ATB Başkanı Ali Çandır ve Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci, 2018-2022 döneminde görev almış
meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. 

Çandır, “Borsamız meclisinde görüş ve önerileriyle
üyelerimize, sektörümüze ve kentimize verdikleri katkılar

için teşekkür ediyorum. 
Her zaman bilgi ve birikiminden faydalanmaya devam

edeceğiz. Yeni dönemde onların görevlerini devralan
arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

ESKİ ÜYELERE
TEŞEKKÜR PLAKETİ 
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Kasım ayında domates miktar
endeksi yıllık, yüzde 23.65 aza-
lırken, fiyat endeksi yüzde 317.69
arttı. Sebze miktar endeksi yüzde
16.32 azalırken, fiyat endeksi
yüzde 179.97 arttı. Meyve miktar
endeksi yüzde 23.04 azalırken,
fiyat endeksi yüzde 136.90 arttı.

Antalya Ticaret Borsası Kasım
ayı Antalya Halleri Domates, Sebze
ve Meyve Endeksi’ni açıkladı. An-
talya hallerinde işlem gören do-
mates, sebze ve meyvelerin işlem

miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks
değerleri, 2022 Kasım ayında bir
önceki aya göre ve geçen yılın aynı
ayına göre değişim gösterdi.  

Kasım ayı endeksleri miktarda
bir önceki aya göre (aylık) domat-
este yüzde 114.84, sebzede yüzde
84.57 ve meyvede ise yüzde 0.77
arttı. Miktar endeksleri geçen yılın
aynı ayına göre  (yıllık)  domateste
yüzde 23.65, sebzede yüzde 16.32
ve meyvede ise yüzde 23.04
azaldı. 

ANTALYA TİCARET BORSASI 
KASIM AYI HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI

Kasım ayında domates
miktar endeksi aylık, yüzde

114.84, fiyat endeksi ise
yüzde 26.61 arttı.  Sebze

miktar endeksi yüzde
84.57, fiyat endeksi ise

yüzde 17.31 arttı. Meyve
miktar endeksi yüzde 0.77
artarken, fiyat endeksi ise

yüzde 11.48 arttı
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Kasım ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda
domates ve sebze için son 7 yılın ortalamalarında,
meyvede ise son 7 yılın en çok düştüğü oranda gerçek-
leşti. 

SON 7 YILIN REKORU

Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates,
sebze ve meyve için 7 yılın rekoru olarak yansıdı. Kasım
ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde
317.69 olarak gerçekleşirken, miktardaki yüzde 23.65’lik
azalış, fiyattaki bu rekor artışın temel
nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat en-
deksindeki yıllık değişim de rekor
düzeyle yüzde 179.97 olarak yansıdı.
Sebzenin yıllık miktar endeksinin
yüzde 16.32 azalması bu rekor fiyat
artışında önemli rol oynadı.
Meyve fiyat endeksindeki
yıllık değişim yüzde 136.90
ile rekor düzeyde gerçek-
leşirken, meyvedeki yıllık
işlem miktar azalışının
yüzde -23.04 olması bu
artışta önemli rol oynadı. 

Kasım ayında miktar ve fiyat endek-
slerindeki aylık değişimler, domates için
son 4 yılın miktarda ve fiyatta ortalama
üzerinde seyretti. Bir önceki aya göre
(aylık) domates işlem miktar endeksi,
Kasım ayında yüzde 114.84’lük artış

göstermesine rağmen işlem
fiyat endeksi aylık yüzde
26.61’lik artış gösterdi. 

Bir önceki aya göre (aylık)
sebze işlem miktar endeksi,
Kasım ayında yüzde 84.57
artış gösterirken, işlem fiyat
endeksi aylık yüzde 17.31’lik
artış gösterdi. Son dört yılın

Kasım ayları dikkate
alındığında sebze miktar
ve fiyat endekslerindeki
aylık değişimler, ortalama
civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre
(aylık) meyve işlem miktar
endeksi, Kasım ayında
yüzde 0.77 artış gös-
terirken, işlem fiyat en-
deksi ise yüzde 11.48
arttı.  Son dört yılın Kasım
ayları dikkate alındığında
aylık değişimler, meyve
miktar endeksinde orta-
lama ve fiyat endeksinde
ise rekor artış olarak
gerçekleşti.
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Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Kent
Buluşmalarının Aralık ayı konuğu Antalya Valisi
Ersin Yazıcı oldu. Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, ATB yönetim kurulu üyeleri, ATB meclis
ve komite üyelerinin katılımıyla yapılan toplan-
tıda, Antalya konuşuldu. 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
Antalya’yı konuşmak için Kent Buluşmaları’nı
düzenlediklerini belirterek, pandemi nedeniyle
ara verdikleri toplantıların pandemiden sonraki ilk
konuğunun Antalya Valis Ersin Yazıcı olduğunu
kaydetti. Vali Ersin Yazıcı’ya tarıma bakışı ne-
deniyle teşekkür eden Çandır, Vali Yazıcı’ya sek-
törün sorunlarını her zaman aktardıklarını ve
çözüm için duyarlı davrandığını kaydetti. 

ATB KENT BULUŞMALARI’NIN KONUĞU 

VALİ ERSİN YAZICI OLDU
Antalya Ticaret Borsası’nın Kent Buluşmaları’na katılan Antalya Va-
lisi Ersin Yazıcı, tarım ve turizm kenti Antalya’da maden ocaklarının

açılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. ATB Başkanı Ali Çandır,
“Sıradan madenler için doğamızın tahrip edilmesine karşıyız” dedi
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EN BÜYÜK SERMAYEMİZ DOĞAMIZ
Borsa olarak tarımsal ticaretin yanı sıra kentin

sorunlarına, doğasına, çevresine sahip çıktıklarını
söyleyen Çandır, bazı sorunları dile getirdi. Çandır,
Antalya’nın en büyük sermayesinin doğa olduğunu
ifade etti. Sıradan madenler için tabiatın tahrip
edildiğini belirten Çandır, “Sıradan madenler için
doğamızın tahrip edilmesine karşıyız. Maden
yasasında Antalya bypass ediliyor, izinler Ankara’dan
veriliyor. Olaya belki taş çıkarmak olarak bakılıyor
ama yarattığı tahribat çok hesap edilmiyor” diye
konuştu. Çandır, müteşebbüslere karşı olmadık-
larının altını çizdi. 

YASAKLARA KARŞIYIZ AMA KURAL OLMALI
Yabancılarla ilgili yasaklamalara, kısıtlamaya karşı

olduklarını vurgulayan Çandır, “Ancak işlerin kuralsız şek-
ilde gidiyor olması Antalya’nın gerek demografik yapısında
gerek ticaretinin el değiştirmesiyle birtakım daha büyük
sorunlara yol açacağını öngörüyoruz. Bu konuda An-
talya’daki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, yerel
yönetimlerin çalışma yapmasını diliyoruz” diye konuştu.
Antalya’nın kökü geçmişten gelen iyi bir tarım kenti
olduğunu anımsatan Başkan Çandır, “Antalya, turizmin
yanında tarımın başkenti değil, tarımın yanında turizmin
başkentiyiz. Çünkü tarımdan gelen gelir bu kentte tüm kıl-
cal damarlara gidiyor. Bu topraklarda yıllardır tarım
yapılıyor” diye konuştu. Çandır, tarım topraklarının tehdit
altında olduğunu söyledi. Antalya’nın toprak zengini ol-
madığını vurgulayan Çandır, “Sağa sola yayılmaktan ise
eski binaların yıkılarak yerine modern binaların yapılması
gerekir. Bizim tarım alanlarımız tehdit altında bulunuyor.
Biz sadece domates üreterek tarımı geliştiremeyiz. Tarıma
bir sınıf atlatmamız gerekir” dedi. 

ANTALYA DÜNYA ŞEHRİ
Valisi Ersin Yazıcı, Başkan Çandır’a daveti nedeniyle

teşekkür ederken, Borsa üyeleriyle bir araya gelmekten
mutlu olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası
Antalya’da artışa geçen yabancı sayısına değinen Yazıcı,
yabancıların gettolaşmadığını söyledi. Yazıcı, “Ukrayna-

Rusya savaşından sonra gelen kişi-
lerin arttığını görüyoruz. Burası bir
dünya şehri, bunu böyle değer-
lendirmek gerekir. Dünya şehri diye
her şey serbest mi? Tabi ki de hayır.
Bunun artısı olduğu gibi eksileri de
var. Biz son yıllarda şehirlerin öne
çıktığını görüyoruz. 20 yıldır devam
eden bir akım var. Antalya bu du-
rumda çok şanslı, sayılı turizm şe-
hirlerinden birisiyiz. Çok sayıda
insan bu ülkeye geliyor, bu güzellik-
leri görünce ayrılmak istemiyor. Bu-
rada bize düşen gettolaşmanın

önüne geçmektir. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunun
bir sürü ayrıntısı ve dertleri var. Şehrimizde böyle bir prob-
lem yok, şehrimizde gettolaşma ifadesini kabul etmiyoruz.
Bireysel anlamda olaylar olmuyor mu oluyor. Bu şehri bir-
likte yöneteceğiz” diye konuştu.

HEM SATIYOR HEM DE ‘SAYIN 

VALİM MÜDAHALE EDİN’ DİYORLAR
Son zamanlarda konut fiyatlarında yaşanan artışa da

dikkat çeken Yazıcı, “1 milyonluk konuta 1.5 milyon TL
veriliyor. Hem satıyor hem de sayın valim müdahale edin
diyorlar. Nasıl Yapacağız? Evet, Antalya’da piyasalar uçtu.
Burası bir dünya şehridir. Birlikte yaşamayı bilen bir şehi-
riz. Biz bu insanlar ile birlikte yaşamayı başarıyoruz. Bu
dönem bir artış oldu. Ama resmi rakamlara göre bizde 177
bin yabancı var Antalya’da. Bunun 51 bini Rus, 20 bini de
Ukraynalı. Suriyelerin bizdeki miktarı 4 bin civarında.
Tarım bizim her zaman önceliğimizdir. Tarım ve hay-
vancılık olmadan yaşamın devam etmesi olmaz. Her
zaman bu iki sektöre önem verdim. Genç nesil artık
tarımla uğraşmak istemiyor. Tarımdan uzaklaştılar ve
kaçtılar. Bunu toplamaya çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

DOĞRU BULMUYORUZ
Maden ocakları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Yazıcı,

“Tarım ve turizm şehrinde, yani Türkiye’nin hemen her
yerinde mermer, kömür gibi çok rahat bulunulabilen

madenleri çok doğru bulmuyorum.
Mümkün olduğunca yeni ruhsat ver-
miyoruz. Mevcutlar devam ediyor.
Bu konuda tutumumuz biraz yokuş
yaptırıyoruz, vermemeye gayret
ediyoruz. Ankara’da Enerji Bakan-
lığımızda bir genel müdürlük bunu
yapıyor, oraya da kaç kez söyledim,
‘lütfen buradan maden sahası sat-
mayınız, yani ihaleye çıkmayınız’
diye” dedi.
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200 YIL ANTALYA’YA MÜSAADE 
ETMEYİN’ ÖNERİSİ
İlgili genel müdürün Antalya’ya ziyaretindeki bir diyaloğu

ve önerisini da anlatan Vali Yazıcı, şöyle konuştu:
“Hatta genel müdürümüz ziyarete geldiğinde, dedim ki,

biraz da espri olsun diye, ‘Sayın genel müdürüm devlet-
lerin yaşamında 200 yıl bir şey değil, 200 yıl çok kısa bir
süre. Sizden ricam bu çok bulunan madenlerle ilgili 200 yıl
Antalya’ya müsaade etmeyin, Türk devleti kıyamete kadar
yaşayacak, bu böyle biliniyor. 200 sene sonra bakarlar, o
günkü bu ülkede yaşayanlar. Hala Antalya’daki madenlere
ihtiyaç varsa buna 200 yıl sonra yaşayanlar karar versin.
Biz 200 sene diğer şehirlerde, buna ihtiyaç vardır, ben
yoktur diye bir iddiam yok ama 200 yıl Antalya’da çıkart-
mayalım. 200 yıl sonra da bize bu maden lazım, yaşam
devam eder, kıyamet kopmaz ise lütfen böyle bir kate-
goriye Antalya’yı alırsanız çok memnun oluruz.”

DAHA ÇOK KİŞİ YAKALADIK, DAHA
ÇOK KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

Ersin Yazıcı, Borsa üyelerinin sorularını yanıtladı. Halde
meydana gelen kablo hırsızlığı
olayları ile ilgili bir soruya
Yazıcı, “Biz son 5-6 aydır ciddi
anlamda suçluları yakaladık.
Malum elektrik akımına kapıl-
masından ötürü ölüm de
yaşadı. Bu konuda sürekli
teyakkuz halindeyiz. Uyuştu-
rucu ve fuhuş kadınları ile ilgili
elimizden geleni yapıyoruz.
Çok önemsiyorum. Uyuştu-
rucu ile bizim kimseyi tanıştır-
mamız gerekiyor. Bulaştı ve
tanıştı mı bağımlısı olunca
kurtarmanın daha büyük
maliyetleri ve tedaviden sonra
tekrar buluşma ihtimalleri var.

Bizdeki rakamlarda bir düşme var, ama algıda durum öyle
değil. Bir önceki yıldan daha iyiyiz. Daha çok kişi
yakaladık, daha çok kişi cezaevine girdi. Esnaflarımızdan
da bu şahısların yakalanması için yardım alıyoruz. Bu iş
için kurulmuş özel ekiplerimiz var. Sadece anında bu işe
bakıyorlar. Gayret ediyoruz” diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAYILIZ
Vali Ersin Yazıcı, Antalya’nın tarımın başkenti olduğunu

vurgularken, tarım arazilerinin imara açılmasına karşı
olduklarını kaydetti. Yazıcı, “Birinci sınıf tarım arazilerin
açılması yönünde hoşgörümüz yok. Sizde elinizden geleni
yapın, yoksa şehirlerimiz gidiyor. Bunu hep birlikte ya-
pacağız. Ben de belediyecilik yaptım. Vatandaş benden
daha iyi biliyor. Herkes başkasının dürüst olmasını istiyor.
Biz insanlarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Adam tarım arazi-
sine villa yapıyor. Neden yapıyor? Belediyelerin eksiği
kusuru var doğru tamam da biz neden yapıyoruz. Herkes
dürüst olacak.” diye konuştu.

Yazıcı, Toprak Koruma Kurulu’na sürekli tarım alan-
larıyla ilgili talepler geldiğini söylerken, “Vatandaş

belediyeyi sıkıştırıyor. Kurul,
bazen her hafta, bazen iki haf-
tada bir toplanıyor ve sürekli
gündem. Bu karşılıklı bir şey. Bir-
inci sınıf tarım arazisiyle ilgili asla
hoşgörüyle yaklaşmıyoruz. Bu
konuda bir genel duruşa ihtiyaç
var. Başta sizin gibi STK’lar
olmak üzere belediyelerin
arkasında olduğunuzu, her yerin
imara açılmaması gerektiği nok-
tasında belediyelere hissettirin.
Yoksa şehirler gidiyor, beton
yığınlarına dönüyoruz. Bunu hep
birlikte yapacağız. Onların siz-
den güç almaları lazım” diye
konuştu.
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KAHVALTI TALİMATI

Kamu kurumlarında yapılan sabah kahvaltılarının me-
saiyi aksattığı yönündeki soruya Vali Yazıcı şu cevabı
verdi: “Aile Sağlığı merkezlerinde böyle bir durum varsa
müdahale ederiz. Ben kahvaltımı yapmadan evden çık-
mıyorum. Herkes kahvaltısını yaparak evden çıkacak.
Öyle bir şey yok. Çıktı ise de aç duracak. Paşa gönlü bilir,
ya da simit alacak işine gelmeden yiyecek. Kahvaltı
sofrası falan istemiyoruz. Ben bunu üst yöneticilere
söyledim. Onlar sorumludur. Müdürü bunları takip edecek.
Ben böyle bir görüntü kabul etmem, rıza göstermem. Kah-
valtı yapmadın ise, öğlene kadar sabredeceksin. Öğlen
yersin.”

Vali Yazıcı, evsizler için bir çalışma olup olmadığı
sorusuna, “Biz kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Ama bu
konuda ana görev belediyeye aittir” dedi. Okullara ücretsiz
öğle yemeği hakkında ise, “Biz sadece taşımalı eğitimde
çocuklarımıza yemek çıkartıyoruz” yanıtını verdi.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya
Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, 12-18 Aralık tarihlerinde
kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haf-
tası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Çandır,
yerli malının üretim ve tüketimini arttırmak
amacıyla kutlanan haftanın çok anlamlı
olduğunu ancak özünün özellikle çocuklar
ve gençler tarafından tam anlaşılmadığını
söyledi. Yerli malının nostaljik kutlama ol-
madığını, farkındalığı artırmaya yönelik bir
hafta olduğunu vurgulayan Çandır, “Hafta
boyunca çocuklarımıza yerli malı kul-
lanımının ekonomimize katkısını anlat-
malıyız. Milli servet tasarrufu yapmak için
yerli malı tüketme zorunluluğunu toplumsal
bilince dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

BAŞKAN ÇANDIR’DAN
YERLİ MALI ÇAĞRISI

ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, yerli malının nostaljik kutlama ol-
madığını, farkındalığı artırmaya yönelik bir hafta olduğunu vurgu-
larken, “Milli servet tasarrufu yapmak için yerli malı tüketme
zorunluluğunu toplumsal bilince dönüştürmeliyiz” diye konuştu.
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SALGIN VE SAVAŞLAR 
YERLİNİN ÖNEMİNİ KAVRATTI

Kovid 19 pandemisinden ve Rusya- Ukrayna savaşın-
dan sonra tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere bir çok
ürünün yerelde üretmenin öneminin anlaşıldığı kaydeden
Çandır, “Ülkeler için özellikle gıda ve tarım ürünlerinde
kendi kendine yeter hale gelmek daha da önem kazandı.
Bunu başaracak potansiyelimiz ve enerjimiz var” dedi. 

YERLİ MALI DIŞ TİCARET AÇIĞININ İLACI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, ülke

olarak 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat, 271 milyar
dolar ithalat gerçekleştirdiğimizi kaydeden Başkan Ali
Çandır,” Yani 46 milyar dolar daha fazla bir parayı başka
ülkelerin kalkınması için harcadık. Yerli üretimin artması
için yerli ürünleri tercih etmeliyiz. Kay-
naklarımızı kalkınmamız için kullan-
malıyız” diye konuştu. Ülkemizin en
önemli sorunlarından birinin cari açık
olduğunu belirten Çandır, “Ekonomi
çevrelerinin en büyük tehdit olarak
gösterdiği cari açığın ilacı yerli üretim
ve tüketimdir. Cari açığı azaltmak için
yerli üretim ve tüketim desteklemeli”
dedi.

YÖREX YERLİ ÜRETİM 
FARKINDALIĞINI ARTIRDI

Yerel ürünlerin unutulmaması,
ekonomiye kazandırılması için 2010

yılından bu yana Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i düzen-
lediklerini belirten Çandır, YÖREX sayesinde Anadolu’nun
kıyısında köşesinde kalmış bir çok ürünün gün yüzüne
çıktığını kaydetti. Çandır, “Amacımız, yerli üretimi ve yerli
malı tüketimini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere bu
değerlerimizi emanet etmekti. Anadolu insanının 12 bin
yıldır ruhunu, benliğini, becerisini, emeğini ortaya koyarak
var ettiği yöresel ürünlerimizin bu toprakların gerçek
zenginliği olduğunu anlatmaktı. Bu konuda ciddi bir farkın-
dalık yarattık. YÖREX’te yöresel ürünlerimizi çocuklarla
buluşturup, ulusal değerlerimizi görmelerini sağladık, zi-
yaretçilere çocuklarının beslenme çantalarına yöresel
yiyecekler hazırlamalarını tavsiye ettik. Umuyoruz, bizim
başlattığımız yerli malına sahip çıkma girişimi yaygınlaşır”
diye konuştu. 

Başkan Ali Çandır,
YÖREX’in ardından yerel

ürünlerin standardını ko-
ruyan coğrafi işaret
konusunda da farkın-
dalığın arttığını be-
lirterek, “YÖREX’in
ardından coğrafi işaretli
ürün sayımız 1247’ye
çıktı. 681 yerel ürün de
Türk Patent ve Marka
Kurumu’ndan coğrafi
işaret tescili bekliyor”
dedi.
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Antalya Tarım Konseyi ve ATB Başkanı Ali Çandır, An-
talya’nın il ihracat verileri, Türkiye verileriyle karşılaştırması
ve tarım sektörü ihracatına yönelik ayrıntılı verileri paylaştı.
Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1 artarak 166 milyon dolar olduğunu belirten Çandır,
yılın 11 ayında ise yüzde 10 artışla 1 milyar 826 milyon
dolara ulaşıldığını açıkladı. Emek veren tüm üreticiler, tüc-
carlar ve ihracatçılara teşekkür eden Çandır, yıl sonunda 1
milyar doları aşmayı hedeflediklerini belirterek, ihracatta
tarım sektörünün önemine dikkat çekti.

ÜÇ ANA SEKTÖRDE İHRACAT
Antalya’nın 11 aylık toplam ihracatında tarım sektörünün

935 milyon 584 bin dolar ve yüzde 51.4 payla, toplam ihra-
catın yarısından fazlasını sağladığını belirten Çandır, “İkinci
sırada 532 milyon 794 bin dolar ve yüzde 29.2 payla sanayi
geliyor. Üçüncü sırada ise 353 milyon 667 bin dolar ve
yüzde 19.4 payla madencilik izliyor. Kasım ayında ise tarım
ihracatı 93 milyon 752 bin dolar ve yüzde 56.4’lük payla
yine ilk sırada” dedi.

YAŞ MEYVE-SEBZE FARKI
Tarım ihracatında alt sektörleri ele alan Çandır, 512 mi-

lyon 313 bin dolar ve yüzde 54.8’lik payıyla yaş meyve
sebze ihracatının ilk sırada olduğunu kaydetti. 55.5 milyon
dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 40.4 milyon dolarla hubu-

bat, bakliyat ve yağlı tohumların öne çıktığını belirten
Çandır, 327 milyon dolarının da tarımın diğer alanlarındaki
ihracatı oluşturduğunu anlattı.

TOPLAM İHRACAT BÜYÜDÜ
Çandır, Antalya ihracatını 2022’nin 11 ayı toplamında

geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’deki verilerle şöyle
karşılaştırdı:

“Yaş meyve sebze ihracatı Türkiye’de yüzde 5 küçüldü,
Antalya’da yüzde 0.9 büyüdü. Süs bitkileri Türkiye’de yüzde
7.9 küçülürken, Antalya’da yüzde 14.3 küçüldü. Toplam
tarım ve gıda ihracatı Türkiye’de yüzde 16.4 büyürken, An-
talya’da yüzde 0.6 küçüldü. Toplam ihracat Türkiye’de
yüzde 11.2, Antalya’da yüzde 9.8 büyüdü.”

ANTALYA’NIN TÜRKİYE’DEKİ PAYI
2022 Kasım ayı ve 11 ay toplamında Türkiye’nin toplam

ihracatının yüzde 0.9’unun Antalya’dan yapıldığını da açık-
layan Ali Çandır, “Kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve
sebze ihracatının yüzde 15.3’ü, 11 ay toplamında ise yüzde
20.2’si Antalya’dan yapıldı. Kasım ayında Türkiye’nin süs
bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 30.3’ü, 11 ay
toplamında ise yüzde 44.6’sı Antalya’dan yapıldı. Kasım
ayında Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 2.8’i, 11
ay toplamında da yüzde 3’ü Antalya’dan yapıldı.”

KAYNAK: DHA

TARIMDA 
1 MİLYAR
DOLAR 
İHRACAT 
HEDEFİ

ATB, ATAK Baş-
kanı Ali Çandır,

Antalya’nın ihra-
cat verilerini açık-

larken, 11 ayda
toplam ihracatın
1.8 milyar dolara
ulaştığını, tarım
sektörünün 935
milyon 584 bin
dolarla, yüzde

51.4’lik paya
sahip olduğunu
kaydetti. Çandır,
tarım ihracatının

yıl sonunda 1
milyar doları aşa-

cağını söyledi.
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Antalya Ticaret Bor-
sası (ATB) ve Antalya
Tarım Konseyi (ATAK)
Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı
Tarımsal Girdi Fiyatları Endeksini (Tarım-GFE)
değerlendirdi. Tarım-GFE’nin aylık yüzde 2.68
ve yıllık yüzde 134.76 olarak ilan edildiğini be-
lirten Çandır, “Bu rakamlar, aylık düzeyde 2018 ve
2020 yılları Ekim ayından sonraki en yüksek
rakam olmuştur. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 105.70 ile
üç haneli olarak açıklanmaya başlanan yıllık tarımsal girdi
maliyetleri enflasyonu, o tarihten bu yana artarken, Ekim
ayında bir
önceki aya
göre düşüş
göstermiştir”
değer-
lendirmesinde
bulundu.  

ENERJİDE YÜZDE 196’LIK ARTIŞ
Ekim ayı Tarım-GFE’nin alt kalem-

lerine bakıldığında tarımda kul-
lanılan mal ve hizmetlerin

fiyatlarında aylıkta yüzde 2.34, yıl-
lıkta yüzde 140.04 artış ilan edildiğini belirten Çandır, aylık
bazda tohumda yüzde 2.99, enerjide yüzde 4.11, gübrede

yüzde 2.97, ilaçta yüzde 3.11, veteriner hizmetlerinde
yüzde 1.32, yemde yüzde 1.71 artış olduğunu kaydetti. 

Ekim ayındaki yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek
artışın yüzde 196.89 ile enerjide olduğuna dikkat çeken Ali

Çandır, tohumda yüzde 94.24, gübrede yüzde 192.52, ilaçta
yüzde 107.56, veteriner hizmetlerinde yüzde 38.42, yemde

yüzde 140.86 artış ilan
edildiğini kaydetti. Çandır,

tarımsal yatırıma katkı
sağlayan mal ve hizmetlerin

fiyatlarında ise aylık yüzde 5.43
ve yıllık yüzde 100.96’lık artış

olduğunu belirtti. 

ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, Tarım-GFE’nin
aylık yüzde 2.68 ve yıllık yüzde 134.76 olarak ilan
edildiğini belirtirken, “Bu rakamlar, aylık düzeyde
2018 ve 2020 yılları Ekim ayından sonraki en yük-

sek rakam olmuştur. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde
105.70 ile üç haneli olarak açıklanmaya başlanan

yıllık tarımsal girdi maliyetleri enflasyonu, o tarihten
bu yana artarken, Ekim ayında bir önceki aya göre
düşüş göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu

EKİM’DE TARIMSAL
MALİYETLERDEKİ
ARTIŞ HIZ KESTİ

EKİM’DE TARIMSAL
MALİYETLERDEKİ
ARTIŞ HIZ KESTİ

EKİM’DE TARIMSAL
MALİYETLERDEKİ
ARTIŞ HIZ KESTİ

EKİM’DE TARIMSAL
MALİYETLERDEKİ
ARTIŞ HIZ KESTİ

EKİM’DE TARIMSAL
MALİYETLERDEKİ
ARTIŞ HIZ KESTİ
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ÜRETİCİ İÇİN İYİMSER BEKLENTİ
TÜİK Tarımsal Üretici Fiyat Endek-

si’nin Ekim’de aylık yüzde 4.59 ve yıllık
yüzde 163.32 ilan edildiğini belirten
Başkan Ali Çandır, “Tarımsal
faaliyetlerde bulunanlar açısından son
bir yıllık eğilim sürekli sektörün aleyhine
seyrederken Nisan, Mayıs ve Temmuz
aylarında üretici lehine bir durum
yaşanmıştı. Ekim ayında makas, yine
üretici lehine dönmüştür. Önümüzdeki
aylarda bu eğilimin devam etmesi,
üretici kesim için birikmiş zararları kap-
atmak açısından olumlu beklentidir”
değerlendirmesinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyon-
larının tarım sektörünü dolaylı olarak
etkilediğini söyleyen Başkan Çandır,
“Ekim ayında açıklanan aylık yüzde
1.34 ve yıllık yüzde 103.79 düzeyindeki
yurtdışı üretici enflasyonu ile aylık
yüzde 7.83 ve yıllık yüzde 157.69
düzeyindeki yurtiçi üretici enflasyonu,
genel olarak sektörün geçmişten gelen
maliyet yükünü gelecekte de taşımaya
devam edeceğini göstermektedir” dedi. 

ÜRETİCİ MALİYETİNİ 
TÜKETİCİYE YANSITAMADI

Ekim ayında tüketici enflasyonu
üretici kesimdeki bu enflasyonlara
karşılık TÜFE’nin aylık yüzde 3.54, yıllık
yüzde 85.51 ilan edildiğini, gıda en-
flasyonunun aylık yüzde 5.09, yıllık
yüzde 99.05 açıklandığını, işlenmemiş
gıda enflasyonunun Ekim’de aylık
yüzde 7.21, yıllık yüzde 92.24 ilan

edildiğini, yaş meyve sebze enflasy-
onunun ise aylık yüzde 14.34 ve yıllık
77.75 açıklandığını belirten Çandır,
“Tüketici taraftaki bu rakamlar, üretici-
lerin maruz kaldığı maliyet artışlarını
yaklaşık yarı yarıyadan az tüketiciye
yansıtabildiğini göstermektedir” dedi.

REKOR YÜKSELİŞLER
DURDU

Başkan Çandır, maliyetlerde rekor
yükselişin durduğunu, önümüzdeki
dönem bu eğilimin devamını bekledik-

lerini söylerken şunları kaydetti:
“İlan edilen rakamlar, Ekim ayları

itibariyle nispi yüksek bir dönem
içerisinde olduğumuzu göstermektedir.
Ancak bu yüksekliğin rekor düzeyde ol-
madığını da görmekteyiz.  Haziran ve
Ağustos aylarındaki aylık düşüşler, son-
bahar geldiğinde, yerini yükselişe bırak-
maya başlamıştı. Ancak yılın son
çeyreğine girdiğimizde geçmişe göre
rekorluk yükselişlerin durduğunu görüy-
oruz. Önümüzdeki dönemde de, bu
eğilimin devam etmesini bekliyoruz.”         
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Susam Sek-
törel Analiz Toplantısı düzenledi. Antalya’da
susam üretiminin dünü, bugünü ve yarınının
konuşulduğu, susam üretiminin devamı için
yapılması gerekenlerin gündeme geldiği
toplantıya, Ziraat Mühendisleri Odası, Akdeniz
Üniversitesi, BATEM, Tarım Kredi Kooperati-
fleri, ANTBİRLİK, Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü, ATSO, MATSO, ilçe ziraat
odalarının yanı sıra ATB Meslek Komitesi
üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Üyesi
Prof. Dr. Bülent Uzun, susam ithalatı

için her yıl 200 milyon doların
yurtdışına gönderildiğini kayde-
den Uzun, “Topraklarımızda üre-

tebilecekken, yeterince
üretmediğimiz için paramız yurt-

dışına gidiyor” dedi

ALTIN SUSAM DESTEK
BEKLİYOR
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SUSAM İTHALATINA 200
MİLYON DOLAR GİDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı
Üyesi Prof. Dr. Bülent Uzun, bir
dönem Antalya ovalarını süsleyen
ticari değeri yüksek susamın sahipsiz
kaldığını söylerken, “Antalya ve
özelinde Manavgat için susam ihmal
edilmiş bitkidir” dedi. Susamın çok
kıymetli bir ürün olduğunu, susam
ithalatı için her yıl 200 milyon doların
yurtdışına gönderildiğini kaydeden
Uzun, “Topraklarımızda üretebile-
cekken, yeterince üretmediğimiz için
200 milyon dolarımız yurtdışına
gidiyor. Bu az bir para değil” diye
konuştu. 

PATENT İÇİN DESTEK
BEKLİYOR

Susamın ürün kaybı nedeniyle
makinayla hasadının yapılamadığını,
bu nedenle susamda en büyük sıkın-
tının işçilik olduğunu söyleyen Uzun,
ıslah çalışmalarıyla makina ile
hasatta ürün kaybı yaşanmayan çeşit
geliştirdiklerini ancak patent için
maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu
söyledi. Uzun, “Tohumun kapsülden
kolay kolay ayrılmadığı bir çeşit
geliştirdik. Patent için maddi destek
bekliyoruz. Patentini alırsak susamda
makina ile hasat çok rahat yapılır.
İşçilik sorunu da ortadan kalkar” diye
konuştu. Dekarda 200 kilogram ürün
alınabilecek bir çeşit geliştirdiklerini

ancak üreticiden talep görmediklerini
anlatan Uzun, “Manavgat susamıyla
aynı kalitede bir çeşit geliştirdik ancak
maalesef talep yok” dedi. 

SUSAM FİYATI EKİMDEN
ÖNCE BELİRLENSİN

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, susam
üreten çiftçinin ürününü kaç liraya sa-
tacağını bilmeden ekim yaptığını be-
lirterek, “Kaça satacağını bilmiyor
ama gözünü sevdiğim çiftçi hala üret-
meye devam ediyor. Devletimiz
hububatta alım fiyatlarını ekim öncesi
açıklamalı ki çiftçi üründen ne
kazanacağını bilmeli” diye konuştu.
Büyüktaş, susamda sulamanın öne-
mine dikkat çekerken, “Ülkemizde
hububatın yüzde 15-20’si sulanıyor.
Yağmur yağarsa oluyor, yağmazsa
olmuyor. Özellikle susamda sulama
önemli” dedi.

MUZ SERALARI TEHDİDİ
ATB 2. Meslek Komitesi Üyesi Ab-

dullah Sayın, susam veriminde sıkıntı
yaşadıklarını söylerken, Manavgat’ta
muz seralarının bölgenin nem den-
gesini bozması nedeniyle susamda
rekolte kaybı yaşadıklarını kaydetti.
Sayın, “Manavgat yangının etkisiyle
de susamda verim kaybı yaşıyoruz.
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Vatandaş verimde um-
duğunu bulamayınca ekim-
den vazgeçiyor. Susam
üretiminin artırılması için de-
vlet destek vermeli. 40 yıldır
susam işindeyim susam tüc-
carı olarak işletmemi kapatma
durumuna geldim” diye
konuştu. 

JAPONLAR MISIR’A 

YÖNELDİ
ATB 2. Meslek Komitesi

Üyesi Orhan Karasu, Manav-

gat ve Serik’te susamın en büyük
alıcısının Japonlar olduğunu
söylerken, son yıllarda Japon tüc-
carların Mısır’a yöneldiğini kay-
detti. ATB Disiplin Kurulu Üyesi
Mustafa Fettahoğlu, susamdaki
işçilik sıkıntısına dikkat çekerken,
“Yolmaya işçi bulamıyoruz” dedi. 

MARKALAŞMALI
Antalya Tarım ve Orman

Müdürlüğü ve Tarım Kredi Koop-
eratifleri’nden yetkililer, Antalya’da
56 bin dekar alanda susam
üretildiğini, üretimin artırılması için
yapılan çalışmaları anlatırken, sö-
zleşmeli üretim modeline

geçilebileceğini kaydetti. 
Toplantıya katılanlar, susam ekilen

arazilerin çoğunun yapılaşmaya
açıldığını belirterek, yapılaşmanın
önüne geçilmesini istedi. Manavgat
susamının coğrafi işaret almasına
rağmen markalaşamadığını söyleyen
katılımcılar, markalaşma çalış-
malarına hız verilerek yerli susama
talebin artırılması gerektiğini söyledi.
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Ülke ekonomisinin ilk
çeyrekte yüzde 7.5, ikinci
çeyrekte yüzde 7.7 ve üçüncü
çeyrekte yüzde 3.9
büyüdüğünü belirten Çandır,
büyüme rakamlarındaki
düşüşe dikkat çekti. Çandır,
2022 yılını yüzde 5 civarında
bir genel büyüme ile ka-
panacağının tahmin edildiğini
kaydetti. Tarım ve turizm kenti
Antalya ekonomisinin 2022
yılında ülke ortalamasının üz-
erinde büyüdüğünü kaydeden
Çandır, bu büyümenin 2021
yılına göre daha düşük seyret-
tiğine dikkat çekti. 

TARIM 2022’DE KAN KAYBETTİ
Başkan Ali Çandır, 2022 yılının ilk

çeyreğinde tarımın yüzde 2.4, ikinci
çeyreğinde yüzde 2.3, üçüncü
çeyreğinde ise yüzde 1.1 büyüye-
bildiğine dikkat çekerken, “Asıl büyüme
ivmesindeki kayıp tarımda yaşandı.
Tarım son çeyrekte yüzde 3.6 büyüme
sağlayamazsa yılı küçülmeyle kapata-
cak. Bunun gerçekleşmesi için de
tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılanın reel
olarak en az 28.5 milyar TL düzeyinde
olması gerekmektedir. Antalya’mızın da
en az 1.7 milyar TL’lik reel tarımsal
gayrisafi yurtiçi hasıla üretmesi gereke-
cektir” diye konuştu. 

BANKALAR PARA 
MUSLUĞUNU KISTI

Genel ekonomide ve tarım sek-

töründe finansmana
erişim sıkıntısı
yaşadıklarını kayde-
den Başkan Çandır,
“2022 yılının
ekonomik açıdan en
önemli açmazı,
bankacılık kesiminin
kredi musluklarını
kısması oldu.
Büyümede giderek
düşen bir ivme
yaşıyorsak bunun
belirleyici faktörü
krediye erişememe
oldu. Özel sektörün

sermaye yetersizliği bilinen bir gerçek.
Yatırımını, üretimini ve ticaretini büyüte-
bilmek için en önemli kaynak olarak
krediyi kullanan özel sektör, mecburen
büyüme motivasyonunu frenlemek
zorunda kaldı” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

Antalya iş dünyasının özellikle tarım
kesiminin krediye erişimde Türkiye or-
talamasının gerisinde olduğunu vurgu-
layan Başkan Ali Çandır, “Geçtiğimiz 10
ayda ülkemizde yüzde 70’lik bir kredi
büyümesi yaşanırken kentimizde bu
oran yüzde 55 düzeyinde kaldı. Bu
artışlar mevcut enflasyonun oldukça al-
tında. Yani reel bir kredi büyümesi ol-
madı. Diğer taraftan tarımsal
kredilerdeki durum daha kötü. Ülkem-
izdeki yüzde 76’lık kredi büyümesine
karşılık Antalya’da yüzde 46’lık bir
büyüme yaşanabildi. Ticari kredilerde

ise ülke genelindeki yüzde 91’lik artışa
karşılık, Antalya’da yüzde 69’luk bir
artış yaşanabildi” diye konuştu.       

TARIMIN SERVETİ ERİDİ
ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, son 3

yılda tarımın belini doğrultamadığını
söyledi. Tarım kesiminin ne tedarik mal-
larının ne de sattığı ürünlerin fiyatlarını
belirleyemediğini, ancak maliyetlerine
katlandığını ifade eden Çandır, “Son 3
yılda tarımda maliyetler, gelirin çok çok
üzerinde seyretti. Tarım sektörü ise
aradaki farkı servetinden ve kredilerden
karşılamak zorunda kaldı. Sonuç
olarak tarımın serveti eridi ve kredilere
de erişemez duruma geldi” dedi.

ÇIKIŞ YOLUMUZ ÜRETİM
2023 yılının tarım için ekonomi için

daha iyi geçmesini dileyen Başkan
Çandır,  “2023’te üretim motivasyonunu
artırıcı politikaların acilen uygulanması
gerekiyor. Destekleme ödemelerinin
zamanında ve anlamlı düzeyde yapıl-
ması ve krediye erişimin kolaylaştırıl-
masına öncelik verilmeli. 2023 yılında
tarımın stratejik sektör olarak tanımlan-
ması ve bunun gereklerinin yapılmasını
umut ediyoruz” dedi.

YENİ YILDA UMUDU TAZE TUTALIM 
Başkan Çandır, yeni yılda umutların

taze tutulmasını isterken, “2023
dayanma gücümüzü kaybetmeye-
ceğimiz, üretime, istihdama odak-
landığımız bir yıl olsun. 2023 yılının
herkese barış, sağlık, huzur ve bereket
getirmesini diliyorum” dedi. 

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, ülke ve Antalya tarımı ve ekono-
misini değerlendirirken, 2023 yılı beklentilerini dile getirdi

KREDİYE ERİŞEMEDİK
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Aralık
ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
Meclis Başkanı Ekinci, acısıyla ve
tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık-
larını belirterek, Borsa meclisine,
yönetim kuruluna, meslek komiteler-
ine, kurullarına, personele hizmet-
lerinden dolayı teşekkür etti.  

Yönetimin bir aylık çalışması
hakkında üyelerin bilgilendirildiği
Meclis’te ATB Başkanı Ali Çandır,
tarım ve ekonomiye ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Konuşmasına
gazeteci Ali Orhan’ın vefatından duy-
duğu üzüntüyü dile getirerek başlayan
Çandır, “Kentin, tarımın, toprağın,
çevrenin sesi olan, Antalya aşığı ve
memleket sevdalısı, Kanal V Televizy-
onunun sevilen programcısı Ali Orhan
ağabeyin vefatından büyük üzüntü
duydum. Ali Orhan’a Allah’tan rahmet,
ailesine, sevenlerine ve basın cami-

asına başsağlığı ve sabır diliyorum”
dedi.

AFETİN ZARARINI 

ALTYAPI İLE AZALTIRIZ
Kumluca, Finike ve Demre’de mey-

dana gelen sel afetinin tarımda zarar-
lara neden olduğunu kaydeden
Çandır, “Zarar gören üreticilerimize,
ticaret erbabımıza ve vatan-
daşlarımıza geçmiş olsun diyor, devle-
timizin üreticilerimizin mağduriyetlerini
gidereceğine inanıyorum. Son
dönemde iklim değişikliğine bağlı hor-
tum ve sel gibi afet olaylarının arttığını
gözlemliyoruz. Artan sel afetlerini ve
afetler sonrası oluşan maliyetleri önle-
menin yolu, bilgiye dayalı kamusal alt
yapı hamlesinden geçmektedir. Kamu-
nun altyapıda yapacağı yatırımlar,
afetlerin olumsuz etkisini azaltacaktır”
diye konuştu.

ANTALYA TİCARET BORSASI’NDA

YILIN SON MECLİSİ TOPLANDI
Antalya Ticaret Borsası

Başkanı Çandır, 2023 yılı-
nın sıra dışı bir yıl olaca-

ğını söylerken, “Risk
iştahının azaldığı, ticaretin
zorlandığı ve ekonomilerin
ivme kaybettiği bir yıl biz-
leri beklemektedir” dedi.
Çandır, asgari ücret üze-

rindeki prim ve vergi yükü-
nün tarımdaki işverenleri

diğer sektörlere göre daha
fazla zorlayacağını söyler-

ken, SGK ve BAĞ-KUR
primleri ile vergilerin mali-

yetlerinin en az yüzde
75’inin kamu tarafından
karşılanmasını talep etti



NOMi

31BORSA

BORSADAN

Kasım-Aralık 2022

KGF KREDİSİ UMUT OLDU
Antalya’nın 2022 yılını ülke ortala-

masının üzerinde bir performansla
geçirdiğini söyleyen Çandır,  turizm
odaklı hizmet sektörünün bunda
önemli rol oynadığını ifade etti. Tarım
ve ticaret sektörlerinin reel olarak
2021 yılının gerisinde kaldığına dikkat
çeken Çandır, “Üretim miktarlarında
artışlar olsa bile fiyat-maliyet ilişkisi
üretici ve ticaret erbaplarının aleyhine
çalıştı. Diğer taraftan üretim ve ticaret
performansımızda bizleri en çok zor-
layan konulardan biri krediye erişim
oldu. Nitekim Antalya’da kredi kul-
lanımındaki ortalama artış, ülkemiz
genelinin altında kaldı. Özellikle öz
sermaye zafiyeti bulunan işletmelerin
faaliyetleri zorunlu olarak sınırlandı.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan 200
milyar liralık yeni Kredi Garanti Fonu
(KGF) kredisi umut oldu” değer-
lendirmesinde bulundu.

TARIM İÇİN ZOR BİR YILDI
Tarım sektörünün ilk üç çeyrekteki

büyüme performansının sektörün zor-
landığının göstergesi olduğunu kayd-
eden Başkan Ali Çandır, “Birinci
çeyrekteki yüzde 2.4’lük küçülmenin
ardından ikinci çeyrekte de yüzde 2.3
küçülme ilan edilince, umutlarımız
yılın ikinci yarısına kalmıştı. Nitekim
son açıklanan üçüncü çeyrek
büyümemiz yüzde 1.1 olurken,
dördüncü çeyrekte de benzer
düzeyde bir reel büyüme bekliyoruz”
dedi.

ÜRETTİK AMA 
KAZANAMADIK

Antalya tarımının 2022 yılında üre-
tim miktarı olarak 2021 yılından daha
iyi bir yıl geçirdiğini, ancak maliyetlerin
aşırı artışına karşılık fiyatlarda benzer
artış olmayınca, miktardaki artışa
uygun bir kazanç sağlanamadığını
vurgulayan Çandır, “Bu durumu,
tarımsal girdi fiyatları ile tarımsal
üretici fiyatları arasındaki aleyhimize
açılan makastan da gözleyebiliyoruz.
Benzer şekilde tarımsal ihracat
rakamlarımız da mütevazi artışlar
kaydetti. Bu durum sadece ekonomik
nedenlerden olmadı, ekonomi dışı
faktörler de burada etkili oldu” dedi.

2023 SIRA DIŞI BİR YIL
OLACAK

Başkan Çandır, 2023 yılının hem
küresel ölçekte hem de ülkemiz ve
kentimiz için sıra dışı bir yıl olacağını
söylerken, “Risk iştahının azaldığı,

ticaretin zorlandığı ve ekonomilerin
ivme kaybettiği bir yıl bizleri bekle-
mektedir. Tüm bu öngörülere rağmen
Antalya’nın turizm, ticaret ve tarımsal
gücü, bizleri ortalama üzerinde bir
performans göstermeye yön-
lendirmektedir. 2023 yılı, her şeyden
önce Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılıdır. Asırlık Cumhuriyetimizi gelecek
nesillerimize zengin ve çağdaş bir
düzeyde teslim etme azmimiz asla
değişmeyecektir” dedi.

ASGARİ ÜCRET TARIM
SEKTÖRÜNÜ ZORLAYACAK

Başkan Çandır, asgari ücret üz-
erindeki prim ve vergi yükünün tarım-
daki işverenleri diğer sektörlere göre
daha fazla zorlayacağını söylerken,
“Biz Anadolu insanı zenginliğimizi
bankadaki paramızla ya da üzerimize
tapulu mallarla değil, yanımızda
çalışan, birlikte ürettiğimiz
arkadaşlarımızın sayısıyla ölçer ve
bununla övünürüz. Ancak artan girdi
maliyetleri, ardından da açıklanan as-
gari ücret üzerindeki prim ve vergi
yükleri, tarım sektöründe iş yapan in-
sanları diğer sektörlere oranla ilave
olarak zorlayacaktır” görüşlerini dile
getirdi. Çandır, tarımda iş gücü prob-
leminin azaltılması, kırdan kente
göçün engellenmesi ve üretimin art-
tırılması için işçi ve işveren tarafından
ödenen SGK ve BAĞ-KUR primleri ile
vergilerin maliyetlerinin en az yüzde
75’inin kamu tarafından karşılan-
masını talep etti. Çandır, şunları
söyledi: 
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“Kamunun bu maliyete katlanması
durumunda tarımda kendi adına ya
da başkası adına, sürekli veya
dönemsel çalışan kayıtlılık oranı hızla
artacaktır. Hatta öyle ki, devlet bu du-
rumdan daha karlı çıkacak ve kısa
sürede şimdikinden daha fazla gelir
elde edecektir. İşverenin üzerindeki
yükü, rekabetçi bir düzeyde tutmak ve
sosyal güvenlik sisteminin
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak
için kamunun zaman kaybetmeden
bu konuyu gündemine alması şarttır.
Aksi halde yakın gelecekte tarımsal
yatırım yapmak da, üretmek de hayal
olacaktır. Kamunun gündemine al-
masını istediğimiz diğer konular ise,
bölgesel asgari ücret ve çalışanların
gelir vergisi dilimlerinin yeniden
düzenlenmesidir.”

BORSA ÜYELERİ 
İÇİN ÇALIŞIYOR

Başkan Çandır, Borsa’nın çalış-
malarıyla ilgili üyelere bilgi verirken,
Kent Buluşmaları’nda Antalya Valisi
Ersin Yazıcı’yı konuk ettiklerini anım-
sattı. Çandır, “Toplantıda, taş ve
maden ocaklarının sektörümüze ve
kentimize etkileri, göç ve beraberinde
gelen sorunlar, tarım topraklarının
kaybı ile ticaret erbabımızın
karşılaştığı sorunlar gibi pek çok
konuyu gündeme getirdik. Sayın Val-
imize, toplantımıza katılımları için
tekrar teşekkür ediyoruz” dedi. Çandır,
Kent Buluşmaları’nın bir sonraki
konuğunun Ocak ayında Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek olacağını bildirdi.  

Susam sektörel
analiz toplantısı
düzenlediklerini be-
lirten Çandır, toplan-
tıda, susam üretimi için
teşvik ve desteklerin
yetersiz olması, muz
üretimine verilen teşvik
ve kredilerin susam
üretimini olumsuz etk-
ilemesi, susam ekilen
alanların imara açıl-
ması, artan olumsuz
iklim koşulları ile
orman yangınlarının
etkisi ve muz ser-
alarından kaynaklı bitki
gelişimin olumsuz etk-

ilenmesi sonucu rekolte düşüşü ve
susam mamullerindeki taklit ve
tağşişin ürünlerin imajına verdiği
zararın tüketimi olumsuz etkilemesi,
sorunlar gündeme geldi. Toplantı son-
rası hazırlanan raporumuzda, sorun-
lara çözüm önerileri yazılarak, toplantı
katılımcıları ve ilgili kurumlarla pay-
laşıldığını kaydetti. Çandır, Borsa
olarak susam üretiminin takipçisi ola-
caklarını söyledi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde kırsal kalkınma
desteklerinin tarım sektörüne an-
latıldığını belirten Çandır, ”Toplantıda
üyelerimize desteklerden nasıl fay-
dalanabileceğiyle ilgili bilgilendirmede
bulunuldu. İşbirliği için il müdür-
lüğümüze teşekkür ediyor, üyelerim-
izin yatırım için desteklerden
faydalanmasını diliyorum” dedi.

2023 BÜTÇESİ ONAYLANDI
Başkan Çandır, 2022 yılında

Borsa’nın işlem hacminin yüzde 120
artışla yaklaşık 11 Milyar TL’ye yük-
seldiğini bildirdi. Çandır, denk bütçe
esasına göre hazırlanan 2023 yılı
bütçesiyle ilgili üyelere bilgi verirken,
2023 bütçesinin gerçekleşen bütçeye
göre yüzde 61’lik artışla 25 Milyon TL
olarak öngörüldüğünü belirtti. Çandır,
“Bütçemizin üyelerimize ve sek-
törümüze hayırlı olmasını diliyorum”
dedi. 

Başkan Çandır, 2023 yılının
Cumhuriyetin 100’üncü yılı olması ne-
deniyle herkes için çok önemli bir yıl
olduğunu söylerken, “Borsa olarak,
kentimiz, sektörümüz ve üyelerimizin
sorunlarına hassasiyetle yaklaşmaya
ve özveriyle çalışmaya devam ede-
ceğiz. 2023 yılının, üyelerimiz, üretici-
lerimiz ve tüm insanlık için sağlıklı,
huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını
diliyorum. Vazonuzdan çiçek, kalbiniz-
den sevgi eksik olmasın” dedi.

Toplantıda meclis üyeleri, Borsa’nın
2023 bütçesini onaylarken, sektör-
leriyle ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu.
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Tarım Haberciliği Protokol imza töre-
nine, ATB Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, yöne-
tim kurulu üyeleri, AGC Başkanı İdris
Taş ve AGC yönetim kurulu üyeleri

katıldı. Örtüaltı sebze üretimde lider
olan Antalya’da, gazetecilerin mesleki
örgütü olarak faaliyetlerini sürdüren An-
talya Gazeteciler Cemiyeti, üyelerinin
ve genç gazeteci adaylarının tarım

haberleri konusunda yetkinlik kazan-
ması için Antalya Ticaret Borsası ile
birlikte yürütülecek bir projeye imza
attı. AGC idare merkezinde imzalanan
protokolle hayata geçirilen proje kap-
samında, AGC üyesi gazeteciler ve
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri, uzmanlardan tarım haber-
ciliği konusunda eğitim alacak. Ocak
ayında başlayacak ve bir ay sürecek
eğitimler sonunda katılımcılara serti-
fika verilecek. 

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ

AGC VE ATB’DEN TARIM 
HABERCİLİĞİ PROTOKOLÜ
Antalya’da çalışan gazeteci-

leri ve iletişim fakültesi öğ-
rencilerini tarım haberleri
konusunda bilinçlendir-

mek, gazetecilerin; gazeteci
adaylarının mesleki geli-
şimlerine katkı sunmak ve

toplumun tarım haberleriyle
ilgili doğru bilgilendirilme-

sini sağlamak amacıyla An-
talya Gazeteciler Cemiyeti
ile Antalya Ticaret Borsası

arasında eğitim ve iş birliği
protokolü imzalandı. 

Antalya’da çalışan gazeteci-
leri ve iletişim fakültesi öğ-

rencilerini tarım haberleri
konusunda bilinçlendir-

mek, gazetecilerin; gazeteci
adaylarının mesleki geli-
şimlerine katkı sunmak ve

toplumun tarım haberleriyle
ilgili doğru bilgilendirilme-

sini sağlamak amacıyla An-
talya Gazeteciler Cemiyeti
ile Antalya Ticaret Borsası

arasında eğitim ve iş birliği
protokolü imzalandı. 
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TOPLUM DOĞRU HABERE ULAŞACAK
Protokol imza töreninde konuşan AGC Başkanı İdris Taş,

“Tarım haberciliği özel bir ihtisas alanı olarak değer-
lendirilmelidir. Antalya gibi tarımsal faaliyetleriyle dünyada
rekabet eden bir şehirde görev yapan meslektaşlarımızın
her alanda kendilerini geliştirmesi için biz meslek örgütü
olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrenmenin,
eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu her
fırsatta dile getiriyorum. Kentimizin önemli dinamiklerinden
Antalya Ticaret Borsası ile bugün çok önemli bir protokole
yine bir ilke imza atıyoruz. Protokol kapsamındaki eğitimler
ile üyelerimiz ve iletişim fakültesi öğrencileri tarım haber-
lerini toplama, yazma ve sunma aşamalarında nelere
dikkat edecekleri, nelerden yararlanacakları, hangi dili kul-
lanacakları konularında konunun uzmanları tarafından bil-
gilendirilecek. Bu sayede toplum da doğru bir habere
ulaşmış olacak” diye konuştu. 

TARIMIN SESİ DOĞRU ÇIKMALI
Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi

(ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın iyi bir tarım kenti
olduğunu belirterek, tarım sesinin doğru bir dille, doğru ver-
ilerle duyurulmasının önemini vurguladı. Tarımın stratejik
olduğunu kaydeden Çandır, “Antalya Gazeteciler Cemiyeti
ile eğitim alanında değerli bir çalışma başlatıyoruz. Protokol
kapsamında verilecek eğitimlerle;  tarımsal haberlerin an-
latımında standart bir dile kavuşulması, okuyucunun tarım-
sal konularda doğru bilgilendirilmesi, habere konu kişi, grup
ya da kurumları zedeleyici bir dilden kaçınılması, bilgi
toplama ve talep etme yolları hakkında bilgi sahibi olun-
ması amaçlanıyor. Örnek bir projeye imza atmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. ‘Tarımın başkenti’ olarak tanımladığımız
Antalya’mızda tarımın daha iyi anlatılmasını sağlayacak iş
birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ALAN MUHABİRLİĞİ OLMALI
Protokol çerçevesinde, tarım alanında duayen

gazetecileri, hem sektörde çalışan gazeteciler, hem
de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci-
leriyle bir araya geleceğini belirten Başkan Ali
Çandır, “Eğitim alacak gazeteci arkadaşlarımızın
bilgi ve birikimlerini tarım haberciliğine yansıtacak-
larına ve tarım sektörünü yerel, ulusal ve ulus-
lararası kamuoyuna daha iyi yansıtacaklarını
düşünüyorum. Eğitimin ardından, tarım habercil-
iğinin alan muhabirliği olarak güçleneceğine inanıy-
orum. İdris Taş ve yönetimine Borsamızla böyle
önemli bir konuda yaptıkları işbirliği nedeniyle
teşekkür ediyor, eğitim programının hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu.
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Program kapsamında ilk dersi tarım
haberciliğinin duayen ismi Nasıl Bir

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber
Yıldırım verecek. Televizyon ve dijital me-

dyada tarım yayıncılığı konusunda
mesleğin en iyilerinden olan Galip Umut

Özdil, ikinci derste gazetecilerle bir araya
gelecek. İktisat profesörü Orhan Kuruüzüm,

katılımcılara tarım ekonomisini anlatacak.
Hürriyet Gazetesi Editörü Leyla Koyuncu

ve Antalya’da yıllarda tarım programı yapan
Pelin Gel gazetecilerle bir araya gelerek

bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 1 aylık
eğitim programının ardından katılımcılara

sertifika verilecek. 

UZMANLARDAN TARIM

MUHABİRLİĞİ EĞİTİMİ
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Antalya hallerinde işlem gören
domates, sebze ve meyvelerin
işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili en-
deks değerleri, 2022 Aralık ayında
bir önceki aya göre ve geçen yılın
aynı ayına göre değişim gösterdi.

Aralık ayı endeksleri miktarda bir
önceki aya göre (aylık) domateste
yüzde 0.12 artarken, sebzede
yüzde 5.79 azaldı, meyvede ise
yüzde 12.45 artış gösterdi. Miktar
endeksleri, geçen yılın aynı ayına
göre (yıllık) domateste yüzde

32.68, sebzede yüzde 25.65 ve
meyvede ise yüzde 18.25 azaldı.

FİYATLAR SON 

7 YILIN REKORU
Aralık ayında endekslerdeki yıllık

değişimler miktarda, domates,
sebze ve meyve için son 7 yılın en
düşük ikinci değişimi olarak gerçek-
leşti. Yıllık fiyat endekslerindeki
değişimler ise Aralık ayında, do-
mates, sebze ve meyve için son 7
yılın rekoru oldu.

ANTALYA TİCARET BORSASI 
ARALIK AYI HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI
Aralık ayında domates, sebze ve

meyve miktarında düşüş görülür-
ken, miktardaki düşüş fiyatlara

artış olarak yansıdı. Domates mik-
tar endeksi yıllık yüzde 32.68 aza-
lırken, fiyat endeksi yüzde 242.02

arttı. Sebze miktar endeksi yıllık
yüzde 25.65 azalırken, fiyat en-
deksi yüzde 116.47 arttı. Meyve

miktar endeksi yıllık yüzde 18.25
azalırken, fiyat endeksi yüzde

119.70 arttı.
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Aralık ayında fiyat endeksi yıllık, domateste yüzde
242.02, sebzede yüzde 116.47, meyvede ise yüzde
119.70 arttı. Bu artışlarda yıllık miktar endekslerinin do-
mateste yüzde 32.45, sebzede yüzde 25.65 ve meyvede
yüzde 18.25 azalması önemli rol oynadı. Bu gerçek-
leşmelerle, son 7 yılın Aralık ayı yıllık fiyat endekslerinin
tamamında rekor artışlar yaşandı.

AYLIK GERÇEKLEŞMELER
Aralık ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık

değişimler, domates için son 4 yılın miktarda ortalama
düzeyde ve fiyatta ise ortalamanın altında seyretti. Son 4
yılın Aralık ayları dikkate alındığında, bir önceki aya göre
(aylık) domates işlem miktar endeksi yüzde 0.12 artışla
miktar endeksleri ortalamasında seyrederken, işlem fiyatı
endeksi yüzde 10.87 azalarak fiyat endeksleri ortala-
masının çok altında kaldı.

Aralık ayında bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem
miktar endeksi yüzde 5.79 fiyat endeksi ise aylık yüzde
5.50’lik artış gösterdi. Son 4 yılın Aralık ayları dikkate

alındığında sebze miktar ve fiyat
endekslerindeki aylık değişimler
ortalamanın altında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık)
meyve işlem miktar endeksi, Ar-
alık ayında yüzde 12.45 işlem
fiyat endeksi ise yüzde 0.27 artış
gösterdi.  Son 4 yılın Aralık ayları
dikkate alındığında aylık değişim-
ler, meyve miktar endeksinde or-
talamanın üzerinde, fiyat
endeksinde ise ortalamanın al-
tında gerçekleşti.
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Meslek
komitesi
üyeleri;

Buğday veriminin geçtiğimiz yıl
iklim koşullarının olumlu seyretme-
sine bağlı olarak bir önceki yıla
oranla yüksek gerçekleştiği ancak
buğday ekimi için ihtiyaç duyulan
yağışların bu yıl henüz
görülmediği,

Korkuteli ve Elmalı başta olmak
üzere ilimiz genelinde yaşanan taban
suyunun derine alçalması probleminin
arttığı ve bu nedenle buğday ekim-
lerinin eser miktarda kuru araziye

yapıldığı ile ekimler için yağışların bek-
lendiği,

Üreticilerin akaryakıt, gübre ve
tohum maliyetlerinin artması nedeniyle

ekimlerde zorlandığı,
Toprak Mahsulleri

Ofisi’nce hasat döneminde
gerçekleştirilen buğday
alımlarının tüccar ve
sanayiciyi olumsuz etk-
ilediği,

Serik ilçemizde; uygun
dozda, doğru zirai ilaç
seçimiyle ve zirai hava
araçları kullanılarak

yapılan ilaçlamanın buğday verimini
ciddi oranda artırırken zararlı ot ve
haşere miktarını azalttığı konularında
görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Meslek
komitesi üyeleri;

Geçtiğimiz yıl Man-
avgat ve çevresinde
yaşanan yangınlar ile
susam üretimi gerçek-
leştirilen arazilerin
çevresine muz ser-
alarının yapılmasına
bağlı olarak susam üretimini olumsuz
etkilendiği ve verimin düştüğü,

Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde
üreticilerin tercihlerini işçilik maliyetleri
başta olmak üzere artan maliyetler ne-

deniyle susam yerine silajlık mısır üreti-
minden yana kullanmaları ile susam
arazilerine muz seraları yapılmasına
bağlı olarak susam üretim miktarının
azaldığı, üretimin azalmasına ve talebin

artmasına bağlı olarak susam fiyat-
larının 50 TL/kg seviyesine yükseldiği,

Patates ve soğan fiyatlarının halde
8-8,5 TL/kg düzeyinde sarımsak fiyat-
larının ise kalite, çeşit ve üretim bölge-
sine göre 35-60 TL/kg düzeyinde
seyrettiği,

Kabuklu yer fıstığına diğer illerden
yoğun talep olduğu ve artan talebe
bağlı olarak fiyatının yükseldiği,

Tarım arazilerinin sektör dışına en-
gellenmesi için toprak koruma kanunun
daha sıkı bir biçimde uygulanması ile
üretim planlamasının yapılması ve
uygulanmasının önemi,

konularında görüş alış verişinde bu-
lunulmuştur.

1. MESKOM

2. MESKOM

6. MESKOM
Meslek

komitesi üyeleri;
Et üretimi ve

ticaretinde kullanılan
girdi maliyetlerinde
yaşanan artışların işler-
ine etkileri, İlimizdeki
canlı hayvan kesim mik-
tarında yaşanan düşüş
ve güncel kesim fiyatları, Kasaplık
mesleğinde yaşanan personel bulamama
sorunu, Artan et fiyatları nedeniyle ticaret
erbabının cirolarının geçmiş yıl ile aynı
olduğu ancak ürün bazında satışların

düştüğü,
Üretimin devam edebilmesi için yem

maliyetlerinin düşürülmesinin zorunlu hale
geldiği ile yem hammaddelerinin ülkemizde
üretiminin teşvik edilmesi gerekliliği konu-
larında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

5. MESKOM
Meslek komitesi üyeleri sek-

törel ve ekonomik konularda
görüş alışverişinde bulun-
muşlardır.
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Meslek
komitesi üyeleri;

Domates fiyatlarının
maliyetlere oranlara uygun
fiyatlarda seyrettiği ile Avru-
pa’da yaşanan gaz sıkın-
tısının şu an için domates
başta olmak üzere ülkemiz
ürünlerine talebi artırmadığı,

Avrupa Birliği’ne ihracat
yapan ve Bulgaristan
sınırından geçiş yapmak
zorunda olan TIR’ların
analiz laboratuvarı ne-
deniyle bekleme sorunun
halen tam olarak gider-
ilmediği ile sorunun dönem
dönem arttığı konularında
görüş alış verişinde bulunul-
muştur.

3. MESKOM

Meslek komitesi üyeleri;
Korkuteli ilçesinde son yıl-

larda artan maliyetler nedeniyle
armut ağaçlarının kesiminin art-
ması ve artan su problemi ne-
deniyle elma ve armut üretim
miktarının azaldığı,

Coğrafi işaretli Korkuteli
Karyağdı Armudu’na olan talebin düşük
seyrettiği,

Zeytin hasadının başladığını ancak
yağış görülmemesi nedeniyle meyvel-
erde buruşukluklar olduğu,

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Kon-
seyi’nce ilimizde, toplam 4.687.168
adet meyve veren, 927.533 adet
meyve vermeyen ağaç mevcut olduğu,
ağaç başına ortalama 15.6 kg. zeytin

verimi ile 73.000 ton zeytin tanesi alı-
nacağı, bunun 3.000 tonunun sofralığa,
70.000 tonunun yağlığa ayrılacağı, bun-
dan da ortalama 1/5 randıman ile
14.000 ton zeytinyağı elde edileceği
tahmin edildiği,

Ülkemiz halı ve tekstil sektörlerinde
plansız kapasite artışına bağlı olarak
piyasadaki iplik ve elyaf stoklarının art-
tığı bu durumun ürün arz miktarını

talebin çok üzerinde artırdığı ve
dolayısıyla son günlerde birim fiy-
atlarında düşüş gösteren pamuk
birim fiyatlarını olumsuz etkilediği
ile piyasada domino etkisi yaptığı,

Yem, mazot gibi yüksek girdil-
erle, binlerce süt hayvanı yetiştiri-
cisinin zarar ettiği, işletmelerin
kesime giden inekler nedeniyle
de işleyecek süt bulamama
endişesi içerisinde olduğu ile tur-
izm sezonun ardından süt ve süt

ürünleri stoklarının kapasitenin altında
olduğu,

Koronavirüs salgını ve savaşların
etkisiyle dünya genelinde artan
konteyner fiyatlarının son dönemde
Avrupa Birliği’nde talepte yaşanan dur-
gunluğunda etkisiyle teslimat noktasına
göre %30-%50 aralığında gerilediği
konularında görüş alış verişinde bu-
lunulmuştur.

4. MESKOM

Meslek komitesi üyeleri;
Reçel, pekmez vb. ürün-

lerin satışında ülkemiz geneli
durgunluk yaşandığı,

Hammadde ve enerji fiyat-
larında yaşanan artışların ürünlerin
birim fiyatlarını artırdığı, bu artışın ürün
fiyatlarının rakip ülkelere oranla daha
yüksek seyretmesine neden olduğu ve
diğer ülkelerle olan rekabet gücünü za-
yıflattığı,

Kekik ürünlerinin içeriğinde pirolizidin
alkaloitlere (PA) rastlanması nedeniyle

ticaret erbabının ürün alımlarında daha
dikkatli davrandığı ve daha az miktarda
ürün aldığı,

Kekik ve adaçayı fiyatlarında arz
yüksekliği nedeniyle sezon başına göre
5-6 TL/kg düzeyinde düşüş yaşandığı,
kimyon ve rezene fiyatlarında ise arz
miktarının yetersizliği nedeniyle aşırı

yükseldiği,
Kekik ve lavanta üretiminin teşvik

edilmesine bağlı olarak üretimin arttığı
ancak bu durumun piyasada arz fa-
zlasına neden olduğu ve ürün birim fiy-
atlarını düşürdüğü ile bu ürünlerin
işlenmesinden elde edilen yağ
kalitesinin ise bilinçsiz üretim nedeniyle
düştüğü ve sektörü olumsuz etkilediği,
İç ve dış piyasada taklit ve tağşişli

ürünlerin piyasaya sürülmesinin sektör
ve ülke imajına verdiği zarar,

Enerjiden alınan vergi oranlarının
üretimin üzerindeki baskıyı artırdığı
konularında görüş alış verişinde bu-
lunulmuştur.

7. MESKOM



ATB Kasım-Aralık Ayları İşlem Hacimleri
                             MADDELER             Kasım 2022 (TL)               Aralık 2022 (TL)

                                    Hububat             155.490.839,88               114.485.409,90
                   Hububat Mamülleri                    574.856,38                   1.395.674,74
                                     Bakliyat                 1.224.769,60                   1.818.571,81
                          Yağlı Tohumlar               24.345.531,14                      115.608,57
                           Bitkisel Yağlar                      25.060,50                   2.414.968,63
                     Hayvansal Yağlar               19.865.628,23                   9.350.966,46
                            Yaş Sebzeler             230.418.627,34              203.968.759,29
       Hayvansal Gıda Maddeleri             255.189.669,83              258.079.213,65
                          Kuru Meyveler               89.715.553,86                 83.897.181,54
                            Yaş Meyveler             409.034.233,48              321.105.995,68
                     Orman Mahsülleri               32.506.993,41                   8.329.467,61
               Tekstil Hammaddeleri                                     0                                      0
  Kasaplık Canlı Hayvan Et ve Mam.               29.272.190,78                 25.533.542,96
               Büyükbaş Hayvan Eti               48.399.355,58                 68.925.623,59
               Küçükbaş Hayvan Eti               10.235.779,04                 10.587.996,37
                Kanatlı Hayvan Etleri                 3.172.591,10                   2.761.951,47
                               Su Ürünleri                 4.065.955,41                      981.468,38
                        Çeşitli Maddeler               37.627.754,74                 37.982.356,28
                   Meyve Çekirdekleri               15.087.146,02                 35.125.000,00
               Kasaplık Ham Deriler                 2.847.146,72                   1.335.169,44
                                                  TOPLAM           1.369.290.499,04           1.189.288.500,37


