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İçindekiler... İçindekiler...

NOMi

Antalya Ticaret Borsası adına
İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN SORUMLUSU

Ali ÇANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Yazı İşleri Müdürü

15’te

Tarımda yeşil dönüşümü
hayata geçirmeliyiz

31’de

Akreditasyon belgesini
Hisarcıklıoğlu’ndan aldılar

Tolgahan ALAVANT
Genel Sekreter
EDİTÖR

Vahide YANIK
Basın Danışmanı

9’da

Zeytin bu yıl yüz güldürüyor

YAYIN KURULU

Halil BÜLBÜL
Ragıp GÖK
Selçuk ÇELEBİ
İLETİŞİM
Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı
Kat: 2-3-4 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: +90 (242) 241 28 28 - 244 26 71
Fax: +90 (242) 241 11 58
info@antalyaborsa.org.tr
www.antalyaborsa.org.tr

33’te

Mutfak turizmini değerlendirelim

20’de

Asırlık ağaçta hasat zamanı

Borsanomi Dergisi’nde yayınlanan
yazı ve fotoğrafların imtiyaz sahibi
Antalya Ticaret Borsası olup izinsiz
kopyalanamaz. Yazarlara ait yazıların
sorumluğu yazanlara aittir.
antalyaborsa
www.antalyaborsa.org.tr

antalyaborsa07

17’de

Sürdürülebilir tarım için adım atılmalı

"Milletimiz çiftçidir.
Milletin çiftçilikteki çalışma
imkanlarını, asri ve iktisadi
tedbirlerle en yüksek seviyeye
çıkarmalıyız."

başkandan

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Antalya Ticaret Borsamız, 102 yıllık tarihi
boyunca başta Antalya’nın tarımı ve ekonomisi
olmak üzere ülke gündemindeki birçok konuyu
gündemine almış, sorunların çözümü için
uğraşmış, birçok sorunun çözümüne de öncülük
etmiş kadim bir kurumdur. Borsamız, Kurulduğundan bu yana kentte üretilen tarımsal ürünlerin
değer bulması, güvenli ticaretin sağlanması ve
ekonomik hayatın düzenlenmesi için çalışmıştır.

Bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren
hizmet odaklı çalıştık, kurumumuza ve kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk gereği hiç
kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge
etmedik.
Üyelerimizin sorunları ve hakları uğruna, sektörümüzün ve kentimizin geleceğini gözeterek
çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürdük.
Kişisel çıkar ya da gelecek peşinde koşmadık.
Kurumsal sorumlulukla, ortak akılla, birlikte
hareket etme kültürüyle çalıştık.

Demokratik ortamda seçimlerimizi yaptık.
Seçimin ardından üyelerimizin oylarıyla Borsamızı yönetmek için 4 yıl yetki aldık. Asırlık kurumumuzun itibarına ve geleneklerine uygun
olarak çalışmalarımızı aynı sorumlulukla
sürdüreceğiz. Aynı heyecanla çalışacağız,
üreteceğiz.
Göreve seçilen meclis üyeleri, yönetim kurulu
üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu
üyeleri, TOBB delegeleri, kurul ve komisyonlarında görev alan arkadaşlarımızı kutluyorum.
Organ üyeliklerinde bulunan bütün yol
arkadaşlarımla aynı şevk ve inançla çalışacağımıza inanıyorum.
Antalya Ticaret Borsası’nı kuran ve bugünlere
gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan
rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum.
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ANTALYA TİCARET
BORSASI, EYLÜL HAL
ENDEKSİNİ AÇIKLADI
Domates miktar endeksi yıllık yüzde 9.33 artarken, fiyat
endeksi yüzde 77.85 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde
2.54 azalırken, fiyat endeksi yüzde 119.91 arttı. Meyve miktar
endeksi yıllık yüzde 2.51 artarken, fiyat endeksi yüzde 69.39 arttı
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Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Eylül 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 Eylül ayında bir
önceki aya göre ve geçen
yılın aynı ayına göre
değişim gösterdi.

SEBZE MEYVE
FİYATINDA 7 YILIN
REKORU
Eylül ayı endeksleri miktarda bir
önceki aya göre (aylık) domateste
yüzde 15.48, sebzede yüzde 16.16
artarken, meyvede yüzde 26.54
azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın
aynı ayına göre (yıllık) domateste
yüzde 9.33 ve meyvede yüzde 2.51
arttı, sebzede ise yüzde 2.54 azaldı.
Eylül ayında endekslerdeki yıllık
değişimler, miktarda domates, sebze
ve meyve için son 7 yılın ortala-

önemli rol oynadı.
Meyve fiyat endeksindeki yıllık
değişim yüzde 69.39 oldu.
Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı
yüzde 2.51 olurken, fiyat artışı ortalama üzeri yaşandı. Eylül
ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domateste son dört yılın miktarda
rekor kırarken, fiyatta ortalama
üzeri gerçekleşti.

malarında gerçekleşirken, fiyatta
sebze ve meyve için 7 yılın rekoru,
domates için ise ortalama üzerinde
yansıdı.
Eylül ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 77.85
olarak gerçekleşti. Miktardaki yüzde
9.33’lük artışa rağmen fiyat artışı ortalamanın üzerinde yansıdı. Sebze
fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor
düzeyle yüzde 119.91 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 2.54 azalması bu rekor fiyat artışında

SON DÖRT EYLÜL’ÜN
REKORU
Bir önceki aya göre (aylık) domates
işlem miktar endeksi, Eylül ayında
yüzde 15.48 ile rekor artış gösterirken
işlem fiyatı aylık yüzde 36.11 ile ortalama üzeri artış gösterdi. Bir önceki
aya göre (aylık) sebze işlem
miktar endeksi, Eylül ayında yüzde
16.16 artarken, fiyat endeksi aylık
yüzde 27.06 arttı. Son dört yılın Eylül
ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık
değişimler, rekor seviyede
gerçekleşti.
Bir önceki aya göre (aylık) meyve
işlem miktar endeksi, Eylül ayında
yüzde -26.54 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 14.18 artış gösterdi. Son dört yılın Eylül ayları
dikkate alındığında aylık değişimler
meyve miktar endeksinde rekor düşüş
ve fiyat endeksinde ise ortalama üstü
artış gerçekleşti.
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Tarımsal maliyetler

REKOR KIRIYOR
ATB, ATAK Başkanı Ali
Çandır, tarım girdi fiyatlarının ağustos ayında
da yükseldiğini belirterek, bunun ürün fiyatlarına yansıyabileceği
uyarısında bulundu.
Çandır, “Önümüzdeki
dönemde, tarla ürünlerinin hız kesmesi ve örtüaltı üretimin henüz
hasada geçmemesi dolayısıyla sebze fiyatlarında mevsimsel bir
yükseliş yaşanma ihtimali bulunmaktadır”
şeklinde konuştu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve
Antalya Tarım Konseyi (ATAK)
Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı Tarımsal Girdi
Fiyatları Endeksini (Tarım-GFE)
değerlendirdi. Tarım-GFE’nin aylık
yüzde 1.64 ve yıllık yüzde 135.06
ilan edildiğini belirten Çandır, “Bu
rakamlar, aylık düzeyde 2018 yılı
Ağustos ayı hariç rekor olurken yıllıkta ise son 18 aydır olduğu gibi
yine rekor kırmaya devam etmiştir.
Geçtiğimiz Mart ayında yüzde
105.70 ile üç haneli olarak açıklanan yıllık tarımsal girdi maliyetleri
enflasyonu, o tarihten bu yana artarak yüzde 135.06 rakamına
ulaşmıştır” dedi.
TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı Tarım-GFE’nin alt kalemlerinde tarımda kullanılan mal ve

hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde
1.25 ve yıllıkta yüzde 142.28’lik artış
ilan edildiğini kaydeden Çandır, tohumda yüzde 9.62, enerjide yüzde 5.01, gübrede yüzde 5.06, ilaçta
yüzde 1.00, veteriner hizmetlerinde
yüzde 2.00, yemde yüzde 1.59 ve
diğer kalemlerde ise yüzde 3.80
olarak aylık değişimler ilan edildiğini
belirtti. Ağustos ayındaki yıllık
değişimlere de dikkat çeken Çandır,
tohumda yüzde 66.38, enerjide
yüzde 184.77, gübrede yüzde
234.48, ilaçta yüzde 106.40, veteriner hizmetlerinde yüzde 36.20,
yemde yüzde 147.19 ve diğer
kalemlerde ise yüzde 62.97’lik artış
olduğunu belirtti. Çandır, “Tarımsal
yatırıma katkı sağlayan mal ve
hizmetlerin fiyatlarında ise aylık
yüzde 4.81 ve yıllık yüzde 90.40’lık
artış ilan edildi” dedi.
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FİYATLAR SEKTÖRÜN
ALEYHİNE
TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı
tarımsal üretici fiyat endeksinin (TarımÜFE) aylık yüzde -4.34 ve yıllık yüzde
142.42 olduğunu belirten Çandır, şu
değerlendirmede bulundu:
“Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar
açısından son bir yıllık eğilim sürekli
sektörün aleyhine seyrederken Nisan,
Mayıs ve Temmuz aylarında üretici
lehine bir durum yaşanmıştır. Ağustos
ayında ise durum yeniden üretici aleyhine dönmüştür. Yüzde -4.34’lük aylık
düşüşe karşılık yüzde 1.64’lük aylık

maliyet artışı ile üretici kayıp
yaşamıştır. Yıllıktaki yüzde 142.42’lik
üretici fiyatı artışına karşılık yüzde
142.28’lik bir girdi maliyeti artışı olmuştur. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin devam etmesi, üretici kesimi için
kayıpları artıracaktır.”
Başkan Çandır, Ağustos ayında
açıklanan aylık yüzde 2.41 ve yıllık
yüzde 143.75 düzeyindeki yurtiçi
üretici enflasyonu (Yi-ÜFE) ile aylık
yüzde 2.64 ve yıllık yüzde 118.94
düzeyindeki yurtdışı üretici enflasyonunun (Yd-ÜFE), tarım sektörünün
geçmişten gelen maliyet yükünü gele-

cekte de taşımaya devam edeceğini
gösterdiği kaydetti.

MALİYETİ TÜKETİCİYE
YANSITAMIYOR
Ağustos ayında tüketici enflasyonu
TÜFE’nin aylık yüzde 1.46 ve yıllık
yüzde 80.21 ilan edildiğini anımsatan
Çandır, “Tüketici taraftaki işlenmemiş
gıda enflasyonu ise Ağustos’ta aylık
yüzde -2.20 ve yıllık yüzde 79.51
düzeyinde ilan edilirken yaş meyve
sebze enflasyonu ise aylık yüzde 6.31 ve yıllık 50.85 olarak ilan
edilmişti. Tüketici taraftaki bu rakamlar, üreticilerin maruz kaldığı
maliyet artışlarını yarıdan
daha az tüketiciye yansıtabildiğini göstermektedir” dedi.

YÜKSELİŞ UYARISI
Haziran ve Ağustos aylarındaki aylık düşüşlerin,
sonbaharla birlikte yerini yükselişe bırakacağını söyleyen
Çandır, “Önümüzdeki
dönemde, tarla ürünlerinin hız
kesmesi ve örtüaltı üretimin
henüz hasada geçmemesi
dolayısıyla sebze fiyatlarında
mevsimsel bir yükseliş
yaşanma ihtimali bulunmaktadır” uyarısında bulundu.
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Zeytin
bu yıl
yüz güldürüyor
Zeytinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 30-40 rekolte artışı beklenirken, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların
döviz üzerinden temin edildiği, enerji gibi girdilerin de etkisiyle
zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artacağına dikkat çekildi
Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz
Toplantısı, ATB Başkan Vekili Halil
Bülbül başkanlığında Borsa
Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Toplantı, ATB Meslek komitesi
üyelerinin yanı sıra sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül,
her yıl zeytin hasadı öncesinde sektör temsilcilerini bir araya getirerek
zeytin ve zeytinyağı sektörünün
sorunlarını gündeme getirdiklerini
çözüm önerileri sunduklarını belirtirken, “Borsa olarak tarımsal
faaliyetlerin değer bulması için
canla başla çalışıyoruz. Bunu ya-

parken de ortak akla önem veriyoruz. Kentimiz ekonomisi için
önemli olan zeytincilik sektörünün
sorunlarını ve çözüm önerilerini
gündeme getireceğiz. Burada alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız” diye
konuştu.

REKOR YILI

ATB 4. Meslek Komite Üyesi
Zafer Tan, zeytinde bu yıl geçen
yıla göre yüzde 30-40 rekolte artışı
beklediklerini söyledi. Verim ve
kalitede iyi bir yıl olacağını vurgulayan Tan, “Bu yıl zeytin bol.
Sadece bizim bölgemizde değil
diğer yerlerde de iyi bir yıl bekleniyor. Bu nedenle zeytinin
çoğunluğu yağlığa gidecek” dedi.
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Zafer Tan, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların
döviz üzerinden temin edildiğine
dikkat çekerken, enerji gibi girdilerin de etkisiyle zeytinyağı sıkım
maliyetlerinin artacağına dikkat
çekti.

HASADA DİKKAT
Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi
Mustafa Fettahoğlu, Türkiye’de
özellikle yağlık zeytinde üretim
rekoru beklendiğini söylerken,
“Son yıllarda görülmemiş rekorla
karşı karşıyayız” dedi. Hasat
konusunda sıkıntı yaşanmaması

için üreticinin hasat tarihiyle ilgili
bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Fettahoğlu, “Çiftçiye ne zaman
hasat yapacağı konusunu öğretmemiz lazım. Zeytin maalesef
ezbere toplanıyor. Hangi zeytinin
hangi aşamada iyi yağ verebileceğini anlatmalıyız. Gök (göğ)
zeytinden yağ çıkarmaya çalışanlar
var. Zamanında hasat yapılırsa
herkes emeğinin karşılığını alır”
dedi.

SIKIM TARİHLERİ İÇİN
TAVSİYE KARARI
Toplantıda, zeytinyağı fabrikalarının Alanya ve Gazipaşa
ilçelerinde 5 Ekim, diğer ilçelerde
ise 25 Ekim’de zeytinyağı sıkımına
başlaması konusunda tavsiye karar
alındı. Toplantıya katılan sektör
temsilcileri, zeytin ve zeytinyağının
üretim maliyetleri, sıkım ücreti, fiyatı, işçilik sıkıntısı, pazarlanması ile
zeytinyağındaki markalaşma çalışmalarını değerlendirildi.
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ATB EYLÜL AYI
MECLİSİ TOPLANDI
ATB Başkanı Ali Çandır, yönetiminde bulunduğu dönemde ortak akılla
hareket ettiklerini belirterek, “Çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de
hız kesmeden devam etmek arzusundayız. Mesafe aldığımız tüm projelerimizi tamamlamaya, üyelerimizin yararına yeni projeleri görüşlerinize
sunmaya ve ortak akılla birlikte hareket etmeye talibiz” dedi
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül
ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı. Meclis Başkanı Ekinci,
acısıyla ve tatlısıyla bir dönemi geride
bıraktıklarını belirterek, Borsa meclisine, yönetim kuruluna, meslek
komitelerine, kurullarına, personele
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Yönetimin bir aylık çalışması

hakkında üyelerin bilgilendirildiği
Meclis’te, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, üyelere “54’üncü
ve bu dönemin son Meclis toplantımıza hoş geldiniz” diye seslenirken,
Borsa’nın 2018-2022 dönemindeki
çalışmalarını anlattı. Çandır,
“Sürdürülebilirliği, takip edilebilirliği,
hesap verebilirliği ve ortak hareket
etme kültürünü kendisine ilke edinen
Borsamız 2018-2022 dönemindeki

çalışmalarını da bu kapsamda tamamlamaktadır” dedi. Yönetim kurulu
üyeleri, meclis üyeleri ve meslek
komiteleri üyeleriyle başta tarım sektörü olmak üzere Antalya’nın, bölgenin
ve ülkenin gündemindeki konulara
hassasiyetle yaklaştıklarını, sorunların
çözümü için çaba sarf ettiklerini anlatan Çandır, “Bu dönemde birlikte görev
yaptığım sizlere ve tüm organ üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
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VİRÜSÜN
GÖLGESİNDE GEÇTİ

2018-2022 dönemini Borsa
tarihinde geçirilen en zor
dönemlerden biri olduğunu
söyleyen Çandır, etkisi halen
devam eden Koronavirüsün
bir çok insanın vefatına ve
sağlık sorunları yaşamasına
neden olduğunu anımsattı.
Çandır, “Bu dönemde hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet diliyorum” dedi. Tüm
insanlığı eve hapseden Koronavirüsün sadece halk sağlığı
açısından değil ekonomide de ciddi
sorunlara neden olduğunu belirten
Çandır, “Günlük hayatın ve ekonominin yavaş seyretmek zorunda
olduğu bir dönem yaşadık. Allah, o
günleri bizlere bir daha yaşatmasın”
dedi.
İnsanlığın yaşadığı zor dönemde
sağlık ve tarımın öneminin bir kez
daha ortaya çıktığını kaydeden Çandır,
tarımın stratejik sektör olduğu, özel
önem verilmesi ve desteklenmesi
gerektiğini Koronavirüs döneminde
herkesin anladığını söyledi. Çandır,
virüsün en şiddetli seyrettiği dönemde
dahi çalışmaktan kaçınmayan sağlık
ve tarım çalışanlarına, üreten, üretilen
ürünleri işleyen, ticaretini yapan, tüketicilere ulaştıran ve tüm bu aşamalarda
görev alan kişi ve kuruluş ve kuruluşlara teşekkür etti.

ORTAK AKILLA
HAREKET ETTİK

Antalya Ticaret Borsası’nın Koronavirüsü döneminde de ortak akılla
hareket ettiğini, salgının ülkemizde
görülmesiyle birlikte meslek komitesi
üyeleriyle değerlendirme toplantıları
yaptıklarını anımsatan Başkan Ali
Çandır, “Üyelerimizle birebir görüşmelerde bulunduk ve anketler uyguladık.
Başkanlığını yürüttüğümüz Antalya
Tarım Konseyi üyelerinin de görüşlerini
alarak raporlar hazırladık. Meslek

başvuruda bulunduk ve
çözüm önerilerimizle taleplerimizi ilettik. Bunlardan
9 adetini çözüme kavuştururken 11 adetiyle ilgili
kısmi çözüm elde ettik.
Kalan 20 adetinin takipçisi
olmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.

SORUNLARIN
TAKİPÇİSİYİZ

komitesi üyelerimizden karşılaştıkları
sorunlarla ilgili görüşlerini ve taleplerini
gün be gün hızla alıp başta TOBB ve
bakanlıklar olmak üzere tüm ilgililerle
paylaştık. Yereldeki akut problemlerimizi de başta Valimiz olmak üzere ilgili
müdür ve yetkililerle paylaştık. Taleplerimize ilgi gösteren ve çözümü
arayan kurumlarımızın yöneticilerine
ve çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Devam etmekte
olan sorunlarımızın çözüme kavuşması içinse uğraşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

KOMİTELERİMİZ
ATÖLYEMİZ

Borsa’nın çalışmalarında meslek
komitelerinin önemini vurgulayan
Başkan Çandır, “Meslek komitelerimiz
yalnızca Koronavirüs döneminde değil
her daim çalışmalarımıza yön veren
Borsamızın atölyesi olmuştur” dedi.
2018 yılı Nisan yılından bu yana kadar
10’u müşterek, 227 meslek komitesi
toplantısı gerçekleştirdiklerini, toplam
507 karar aldıklarını, alınan kararları
başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili bakanlıklara, valiliğe, büyükşehir ve ilçe belediyelerine
ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini
söyleyen Çandır, ilettikleri konuların da
takipçisi olduklarını kaydetti. Çandır,
“Bu kapsamda gerek üyelerimizden
gerek meslek komitelerimizden gelen
toplam 40 adet sorunla ilgili yazılı

Rusya Federasyonu
kotaları, iklim koşullarında
kaynaklanan tarımsal zararları, ormanda odun dışı hasatla ilgili sorunları, su kullanımı sorunları, örtüaltı ve
haldeki donanımla ilgili güvenlik sorunları ile haldeki trafik sorunları gibi konularda çözümlere ulaştıklarını, lisanslı
depoculuk, vergi muafiyetleri, enerji
maliyetleri ve uygun koşullu krediye erişim gibi konularda yaptıkları başvurulara henüz tatminkar cevap
alamadıklarını anlatan Çandır, “Tüm
üyelerimizi genel olarak yakından ilgilendiren bu ve benzeri konulardaki
taleplerimizi her aşamada takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

PROJELERLE GEÇTİ

Çandır, yürüttükleri projelerle ilgili
meclis üyelerine bilgi verdi. Yöresel
Ürünler Projesi kapsamında Korkuteli
Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan
Yüreği Zeytini’ne coğrafi işaret aldıklarını, YÖREX’i koronavirüs nedeniyle
10. ve 11. kez düzenlediklerini, Antalya
Tarım Konseyi liderliğinde yerel yönetimler ve oda borsalarla 25. Hasyurt
Tarım Fuarı’nı tekrar başlattıklarını,
Zeytinpark’ın korunmasına yönelik
çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir
Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ile
protokoller imzaladıklarını anlatan
Çandır, canlı hayvan borsasının ikinci
etabını projelerini tamamladıklarını,
maliyetlerin stabil hale gelmesiyle projeyi önümüzdeki dönemde tamamlayacaklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi ile yapılan
protokolle Antalya hallerinde işlem
gören yaş meyve sebze miktar ve fiyatlarını içeren “Antalya Yaş Meyve
Sebze Endeksi” ile “Antalya Domates
Endeksi” hazırlayarak her ay kamuoyu
paylaştıklarını, Nefes Kredisi’ni 8 kez
üyelerin kullanımına sunarak zor
dönemde üyelerinin yanında durduklarını, Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri İhracatının
Geliştirilmesi URGE Projesini tamamladıklarını kaydeden Çandır, Yaş
Sebze İhracatın Geliştirilmesi URGE
Projesi ile Kesme Çiçek İhracatın
Geliştirilmesi URGE Projesi’ne
başladıklarını belirtti.

KURUMSAL BELLEK
ÖNEMLİ
Kurumsal belleğe önem verdiklerinin altını çizen Çandır, Borsa’nın
100 yıllık serüvenini konu alan 100. Yıl
Belgesel Filmi’ni ve 100. Yıl kitabını
hazırladıklarını anımsattı. Çandır, “Borsamızın 100. Yılını kutlamak da sizlerle birlikte bize nasip oldu” dedi.
Borsa’nın web sayfasını çağın
gerekliliklerine uygun hale getirerek,
online işlemler bölümlerini geliştirdiklerini kaydeden Çandır, Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Tarımsal
Ticaret Portalı yazılımları yaparak
üyelerin ve tarım sektörünün hizmetine
sunduklarını söyledi.

Başkan
Çandır, Borsa’nın liderliğinde Antalya
Tarım Konseyi,
Antalya Tarım
ve Orman
Müdürlüğü,
Dünya Tarım ve
Gıda Örgütü,
yerel yönetimler, oda ve borsalar, basın
yayın organları
ve pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliği
yaparak, finansman, istihdam, kuraklık, iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik,
göç, tarım toprakları, sosyal güvenlik,
coğrafi işaret, tarım ve ekonomi konulu
değerlendirme, diyalog güçlendirme,
bölgesel istişare, çalışma, işbirliği, sektörel analiz toplantıları ve uluslararası
çalıştaylar düzenlediklerini anlattı
Çandır, “Sorunların ve çözüm önerilerinin bu toplantılarda ilgilileriyle paylaşılmasını sağlarken toplantı sonu
raporlarıyla taleplerimizi ilettik ve
takipçisi olduk” dedi.
Birleştirilmiş meslek komitesi toplantılarına konuk davet ederek, üyelerin
sorunlarını doğrudan ilettiklerini ve
çözüm aradıklarını belirten Çandır,
tarım, iklim ve ekonomi konulu tarım
sohbetleri düzenlediklerini anımsattı.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ile işbirliği protokolü imzalayarak,
zeytin, peynir, süt, tıbbi ve aromatik
bitkiler gibi pek çok konuda online
eğitim programları düzenlediklerini,
üyelerin, sektörümüzün ve tarıma ilgi
duyan kamuoyunun ilgisine sunduklarını belirten Çandır, ilginin yoğun
olduğu eğitimlerin 1 milyonun üzerinde
izleyiciye ulaştığını söyledi.
Ali Çandır, uluslararası ve ulusal
pek çok kişi ve heyeti Borsa’da ağırlayarak ülkeler ve kentler arası tarımsal
işbirliği imkanlarına zemin aradıklarını
söylerken, iş insanlarını yatırım için
Antalya’ya davet ettiklerini kaydetti.
Çandır, “Üyelerimizin network kur-

malarını sağladık. Üyelerimizin başka
illerde düzenlenen fuar ve etkinlikleri
ziyaretini teşvik ettik. Birçok kurum ile
işbirliği protokolleri imzalayarak üyelerimize, kentimize, sektörümüze ve
hemşerilerimize ilave fayda yaratma
için çalıştık. Hazırladığımız
kitapları, raporları, sunumları ve çeşitli
dokümanları üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Hepsini web
sayfamızdan inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz” dedi.

ÜYELERE 5 YILDIZLI HİZMET
“ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi” ve “TSE IS0-10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi”ni Akdeniz’de alan ilk Borsa olduklarını anımsatan Çandır, sistemle ilgili yapılan
denetimleri başarıyla tamamlayarak
belgeleri yenilediklerini belirtti. Çandır,
“TOBB Akreditasyon Belgemizi yenileyerek üyelerimize 5 yıldızlı hizmet
sunmayı sürdürdük” dedi.
Başkan Çandır, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde
düzenlenen “Oda ve Borsa Proje
Yarışması”na YÖREX Projesi ile
katıldıkları ve 123 proje arasından jüri
özel ödülünü aldıklarını anımsattı.

HALKIMIZIN DA
YANINDA OLDUK
Çandır, Borsa olarak gıda ve
eğitimle ilgili yardımlarını artırarak
sürdürdüklerini söylerken, Atalya
Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne endüstri 4.0 robotik
kodlama sınıfını kazandırdıklarını, Koronavirüs tedavisinde kilit rol oynayan
4 Yüksek Akış Oksijen Cihazı’nı İl
Sağlık Müdürlüğü’ne bağışladıklarını
belirtti. Çandır, Manavgat yangınında
100 ton saman ve yem ile diğer oda
borsalardan gelen saman, yem ve
gıda gibi ayni yardımları Manavgatlılara ulaştırdıklarını anımsatırken,
kamu yararı olan bir çok etkinliğe de
destek olduklarını söyledi.
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Çandır, “Katıldığımız toplantılarda;
ülkemiz, kentimiz ve sektörümüzle ilgili
yaşadığımız sorunları, beklentilerimizi
ve çözüm önerilerimizi iş dünyamız ve
ilgilileri ile paylaştık.

TÜRİB’E ORTAK OLDUK

Başkan Ali Çandır, TMO-TOBB
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Ürün
İhtisas Borsası A.Ş.’ye (TÜRİB) ortak
olduklarını, TÜRİB ortalığıyla birlikte
TÜRİB acentesi olduklarını söylerken,
Ürün Piyasası Aracı Kurumu’na
(ÜPAK) ortaklık içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Çandır, AHB Hayvancılık A.Ş.’nin
faaliyet alanını gelişen koşullara ayak
uydurarak Antalya Çevre Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi olarak
değiştirdiklerini söyledi. Çandır, yazılı
ve görsel medyada tarımsal üretim,
ticaret, istihdam ve sosyal güvenlik gibi
konularda sorunlar, beklentiler ve
çözüm önerilerini dile getirdiklerini kaydetti.

HİZMET ETMEKTEN
HİÇ YORULMADIK

“Çalışmalarımıza önümüzdeki
dönemde de hız kesmeden devam

etmek arzusundayız. Mesafe aldığımız
tüm projelerimizi tamamlamaya,
üyelerimizin yararına yeni projeleri
görüşlerinize sunmaya ve ortak akılla
birlikte hareket etmeye talibiz” diyen
Başkan Çandır, “Üyelerimize, sektörümüze, hemşerilerimize ve nihayet
ülkemize hizmet etmekten hiç yorulmadık, ilk gün şevkiyle hizmet etmeye
de motiveyiz” diye konuştu. Başkan
Çandır, “Yüzyılı aşan birikimi ve
muazzam geçmişi ile gurur duyduğumuz Borsamızın, gelecek nesillere yüz
akıyla tesliminde emeği olan tüm
arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür
ediyorum” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Üyelerin teveccühü ve güveniyle
seçilen ve dört buçuk yıldır görevlerini
layıkıyla yerine getiren, ailesinden,
sosyal hayatından ve işinden fedakarlık ederek sektörleri adına çalışan
meslek komitesi üyeleri, meclis üyeleri,
yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Çandır, “4.5 yılda birlikte görev yaptıkları Bakanlar, TOBB Başkanı Sayın
Rifat Hisarcıkloğlu ve yönetimine, milletvekillerimize, valilerimize, belediye
başkanlarımıza, kurum ve kuru-

luşlarımızın yöneticilerine, Antalya
başta olmaz üzere oda ve borsalarımızın yönetim kurulları ve
başkanlarına, meslek ve sivil toplum
kuruluşlarımıza ve çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

ÜYELERİ OY
KULLANMAYA DAVET ETTİ

Başkan Çandır, Borsa seçimlerinin
1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtirken, “Ülkemizin en seçkin
kurumları arasında bulunan Borsamız
geleneklerine uygun bir biçimde seçimi
tamamlayacağımıza inancım tamdır.
Tüm üyelerimizi oylarını kullanmaya
davet ediyorum. Borsamız seçimlerinin, kurumumuz, üyelerimiz, sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz için
hayırlara vesile olmasını diliyorum”
dedi.

Başkan Çandır, babasını kaybeden
Meclis Üyesi Hakkı Ergin Civan ve
ailesine baş sağlığı, merhuma rahmet
diledi.
Mecliste üyeler, sektörlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
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BAŞKAN ÇANDIR:
Tarımda yeşil dönüşümü
HAYATA GEÇİRMELİYİZ
Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım
Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, tarımda rekabeti yakalamak
için yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini söylerken, dönüşümde
Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi ve devlet desteğinin etkin şekilde
sağlanması gerektiğini kaydetti

TEBD Yeşil Mutabakat Çalışmaları–Türk Tarım
Sektörü Çalıştayı, Antalya Ticaret Borsası ev
sahipliğinde Borsa üyelerinin katılımıyla çevrimiçi
yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ortaklığında yürütülen “Türkiye-AB
İş Dünyası Diyaloğu” (TEBD) Projesi kapsamında
düzenlenen Çalıştayda konuşan ATB, ATAK Başkanı
Ali Çandır, Borsa’nın sürdürülebilirlik ve yeşil
dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
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YEŞİL MUTABAKATI BAŞARI
HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ
Borsa olarak Türkiye’de ilk kez
tarımda karbon ayak izini hesaplamayla ilgili yazılım geliştirdiklerini ve
kurumsal web sitesinden herkesin
hizmetine sunduklarını anımsatan
Çandır, tarımda marka olan Antalya’nın karbon ayak izi ve
sürdürülebilirlik konusunda öncü olması gerektiğini vurguladı. Çandır,
AB’nin uygulayacağı karbon vergisiyle ilgili tarım sektörünün büyük
yükümlülük altına gireceğine dikkat
çekerken, “Ancak, doğru işi
doğru zamanda yaparsak yeşil
mutabakatı başarı hikayesine
dönüştürebiliriz” dedi.
Ali Çandır, 2050 yılına kadar
AB’nin sıfır karbon hedefi
olduğunu belirtirken,
“Önümüzdeki dönemde AB’nin
hedefleri bizim de hedeflerimiz
olmalı. Çünkü sürdürülebilirlik
için bizim bugünü değil yarını da
düşünen bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ancak yeşil

dönüşüm yükünün altında özel sektörün tek başına kalkma şansı yok.
Devletimizin destekleri, AB‘nin fon
desteği bu anlamda çok önemli” diye
konuştu.

AB EN BÜYÜK İHRACAT
PARTNERİMİZ
Redis Innovation Kurucu Ortağı
Selin Arslanhan, yaptığı sunumda
başta yaş meyve sebze ve çiçek sektörü olmak üzere yeşil mutabakatın
tarımı nasıl etkileyeceğini anlattı. Arslanhan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin

en büyük ihracat partneri olduğunu
belirtirken, AB’nin ticaretteki yerinin
çok önemli olduğunu ve bunun
devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Arslanhan, bu çerçevede yeşil
mutabakatta uyumun önemine dikkat
çekti.
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu
Proje Direktörü Oya Ersöz, yeşil
dönüşümün tarımsal üretim ve ticaret
için fırsat olabileceğini söylerken, mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ersöz, yeşil mutabakata uyumla
ticarette rekabet gücünün artırılabileceğini belirtirken, sürdürülebilirlik için
yeşil mutabakatta somut adımların
atılması gerektiğini ifade etti.
Redis Innovation Kidemli Danışmanı Sibel Güven, tarımda yeşil
dönüşümün uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtirken, tarımla
ilgilen katılımcıların uyum için neler
yaptığını sordu. Toplantıya katılan
üyeler, yeşim dönüşümle ilgili
uygulama ve deneyimlerini paylaşırken, dönüşümle ilgili sorular
yöneltti.

16
BORSA
NOMi

BORSADAN
Eylül-Ekim 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
İÇİN ADIM ATILMALI
Kırsalın boşalmasıyla tarımın
kan kaybettiğini söyleyen
uzmanlar, tarımın güçlenmesi için
kırsalın da ekonomik ve sosyal olarak
güçlendirilmesi
gerektiğini kaydetti. FAO Türkiye Temsilci
Yardımcısı Ayşegül Selışık,
kırsalda yaşayan insanların
kendini oraya
ait hissedebilmesinin nedenlerinin
olması gerektiğini belirtti

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya
Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Anadolu Aslanları
İşadamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği “Antalya’da Tarımın Geleceği ve
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma” Çalıştayı,
ATB’nin ev sahipliğinde Borsa Toplantı Salonu’nda yapıldı. Çalıştayda,
tarımın sorunları ve çözüm
önerileri, sürdürülebilir kırsal
kalkınmanın önündeki engeller, iklim değişikliği gibi
bir çok konu gündeme geldi.

KENTE GÖÇTE
ANNENİN ROLÜ
ATB ve ATAK Başkanı Ali
Çandır, Borsa olarak 20212022 yılını sürdürülebilirlik
yılı ilan ettiklerini belirtirken,
bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı. ATB, ATAK

Ali Çandır

olarak kırsaldan kente göçün nedenleri üzerine kafa yorduklarını kaydeden Çandır,
bütünşehir yasası, sosyal güvenlik
yasasının kırsaldan kente göçe etkileriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yapılan
çalışmalarda annelerin mutluluğunun
önemli olduğunu gördüklerini anlatan
Çandır, “Anneler
çocuklarının geleceği garanti altında olduğunda
mutlu olurlar.
Onun için çocuklarına ‘sen köyden
şehre git, bekçilik
de olsa yap,
sosyal güvencen
olsun, emekliliğin
olsun” diyor ve
kente göçmek istiyorlar” dedi.
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Gökhan
Karaca

MOTİVASYONU ÜRETİM
YÖNLENDİRELİM

KIRSALA YÖNELİK
PROJE GELİŞTİRİLMELİ

Kırsaldaki sosyal hayatın yok
sayıldığını, sağlık, eğitim alanlarında
kırsalın ihmal edildiğini vurgulayan
Ali Çandır, “Sosyal hayatı, hayat
kalitesini kırsalda yaşatmadığımız
sürece ne kadar konuşsak boş. Kırsaldan kente göçü önleyemeyiz”
diye konuştu. Tarıma özel sosyal
güvenlik sisteminin mutlaka hayata
geçirilmesi gerektiğini vurgulayan
Çandır, “Devletimiz sosyal desteklerle çok fazla para veriyor ama bu
destekler insanları üretimden
kaçırıyor, tembelliğe itiyor. İş bulsa
bile sosyal yardım aldığı için tarımda
çalışmak istemeyenler var. Tembelliği motive ediyoruz, bu motivasyonu üretime yönlendirmeliyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci
Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık,
tarımın yaşlandığını söylerken,
gençlerin tarıma yönlendirilmesinin
önemini vurguladı. Pandemiyle birlikte gıda ve tarımın öneminin daha
da anlaşıldığını ifade eden Selışık,
tarımın ihmal edilebilir sektör olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.
Kırsalda mutsuz olan kadının kente
göç için ailesini zorladığını anlatan
Selışık, kırsalda yaşayan insanların
kendini oraya ait hissedebilmesinin
nedenlerinin olması gerektiğini belirtti. Selışık, aileleri kırsalda tutacak
projeler geliştirilmesi gerektiğini
vurguladı.

Dr. Ayşegül
Selışık

Cahit Urfan
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KIRSAL GÜÇLÜ OLURSA
TARIM DA GÜÇLÜ OLUR
Antalya Tarım Orman Müdürü
Gökhan Karaca, dünyada 1 milyar
insanın yatağa aç girdiğini,
Türkiye’nin tarımsal üretim
konusunda şanslı bir ülke olduğunu
söylerken, “Biz güçlü bir tarım ülkesiyiz” dedi. Antalya’nın tarımda
önemli bir yere sahip olduğunu
kaydeden Karaca, “Tarımdaki bir
çok yenilik ilimizden başlıyor. Antalya tarımsal anlamda Türkiye’de
öncü bir il. Bizde bununla gurur
duyuyoruz” dedi. Tarımsal üretimde
kırsalın önemini vurgulayan Karaca,
kırsalı güçlendirerek tarımın daha
güçlü hale getirilebileceğini ifade
etti.

GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇİLMELİ
ASKON Şube Başkanı Cahit

Urfan, Antalya’da tarım alanlarının
korunması hatta artırması gerektiğini söylerken, “Bunun yanı sıra
su kaynaklarımızın da korunarak
verimli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Tarım sektöründe yer alacak kişilerin bilinçli bir şekilde
eğitilmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir. Tarım ile uğraşanları tarımda
tutabilmek adına cazip programlar
devreye sokulmalı, göçlerin önüne
geçilerek sürdürülebilirlik sağlan-

malıdır” dedi.
Çalıştayda düzenlenen oturumlarda gençlerin tarımda istihdamı,
kırsalın avantajları dezavantajları,
iklim değişikliği, tarımın
sürdürülebilir olması için atılması
gereken konular konuşuldu.

Bülent
Topkaya
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ASIRLIK ZEYTİN
AĞAÇLARINDA
MEYVE ZAMANI
20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin en büyük zeytin
bahçesi Zeytinpark’ta hasat başladı.
Geçen yıl 85 ton civarındaki rekoltenin
bu yıl 100 tonu aşması bekleniyor
Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ATB’nin 2009 yılında Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nden kiraladığı toplam 26 bin
ağacın bulunduğu 2 bin 630 dönümlük
Vakıf Zeytinliği’nde zeytin hasadının başladığını kaydetti.
Zeytinpark’ta hasadın 3 ay süreceğini kaydeden Çandır,
alanda 30 işçinin zeytinleri topladığını söyledi. 12 çeşit zeytin ağacının
bulunduğu Zeytinpark’ta Antalya’ya özgü Tavşan Yüreği, Manzerilla,
Ayvalık, Memecik zeytinlerinin hasadının ağırlıklı olarak yapılan çeşitler
olduğunu bildiren Çandır, “Tavşan yüreği zeytine Borsa olarak coğrafi
işaret almıştık. Tavşan yüreği zeytinimiz Antalya’nın en önemli yerel
zeytin çeşitlerinden biri. Tadı, lezzeti ve sağlığa katkısıyla bilinen bir
çeşit” dedi.
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ZEYTİNYAĞI ZEYTİNPARK’TA
SATIŞA SUNULUYOR
Toplanan zeytinlerin boyuna göre
elenerek, sofralık ve yağlık ayrıldığını,
sofralık olan zeytinlerin toptan
satıldığını, zeytinin önemli bir
bölümünün ise yağ olarak değerlendirildiğini anlatan Çandır, “Çıkarılan
zeytinyağı Zeytinpark’ta satışa
sunuluyor. Dip yağları kesinlikle kullanılmıyor, sabunluk olarak değerlendiriliyor” dedi.

ASIRLIK AĞAÇLARDA
VERİM İYİ

İstanbul – İzmir otoyol çalışması

sırasında Manisa’da istimlak edilen
alandan sökülerek Zeytinpark’a getirilen 1200 yıllık ve 800 yıllık iki zeytin
ağacında da hasat yaptıklarını anlatan
Başkan Ali Çandır, “2016 yılında Zeytinpark’ta toprakla buluşan asırlık ağaçlardan 5 yıldır verim alınıyor. 1200 yıllık
ağaçtan bu yıl 30 kilogram kadar
meyve bekleniyor” dedi.
Çandır, Zeytinpark’ın kentin akciğeri
konumunda olduğunu belirtirken, “Yılda
2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark, Antalyalıların nefes alacağı alan
haline geldi” dedi.
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KRALİÇENİN CENAZESİNE
TÜRKİYE’DEN 1,5 MİLYON
DAL KARANFİL
İngiltere’de Kraliçe 2’nci Elizabeth’in
yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta’dan
çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze
için toplamda en az 1,5 milyon dalı
bulacak karanfil sevkiyatı başladı.
Sevkiyatlarda firmalar, TIR yerine
daha hızlı olan uçak kargoya döndü
ve İngiltere’yi ihracatta ilk sıraya aldı.
Günlük çalışma saatleri 2’şer saat,
işçi sayıları yüzde 50 artırıldı
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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü sonrası Antalya ve
Isparta’daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik
başladı. Kraliçe Elizabeth’in 8
Eylül’de vefat etmesi sonrasında
Kraliyet Ailesi’nce yas ve cenaze
töreni için 10 günlük bir program
hazırlandı. Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere’den Antalya’ya yapılan
kesme çiçek talebinde yüzde 8090’a varan bir talep artışı
yaşanıyor.

ÜRETİMİN ÇOK AZ
OLDUĞU DÖNEM

Kesme çiçek üretiminde
Türkiye’de ilk sırada yer alan Antalya’da, kasım- haziran aylarında
hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım
ayları arasındaki dönemde ise yayla
bölgesi olarak nitelendirilen Isparta’daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor.
Kraliçe Elizabeth’in ölümü de Isparta
bölgesindeki yayla üretiminin son
dönemine denk geldi.

İNGİLİZ TALEPLERİ İLK SIRADA

Antalya’daki seralardaki hasat
dönemi kasım ayında başlayacağı için
şu an İngiltere’den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor.
Bu dönemde İngiltere’ye olan kesme
çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR’larla gerçekleştiren sektör,
Kraliçe’nin ölümüyle nakliyatlarını
uçaklarla günlük olarak göndermeye
başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai
saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere’yi ilk
sıra aldı.

ÖLÜM HABERİNİN
ARDINDAN SİPARİŞ

Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Meclisi ile Kesme
Çiçek ve Süs Bitkileri
Meslek Komitesi üyesi
Selçuk Çelebi, 8 Eylül
akşamı Kraliçe’nin ölüm
haberiyle İngiltere’deki
müşterilerinden ekstra
çiçek siparişleri almaya
başladıklarını söyledi.
Çelebi, “Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve
cenaze programının 10 gün

süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya’da kesme
çiçek üretimi yok, Isparta’da yayla üretiminin de azaldığı bir dönem geldi”
dedi.

TIR YERİNE UÇAKLA SEVKİYAT

Normal haftalık sözleşmelerinin
olduğu çiçek sevkiyatlarını yapmakta
zorlanırken, sevkiyat programına yeni
gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere’nin ilk sıraya
alındığını anlatan Selçuk Çelebi, “Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla
TIR’la sevk edeceğimiz ürünlerimizi
uçak sevkiyatına dönüştürdük. TIR’la
7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor” diye konuştu.

‘HER RENKTEKİ KARANFİLİ
GÖNDERİYORUZ’

Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle kesme
çiçek siparişlerinde yüzde 80-90’lık bir
artış olduğunu ifade eden Çelebi,
“Ancak bu dönem üretim boşluğumuzdan dolayı bu sipariş artışının yüzde
40-50’sini karşılamaya çalışıyoruz. Şu
anda üretimi olan tür ise karanfil, her
renkteki karanfili de gönderiyoruz. 10
günlük program dışında yaklaşık 1 ay
boyunca bu hareketliliğin de sürmesini
bekliyoruz” dedi.
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Antalya ve Isparta’daki kesme çiçek
üreticilerinin İngiltere’ye direkt ihracatının yanı sıra Hollanda’ya da ciddi
miktarda çiçek gönderdiklerini kaydeden Çelebi, bu kapsamda
Hollanda’daki müşterilerinin de cenazeden dolayı ellerindeki Türk
çiçeklerini İngiltere’ye gönderdiklerini
söyledi.

MESAİ VE İŞÇİ SAYILARI
ARTIRILDI

Çiçek firmasında kalite kontrol ve
depo sorumlusu ziraat mühendisi
Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat
şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem

mesai saatleri hem de işçi sayılarını
artırmak durumunda kaldıklarını
söyledi. Yıldırım, bu süreçte her gün
günlük 2’şer saat mesai ve 11- 18
Eylül Pazar günleri de çalışma kararı
aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, 30 olan
işçi kapasitesinin de 45 kişiye
çıkartıldığını kaydetti.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade
edilen Isparta’nın haziran- kasım ayları
arasında, Antalya’nın sıcak olduğu yaz
dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:
“Üretim periyodumuzun da 12 ay
boyunca yapılmasını sağlıyoruz. Isparta’daki üretim alanlarının büyük
bölümünü Antalyalı üreticiler oluşturuyor. Isparta’da 2 bin dekar alanda
toplamda 250 milyon dallık bir üretim
kapasitesi mevcut. Normalde bu
dönemde İngiltere pazarına haftalık
600- 700 bin dal çiçek gönderirken,
Kraliçe Elibazeth’in ölümüyle birlikte bu
rakamın cenaze töreni döneminde en
az 1,5 milyon dal olacağını tahmin
ediyoruz. İngiltere’den taleplerde ciddi
bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimiz mevcut.
Cenaze ve yas programının ardından
da belli bir süre daha bu hareketliliğin
devam etmesini bekliyoruz.”
KAYNAK: (DHA)

24
BORSA
NOMi

BORSADAN
Eylül-Ekim 2022

ANTALYA TİCARET BORSASI
SEÇİMİNİ YAPTI
Antalya Ticaret Borsası’nın
seçimlerinde önümüzdeki
4 yıl için güven oyu alan
Başkan Ali Çandır, tekrar
aynı göreve seçildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB),
organ seçimlerinin birinci aşaması olan
meslek komite üyeliği ve meclis üyeliği
seçimi için sandık başına gitti. 20222026 yılları arasında faaliyet gösterecek olan meslek komitesi, meclis asil
üyeleri ile yedeklerinin belirlendiği
seçimler, Antalya Ticaret Borsası
Meclis Salonu’nda yapıldı. Seçimde,
Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 5 sandık kurulu oluşturuldu.

Ekim’de yapılan ilk tur seçiminde, Meclis üyeliğine
Murat Köseoğlu, Nuri Büyükselçuk, Ahmet Yılmaz, Veli
Karasu, Kadir Sarıcalar, Erdoğan Ekinci, Cüneyt Doğan,
Sedat Ekici, Halil Bülbül, Hüseyin
Simav, Ragıp Gök, Mert Sönmez,
Adnan İngeç, Mustafa Cahit Sönmez,
Ali Çandır, Tuncay Özden, Selçuk
Çelebi, Hakkı Ergin Civan, Abdullah
İnan seçildi.

Seçimde 1. Meslek Komitesi, 2.
Meslek Komitesi, 3. Meslek Komitesi,
4. Meslek Komitesi, 5. Meslek
Komitesi, 6. Meslek Komitesi, 7.
Meslek Komitesi için ayrı sandıklar kuruldu. 45 meslek komitesi üyesi belirlenirken, bunlardan 19’u meclis üyesi
seçildi.
Antalya Ticaret Borsası´nın 1

BORSAYA YAKIŞAN
SEÇİM OLDU

Organ seçimlerinin hayırlı olması
dileyen Ali Çandır, “Antalya Ticaret
Borsası, bir asırlık birikimi, geleneğiyle
Antalya’nın en köklü kurumları
arasında yer alıyor. Seçimlerin ilk turunu Borsamıza yakışır şekilde
tamamladık. Seçilen komite ve meclis

üyelerimiz, sorumluluk bilinciyle çalışacaktır. Seçime katılarak demokratik
haklarını kullanan üyelerimize teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

BORSA MECLİSİ
“ALİ ÇANDIR” DEDİ

Antalya Ticaret Borsası(ATB), organ
seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB
delegeliği seçimi için sandık başına
gitti. Meclisi üyeleri seçimin ikinci turunda, yönetim kurulu, disiplin kurulu
TOBB delegelerini seçti. Seçimde Ali
Çandır’ın yönetim listesi, meclis
üyelerinden tam destek aldı.
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ÇANDIR GÜVEN TAZELEDİ
2009 yılından bu yana 3 dönemdir
Borsa’nın başkanlığını yürütülen Ali
Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için
yetki aldı. Ali Çandır başkanlığındaki
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
üyeliklerine, Halil Bülbül, Cüneyt
Doğan, Hüseyin Simav, Ragıp Gök
seçildi.

TOBB DELEGELERİ VE
DİSİPLİN KURULU DA SEÇİLDİ
Seçimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul
delegeliğine Nuri Büyükselçuk, Selçuk
Çelebi ve Adnan İngeç seçilirken. ATB
disiplin kurulu üyeliklerine Burak
Gönen, Nurettin Babaoğlu, Nuri Cengiz, Derviş Kaymaz, Mustafa Fettahoğlu, Hakan Tayfun Aydın seçildi.
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Başkan Çandır’dan teşekkür
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır seçim sonrası
yaptığı değerlendirmede, Meclis üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. 100 yıllık geçmişe sahip Borsa’nın
yönetiminde bulunmanın büyük bir onur olduğunu, aynı
zamanda büyük bir sorumluluk getirdiğini kaydeden
Çandır, proje odaklı çalışmaya devam edeceklerini
söyledi.

Borsa’nın yüzyıllık tarihine yakışacak, barış ortamında
seçim gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, “Demokratik
haklarını kullanarak sandık başına giden tüm üyelerimize
ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Çandır,
yeni dönemde Borsa’nın çıtasını daha da yükseltmek için
çalışacaklarını vurgularken, “Fark yaratıcı çalışmalarımızla ülkemiz, kentimiz, tarım sektörümüz için daha fazla
çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

27
BORSA
NOMi

BORSADAN
Eylül-Ekim 2022

ATB MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

ERDOĞAN EKİNCİ SEÇİLDİ
Antalya Ticaret Borsası’nın yeni dönem ilk
Meclisi’nde, Meclis
Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Meclis
Başkanlığı’na Erdoğan
Ekinci seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları
Abdullah İnan ve Murat
Köseoğlu, Katip Üye
ise Veli Karasu oldu

Antalya Ticaret Borsası’nın yeni dönem ilk
Meclisi, Meclis’te yaşı en
büyük Meclis Üyesi Veli
Karasu başkanlığında toplandı. ATB Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda
meclis üyeleri, Meclis
Başkanlık Divanını belirledi.
Meclis Başkanlığı için aday
olan Erdoğan Ekinci, meclis
üyelerinin oyuyla Meclis
Başkanlığına seçilirken,
Meclis Başkan Yardımcıları
Abdullah İnan ve Murat
Köseoğlu, Katip Üye ise Veli
Karasu oldu.
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BİRLİK VE BERABERLİK
İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci,
meclis üyelerine teşekkür ederken,
“Bu dönemde de el ele verecek ve
hep birlikte üyelerimiz adına çalışacağız. Seçimlerinde oy kullanan tüm
üyelerimize teşekkür ediyor, görev
alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Makamlar, mevkiler, unvanlar
gelip geçicidir. Önemli olan görev yaptığımız süre içerisinde üyelerimiz, sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz
menfaatine hangi kalıcı işleri yaptığımızdır. Hepimizin görevini bu anlayışla yerine getireceğine inanıyorum”
diye konuştu. Ekinci, Meclis divanına
seçilen başkan yardımcıları ve katip
üyeye de başarılar dilerken, “Yapacağımız tüm hizmetlerin, birlik ve
beraberlik içerisinde yapılmasını diliyorum” dedi.

ladık. Oy kullanan üyelerimize,
Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu’na,
sandık görevlilerine ve çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Antalya Ticaret Borsası’nın 100 yılı aşan tarihi ile
tarım sektörüne, Antalya’ya ve ülkeye önemli katkılar sağladığını
kaydeden Çandır, “Asırlık kurumumuzun itibarına ve geleneklerine
uygun olarak çalışmalarımızı aynı
sorumlulukla sürdüreceğiz. ÜyelerATB Başkanı
imizin güvenini boşa çıkarmamak
Ali Çandır
için aynı ruh ve aynı heyecanla,
var gücümüzle çalışmaya devam
AYNI HEYECANLA
edeceğiz” diye konuştu.

ÇALIŞMAYA DEVAM

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek,
“Demokratik bir ortamda gerçekleşen
seçimlerimizi geleneklerimize ve etik
kurallara uygun bir şekilde tamam-

KİMSENİN GÖLGESİNE
GİRMEDİK

Göreve geldikleri ilk günden itibaren
hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan
Başkan Çandır, “Göreve geldiğimiz ilk
günden itibaren kurumumuza ve kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk
gereği hiç kimsenin gölgesine
girmedik, kimseye de gölge etmedik.
Üyelerimizin sorunları ve hakları
uğruna, sektörümüzün ve kentimizin
geleceğini gözeterek çalışmalarımızı
var gücümüzle sürdürdük. Bu çalışmalar kapsamında hiçbir kişisel çıkar
ya da gelecek peşinde olmadık. Hepimiz, kurumsal sorumlulukla birlikte
hareket etmenin ve ortak akıl üretmenin etkili sonuçlarını elde etmeye
odaklandık” diye konuştu.
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Başkan Çandır, üyelerin tercihiyle
göreve gelen meclis üyeleri, yönetim
kurulu üyeleri, meslek komitesi üyeleri,
disiplin kurulu üyeleri, TOBB
delegeleri, kurul ve komisyonlarında
görev alanları kutlarken, “Aynı sorumlulukla ve şevkle çalışmalarımızı hep
birlikte yürüteceğimize inanıyorum.
Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza
bugüne kadar yapmış oldukları
hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.
Çandır, yüzyılı aşkın süre içerisinde,
Borsa’nın organlarında görev yapmış
tüm üyelere de teşekkür ederken,
“Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, sağ olanlara sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

SESİMİZİN GÜR
ÇIKMASINI SAĞLAYACAĞIZ
Meclis Başkanlığı’na seçilen Er-

Veli
Karasu

doğan Ekinci’ye kutlayan Başkan
Çandır, meclis divanına seçilen
üyelere başarı diledi. Meclis üyeleri ve
meslek komitesi üyelerinde değişiklikler yaşandığını söyleyen Çandır,
“Meslek komitelerimizin yüzde 31’i,
meclisimizin ise yüzde 21’i yenilendi.
İlk kez seçilen arkadaşlarımızın di-

namizmi ve tekrar seçilen
arkadaşlarımızın tecrübesiyle daha
verimli bir dönem geçireceğimize
inanıyorum. 2022-2026 dönemi
için yönetim kurulu olarak sizlerden beklentimiz, Borsamızın mutfağı olarak tanımladığımız meslek
komiteleri toplantılarında sektörlerinizin sorun, talep ve önerilerini
daha fazla dile getirmeniz, proje
fikirleri sunmanız ve meclisimiz
adına sonuçlarının takipçisi olmanızdır” diye konuştu.
Borsa’nın kuruluşundan bu yana
yalnızca üyelerinin sorunlarıyla dertlenen bir kurum olmadığını, tarımın, Antalya’nın ve ülkenin gündeminde yer
alan konularla ilgili de söz söylediğini
kaydeden Başkan Ali Çandır, “Borsamız, üzerine vazife gördüğü konularda görüşlerini dile getiren aktif
ve yapıcı bir kurum olarak da
faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu
kapsamda meclis toplantılarımızda görüş ve önerilerinizi
dile getirmekten ve katılımcı olmaktan çekinmeyiniz. Sizler
konuştukça bizler mutlu olacağız. Yönetim kurulu olarak sizlerin sesinin daha gür çıkması
için çalışacağız. Bu duygu ve
düşüncelerle hepinizi tekrar kutluyor, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
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AKREDİTASYON BELGESİNİ
HİSARCIKLIOĞLU’NUN
ELİNDEN ALDILAR
TOBB Akreditasyon Sertifika Törenine, ATB Başkan Vekili Halil
Bülbül ile Genel Sekreterimiz Tolgahan Alavant katıldı. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu törende, Halil Bülbül ve Tolgahan
Alavant’a ATB’nin akreditasyon sertifikasını takdim etti
ATB’nin 2008 yılında aldığı akreditasyon sistem belgesi, yapılan denetim
sonucunda yenilenmişti. Yapılan denetimde, ATB’nin borsacılık faaliyetleri tam
not almıştı. Borsanın akreditasyon belgesi, TOBB Akreditasyon Sertifika
Töreninde takdim edildi. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu törende, Halil Bülbül
ve Tolgahan Alavant’a ATB’nin akreditasyon sertifikasını verdi.

KALİTELİ HİZMETE DEVAM

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, 102 yıllık geçmişe sahip Antalya
Ticaret Borsası’nın geçmişten gelen
birikim ve deneyimle en iyi hizmeti sunma
hedefinde olduğunu kaydetti. Üyelerine
yönelik hizmet kalitesini her geçen gün
artırdıklarını kaydeden Çandır, hizmetin
ödüllendirilmesinin motivasyonlarını
artırdığını kaydetti. Üyelere kaliteli hizmet
sunmaya devam edeceklerini vurgulayan
Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Borsa’nın çalışmalarının
yanında olduğu için teşekkür etti. Başkan
Çandır, akreditasyon sistemini sahiplenen ve gereklerini yerine getiren Antalya
Ticaret Borsası personeli ve yönetim kuruluna da teşekkür etti.
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ATB’den Emniyet
Müdürü’ne ziyaret
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Orhan Çevik’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Başkan Çandır, Antalya’nın bir
çok milletten insanı barındıran önemli bir kenti
olduğunu belirtirken, şehrin güvenliğinin önemine
dikkat çekti.
Borsa’nın çalışmalarını anlatan Çandır, kentin
gelişimi için çalıştıklarını kaydetti. Çandır, Orhan Çevik’e görevinde başarılar diledi. Emniyet Müdürü
Orhan Çevik, ziyaretleri için Ali Çandır ve yönetimine
teşekkür etti. Çevik, dünya kenti Antalya’nın turizm
kadar tarımla da anıldığını belirterek, tarımın önemine dikkat çekti.
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Mutfak turizmini
DEĞERLENDİRELİM
Antalya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 1.Uluslararası Food Fest
Antalya Gastronomi Festivali düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Turizm Danışmanı Osman Ayık moderatörlüğünde düzenlenen panele ATB
Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı
Davut Çetin, Kumluca Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, AESOB Başkanı
Adlıhan Dere katıldı. Çandır, panelde
yaptığı konuşmada yöresel ve yerel
ürünlerin turizme ve ekonomiye
kazandırılmasının önemini vurguladı.
Gıdaya erişimin önemini RusyaUkrayna Savaşı ve korona virüsün en

şiddetli olduğu dönemde daha anlaşır
hale geldiğini belirten Başkan Ali
Çandır, sağlıklı gıdaya yeterli düzeyde
erişememenin insanları ciddi oranda
kaygılandırdığını kaydetti. Çandır,
“Tüm bu baskılar ve kaygılar insanların
tarımsal üretime yönelmelerini, yerel,
yöresel ve organik ürünlere olan ilgisini
artırıyor. Artık şehirlerin kendi üretimini
yakın coğrafyalarından edinme ve
tedarik zincirini kısaltma yönünde eğilimleri olduğunu görüyoruz. Gastronomi deyince aklımıza genellikle
yediğimiz içtiğimiz ürünler geliyor.
Tükettiğimiz ürünlere daha fazla haz
verecek biçimde nerelerde erişebiliriz
diye konuşuyoruz” dedi.

ATB Başkanı
Ali Çandır, gastronomi turizminin
katma değerinin konaklama turizminin
katma değerinden
yüzde 40 daha fazla
olduğunu belirtirken,
Türkiye’ye gelen gastronomi amaçlı turistlerin harcamalarının,
konaklama amaçlı
gelenlerin harcamalarından yüzde 50
daha fazla olduğunu
söyledi
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YÖREX GÜCÜMÜZÜ
GÖSTERDİ

SAĞLIKLI ÜRÜN VURGUSU
Gastronominin sadece “bir tüketim
mevzusu” olmadığını, aynı zamanda
üretimi de içerdiğini anlatan Çandır, “
Tüketiciye iyi bir ürün sunabilmeniz
için yerinde, yeterli miktarda ve daha
sağlıklı ürünler üretebilmeniz gereklidir. Diğer taraftan gastronomi, artık
sadece yeme içme konusuyla da ilgili
değildir. Turizmden ekonomiye,
coğrafyadan antropolojiye kadar pek
çok alanla doğrudan ilgili hale
gelmiştir. Önemini de her geçen gün
hızla artmaktadır. Özetle gastronomi
üretimden tüketime, yemekler ya da
mutfaklar üzerine konuşan insanlardan ekonomiye ve kültüre kadar pek
çok farklılığın birlikte konuşulduğu bir
alandır” diye konuştu.

GASTRONOMİNİN
KATMA DEĞERİ YÜKSEK
Gastronomi turizminin katma
değerinin konaklama turizminin katma
değerinden yüzde 40 daha fazla
olduğuna işaret eden Çandır,
Türkiye’ye gelen gastronomi amaçlı
turistlerin harcamalarının, konaklama
amaçlı gelenlerin harcamalarından
yüzde 50 daha fazla olduğunu
söyledi. Çandır, son yıllarda dünya
turistik rotalarında coğrafi işaretli ürünlerin önem kazandığını kaydederken,
“Öyle ki kruvaziyer turizmiyle alternatif
hale gelmektedir. Ülkemiz ekonomisi
için yeni başarı hikayeleri yazmada bi-

zlere yeni alanlar yaratan coğrafi
işaretler konusunda uluslararası bir
merkez olmak için daha sıkı çalışmalı
ve ürünlerin hikayelerini ön plana
çıkarmalıyız” dedi.
Coğrafi işaretli ürünlerin ülke
genelinde çok daha tanınır, talep edilir
ve doğal olarak hemen her yerde
üretilip satılabilir hale geldiğini anlatan
Çandır, “Öyle ki ülkemizde 1205 adet
coğrafi işaret ile tescillenmiş ürün bulunuyor. Tescilli ürünlerin yüzde 85’i
1024 adedi gastronomiye konu olan
ürünlerdir. Gastronomiye konu olan
ürün gruplarının dağılımına baktığımızda ise yüzde 33’ünü yemekler,
yüzde 25’ini tarım ürünleri, yüzde
23’ünü hamur işleri ve tatlılar, yüzde
19’luk bölümü ise ballar, çikolatalar,
peynirler ve yağlar gibi ürün grupları
oluşturuyor” dedi.

Anadolu’nun geleneksel ve yöresel
ürün bakımından dünyanın en zengin
bölgelerinden biri olduğunu belirten
Çandır, “Ülkemizin her ili coğrafi
işaretli ürüne sahip, her ilçesi, hatta
her köyü müthiş yöresel ürün zenginliğine sahip. Öyle ki 200’e yakın peynir
ve 300’e yakın köfte çeşidimiz bulunuyor. Yöresel ürünler hem kültürel
hem de ekonomik olarak büyük
zenginliğimiz. Bazıları kıyıda köşede
kalmış, bazıları unutulmaya yüz tutmuş. Ancak bizlerin çabasıyla gün
yüzüne çıkmayı, ekonomiye ve gastronomi dünyasına kazandırılmayı
bekleyen gizli hazinelerimiz. İşte biz
de Antalya Ticaret Borsası olarak
Anadolu’da yok olmaya yüz tutmuş
yöresel ürünlerin; üretimi, tanıtımı ve
uluslararası pazarlara açılması gibi
amaçlarla 13 yıl önce sosyal sorumluluk çalışması olarak Yöresel Ürünler
Projesi’ni başlattık. Bu projenin de bir
etabı olan TOBB’un da desteğiyle
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 2010
yılından beri düzenliyoruz. YÖREX,
coğrafi işarette farkındalığı artıran
önemli bir çalışma oldu. Bize
gücümüzü gösterdi” diye konuştu.

YÖRESELE TALEP ARTTI
Yöresel ürünlerin çoğunluğunu
tarım ürünlerinin oluşturduğunu,
sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen insanların yöresel ürünlere talebinin de arttığını kaydeden Çandır, “Talepteki bu
artış yöresel ürünlere ve özellikle de
coğrafi işaretli ürünlere olan ilgiyi
artırdı. Çok sayıda yöresel ürün satışı
yapılan sanal market açıldı. Gururla
belirtmek isterim ki, YÖREX’e katılan
özellikle kadın kooperatifleri tüketiciye
ulaşmak için kendi web sitelerini
kurup e-ticaret yapmaya başladı. Antalya Ticaret Borsası olarak bize ait
olanların korunması için son 15 yıldır
birlikte hareket etmenin önemine
vurgu yapıyoruz” diye konuştu.
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ANTALYA TİCARET BORSASI EKİM
AYI HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI
Domates miktar endeksi yıllık yüzde
0.65, fiyat endeksi ise
yüzde 89.63 arttı.
Sebze miktar endeksi
yıllık yüzde 13.60 azalırken, fiyat endeksi
yüzde 118.35 arttı.
Meyve miktar endeksi
yıllık yüzde 22.80 azalırken, fiyat endeksi
yüzde 100.28 arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem
miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks
değerleri, 2022 Ekim ayında bir
önceki aya göre ve geçen yılın aynı
ayına göre değişim gösterdi.
Ekim ayı endeksleri, miktarda bir
önceki aya göre(aylık) domateste
yüzde 12.20, sebzede yüzde 28.24
artarken, meyvede ise yüzde 3.07
azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın
aynı ayına göre (yıllık) domateste
yüzde 0.65 artarken, sebzede yüzde
-13.60, meyvede ise yüzde 22.80
azaldı.
Ekim ayında endekslerdeki yıllık
değişimler, miktarda domates için
son 7 yılın ortalamalarında, sebze ve
meyvede ise 2020 yılı hariç son 7

yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki
değişimler ise sebze ve meyve için 7
yılın rekoru, domates için ise 2020
yılı hariç son 7 yılın rekoru olarak
yansıdı.

SEBZE MİKTARININ
AZALMASI FİYATI ARTTIRDI
Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89.63
oldu. Miktardaki yüzde 0.65’lik artışa
rağmen fiyat artışı ortalama üzerinde
gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki
yıllık değişim rekor düzeyle yüzde
118.35 oldu. Sebzenin yıllık miktar
endeksinin yüzde 13.60 azalması bu
rekor fiyat artışında önemli rol oynadı.
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MEYVEDE REKOR FİYAT
Meyve fiyat endeksindeki yıllık
değişim yüzde 100.28 ile rekor
düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık
işlem miktar azalışının yüzde 22.80
olması, meyve fiyatındaki artışta
önemli rol oynadı.
Ekim ayında miktar
ve fiyat endekslerindeki aylık
değişimler, domates
için son 4 yılın miktarda ve fiyatta ortalamanın üzerinde
seyretti. Bir önceki aya
göre (aylık) domates

işlem miktar endeksi, Ekim ayında
yüzde 12.20 ile 2020 yılı hariç en
düşük aylık artışı gösterirken,
işlem fiyatı yıllık yüzde 33.01 ile
2020 yılı hariç en yüksek artışı
gösterdi.
Bir önceki aya göre
(aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ekim
ayında yüzde 28.24 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 22.54
arttı. Son 4 yılın Ekim
ayları dikkate
alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama
civarında gerçekleşti.
Bir önceki aya göre (aylık) meyve
işlem miktar endeksi, Ekim ayında
yüzde 3.07 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 17.25 arttı. Son dört yılın
Ekim ayları dikkate alındığında aylık
değişimler, meyve miktar endeksinde
rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise
rekor artış olarak gerçekleşti.
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ÇANDIR KUTSO VEDA
MECLİSİ’NE KATILDI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay’ın KUTSO vizyonunu ileriye taşıdığını söyledi
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay için düzenlenen Veda Meclisi Toplantısı’na
katıldı. Veda Meclisi Toplantısı’na Başkan Ali Çandır’ın yanı
sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaymakamlar,
ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve
temsilcileri ile KUTSO üyeleri katıldı.

KUTSO VİZYONUNU İLERİYE TAŞIDI
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Murat Hüdavendigar Günay ile TOBB çatısı altında Antalya’ya hizmet ettiklerini belirterek, Antalya hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.
Çandır, “Başkanımız Murat Günay ile Antalya Tarım Konseyi’mizde kentimiz tarımın gelişimi, daha önce başkanlığını
yürüttüğüm BAGEV’de ise bölge ekonomisinin gelişimi için
çalıştık. Güzel çalışmalar yürüttük.

38
BORSA
NOMi

BORSADAN
Eylül-Ekim 2022

En son 25 yıl aradan sonra Hasyurt Tarım Fuarı’nı
birlikte canlandırdık. KUTSO’nun vizyonunu aldığı
noktadan çok daha ileriye taşıyan Murat Başkanımıza
teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımızın
bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum” diye
konuştu.

“BEN” DEĞİL “BİZ” OLDUK
KUTSO’nun Antalya’nın en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu kaydeden Murat Hüdavendigar
Günay, “Bundan 9 yıl önce büyük bir amaç için yola
çıktık. Bu kurumu ayağa kaldırıp güçlü bir kurum
olmak için KUTSO Değişim Grubunu kurduk.
İmkanlarımızı üyelerimiz için kullandık. Kumluca,
Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizi eşit şekilde
temsil eden güçlü bir meclis kurduk. Doğru kararlar aldık. Üyelerimiz ile aramızdaki duvarları yıktık. Fiziki alt yapımızı güçlendirdik. Kendi
isteğimizle bakanlık denetiminden geçtik. Tüm
üyelerimizle birlikte odamızı baştan inşa ettik.
Batı Antalya’nın en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu
olduk. Ben değil, biz olduk bu hikayeyi hep birlikte yazdık. Kumluca Ticaret ve Sanayi
Odasında görev yaptığım süre bana çok şey
kattı. 9 yılda pek çok projeyi hayata geçirdik.
Görev yaptığım süre boyunca bilmeden gönlünü
kırdığım herkes hakkını helal etsin, benden yana
da helal olsun” dedi.
Başkan Çandır, KUTSO meclisinde görev
alan üyelere plaket takdim etti.
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BULGARİSTAN SINIRINDA
TIR’LAR YİNE GEÇEMİYOR
ATB Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci, Türkiye ile Bulgaristan
sınırında yaşanan
yaş meyve sebze ticaretiyle ilgili sorunlara dikkat çekti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, yeni sezonun başlamasıyla Antalya Hali’nde her türlü
ürünün mevcut olduğunu belirterek, Bulgaristan sınırındaki
Kapıkule’de, Bulgaristan’da daha önce de yaşanan kendi iç
sorunlarıyla alakalı TIR’ları bekletme olaylarıyla yine karşılaştıklarını açıkladı.
Ekinci, “TIR’lar 10-20 kilometre kuyruklar oluşturuyor. Bu
kuyruklar nedeniyle sevkiyatta sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah devletimiz bunu da aşacaktır. Bulgar kapısında kendi sorunlarından
kaynaklı, daha önceki yaşanan bir olaydı ve devam ediyor. Bir
TIR’ı 2-3 gün tutuyorlar ve sebzenin çabuk bozulması demek”
dedi.
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SEBZEDEÖRTÜ
ÖRTÜALTI
ALTI
SEBZEDE
SEZONUAÇILDI,
AÇILDI,
SEZONU
FİYATLARDÜŞÜYOR
DÜŞÜYOR
FİYATLAR
Antalya’da, sera üretiminde hasat
döneminin başlamasıyla, domates başta olmak üzere birçok sebzenin fiyatı düşmeye başladı. Hal
esnafı, kış dönemi için ‘Domates
50 TL olacak’ söylemine karşı, “50
TL olmaz ama 30 olabilir” dedi
Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi
konumundaki Antalya’da sahil bandındaki seralarda kış dönemi hasat sezonu açıldı. Ekim ayı itibarıyla
başlayan yeni ürünlerin hasadıyla birlikte domates, biber, salatalık, patlıcan
gibi birçok ürün ve çeşitlerinin fiyatları
inişe geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, toplam 800 bin
dekarın üzerindeki Türkiye’deki
toplam örtü altı üretim alanına
bakıldığında 300 bin dekar ile Antalya
ilk sırada yer alırken, bu kenti Mersin
ve Adana takip ediyor.

15 EKİM’DE YENİ ÜRÜNLER
ÇIKMAYA BAŞLADI

Seralarda 15 Ekim itibarıyla yeni
ürünlerin çıkmaya başladığını
söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Doğan, “Her türlü ürün şu an
çıkıyor diyebiliriz. Domates, patlıcan,
biber çeşitleri, salatalık hepsi başladı.
Domates fiyatları şu anda 10- 20 TL
arasında, domatesin çeşidi ve rengine

göre değişiyor. Biber çeşitleri 15 liradan 40 TL’ye kadar. İhracatımız
devam ediyor, Ukrayna, Rusya olsun
savaşa rağmen şu an talep var. Avrupa’ya aynı şekilde ihracat devam
ediyor” dedi.

ÇEŞİDİNE GÖRE FİYAT
DEĞİŞİYOR

İhracatta domates fiyatının ortalama 16-17 lira civarında olduğunu
belirten Doğan, günlük fiyatların borsa
gibi değişebildiğine dikkat çekerek,
“Şu an ihracata yazdığımız fiyat, domatesin çeşidine göre 15- 20 TL
arasında. Salkım domates ise 25
TL’ye kadar. Hangi domatesi
aldığınıza bağlı. Bu yılki fiyatlar geçen
yılın aynı dönemine göre yüksek, en
az iki kat artış var. Fiyatların yüksek
olması da gerekiyor, çünkü belli fiyatın
altına düşerse çiftçimiz para kazanmıyor, girdi maliyetlerimiz de aşırı
arttı. Çiftçimizin önümüzdeki dönemde
tekrar üretim yapabilmesi için para
kazanması gerekiyor” diye konuştu.

50 TL’Yİ BAZI DOMATES
ÇEŞİTLERİ GÖREBİLİR

‘Bu kış domates 50 TL olacak’
söylemini değerlendiren Cüneyt
Doğan, “Geçen sene nisan-mart aylarında salkım ve bazı çeşit domatesler 40 TL’ye kadar gördü. Bunun
yanında 20 liraya da domates vardı.
Şimdi yine aynı domatesler için 50
TL’yi göreceği söyleniyor ama Antalya
bazında baktığınızda özellikle o para
eden dönemlerde şubat, mart, nisan
domatesin olmadığı, kış üretiminden
çıkan domateslerin ekimine baktığımızda bu sene yüzde 50’ye yakın
da artış var. Bu nasıl pazarı etkiler,
ihracat talebi nasıl olur bilmiyoruz,
bunu zamanla yaşayıp göreceğiz.
Belli fiyatların altına da bundan sonra
düşmemesi gerekiyor, çünkü üreticinin
para kazanması gerekiyor. Halkımız
açısından baktığımızda pazara gittiğinde 5 liraya domates almak istiyor
ama bu saatten sonra mümkün değil.
Maliyetlerin belli bir seviyeye gerilemesiyle mümkün olabilir” dedi.
KAYNAK: DHA
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Tarım, Antalya
ihracatında lider
Tarımın başkenti Antalya tarımsal ihracatta lider. Antalya, 2022 yılının ilk 10
ayında 1 milyar 660 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bunun 842 milyon 331 bin dolarlık bölümünü tarım sektörü gerçekleştirdi. 2022 Ekim ayında
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 17.9’u Antalya’dan yapıldı
Antalya Ticaret Borsası ve Antalya
Tarım Konseyi Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın ekim
ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Çandır, Antalya’nın 2022 yılının ilk 10
ayında 1 milyar 660 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirdiğini kaydederken,
bunun 842 milyon 331 bin dolarlık
bölümünü tarım ürünlerinin oluşturduğunu bildirdi.
Antalya’nın ekim ayında 75 milyon
527 bin dolarlık tarımsal ihracat
gerçekleştirdiğini, sanayi sektörünün
aynı dönemde 53 milyon 836 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Çandır, “75 milyon 527 bin
dolarlık tarımsal ihracatın 42 milyon
729 bin dolarlık bölümünü yaş
meyve ve sebze oluşturdu” dedi.
2022’nin ilk 10 ayı toplamında bir
önceki yılın ilk 10 ayına göre, yaş
meyve sebze ihracatının
Türkiye’de 5.3 azalırken, Antalya’da yüzde 0.6 arttığına dikkat
çeken Çandır, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının Türkiye’de yüzde
8, Antalya’da ise 14.1 azaldığını
söyledi. Çandır, “Toplam tarım ve gıda
ihracatı Türkiye’de yüzde 17.3
büyürken, Antalya’da 0.8 azaldı” dedi.

YAŞ MEYVE SEBZE
İHRACATI LOKOMOTİF
2022 Ekim ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre yaş meyve
sebze ihracatının Türkiye’de
yüzde 17.9 azalırken, Antalya’da yüzde 0.4 arttığına
işaret eden Çandır, “Ekim
ayında Türkiye’nin yaş meyve
sebze ihracatının yüzde
17.9’u Antalya’dan yapıldı. Süs bitkileri ve mamulleri İhracatı Türkiye’de
yüzde 3.7 artarken, Antalya’da yüzde
21.1 azaldı” diye konuştu.
Ekim ayında bir önceki aya göre,
yaş meyve sebze ihracatının
Türkiye’de yüzde 33.8 artarken, Antalya’da yüzde 17.2 artış kaydettiğini belirten Başkan Ali
Çandır, “Süs bitkileri ve

mamulleri ihracatı
Türkiye’de yüzde
7.5 artarken, Antalya’da 25.2
azaldı. Toplam
tarım ve gıda İhracatı Türkiye’de
yüzde 1.5 artarken, Antalya’da yüzde
6.8 arttı” dedi.
Ekim ayında tarım ve gıda ihracatı
içinde yaş meyve sebze ihracatının
payının Antalya’da yüzde 56.6 iken,
Türkiye’de yüzde 7.9 olduğunu kaydeden Çandır, süs bitkileri ve mamulleri
ihracatının payının Antalya’da yüzde 3.7
iken, Türkiye’de 0.3 olduğunu belirtti.
Çandır’ın verdiği bilgiye göre,
geçen yılın aynı ayın göre, 2022
Ekim ayında Antalya’da toplam
ihracat içinde tarımın payı
yüzde 6 azalarak, yüzde 47
oldu. 2022 Ekim ayında
Türkiye’de toplam ihracat içinde
tarımın payı yüzde 1.5 artarak
yüzde 16.4 oldu.
Başkan Çandır, 2022 yılının ilk
10 ayı toplamında geçen yılın ilk
10 ayına göre, Antalya’da toplam
ihracat içinde tarımın payının
yüzde 6 azalarak yüzde 51 olduğunu
belirtirken, Türkiye’de toplam ihracat
içinde tarımın payının yüzde 0.6
büyüyerek yüzde 14.7’ye çıktığına
kaydetti.
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1.

Meslek
komitesi
üyeleri;
Buğday veriminin
geçtiğimiz yıl iklim
koşullarının olumlu seyretmesine 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 der-
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ine alçalması probleminin arttığı ve
bu ne- denle buğday ekimlerinin eser miktarda kuru
araziye yapıldığı ile ekimler
için yağışların beklendiği,
Toprak Mahsulleri
Ofisi’nce hasat döneminde
gerçekleştirilen buğday alımlarının tüccar ve sanayiciyi
olumsuz etkilediği, konularında görüş alış verişinde
bulunulmuştur.

MESKOM

Turizm sezonunun
geçen yıla oranla daha
hareketli seyretmesinin
konserve ve salamura
mantar satışlarına
olumlu yansıdığı,
Kokteyl domates dikiminin arttığını ve Kaliforniya çeşidi biber dikiminin azaldığı,
Biyolojik mücadele desteklerinin artmaması nedeniyle üreticilerin kimyasal
mücadele yöntemine yöneldiği,
Soğan fiyatlarının halde 7-7,5 TL/kg
düzeyinde işlem gördüğü,
konularında görüş alışverişinde bu-

lunmuşlardır.
Biyokütle enerji santrallerinin tavuk
gübresi kullanımına bağlı olarak
tarımsal üretimde doğal azot kaynağı
olarak kullanılan tavuk gübresi fiyatlarının 10 kat civarında yükseldiği,
önceki meslek komitesi toplantılarında alınan karar gereği ilgili mercilere iletilen talebin Tarım Ve Orman
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü ile Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’ne tekraren iletilmesi ile
Manisa Ticaret Borsası ve İzmir
Ticaret Borsası ile ortak hareket
edilmesi için bahsi geçen kurumlarla
iletişime geçilmesi ve konunun değerlendirilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.

vakalarının devam ettiği, vakaların
geçtiğimiz dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Emniyet
Müdürlüğü’ne bildirilmesine rağmen

devam ettiği ilgili konuda aynı kurumlara tekraren bilgi verilmesinin yönetim
kuruluna arz edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

2.

Meslek komitesi üyeleri;
Maliyet artışlarının üretime ve
ticarete etkileri,
Son dönemde yaşanan hava sıcaklarının aşırı artması nedeniyle hasat
kayıplarının artmasına bağlı olarak
saman fiyatlarının yükselttiği,

3.

BORSADAN

MESKOM

MESKOM

Meslek komitesi üyeleri;
Avrupa Birliği’ne ihracat yapan ve
Bulgaristan sınırından geçiş yapmak
zorunda olan TIR’ların analiz laboratuvarı nedeniyle bekleme sorunun halen
tam olarak giderilmediği ile sorunun
dönem dönem arttığı, konularında
görüş alış verişinde bulunulmuştur.
*Meslek komitesi üyelerince, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal
Kompleksi’nde artan hırsızlık
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4.

MESKOM

Meslek
Komitesi Üyeleri;
Korkuteli’nde elma ve
armut rekoltesinin geçen
yıla oranla artacağını tahmin ettikleri,
Çiğ süt kilogram fiyatlarında artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticinin
artış beklentisi içerisinde bulunduğu,
Çiğ süt işleyen fabrikaların piyasada
çiğ süt bulmakta zorlandığı,
Turizm sezonunun geçen yıla oranla
daha hareketli seyretmesinin süt ma-

5.

MESKOM

Meslek Komitesi Üyeleri;
Artan kira, işçilik, elektrik ve akaryakıt
maliyetlerinin toptan ve perakende kır-

mulleri ticaretine olumlu yansıdığı,
Zeytin ve zeytinyağı sektörel analiz
toplantısında; rekolte, kalite, tanıtım,
girdi maliyetleri ve hasat tavsiye kararı
alınan hasat ve talep edilen eğitim ve

etkinlerle ilgili meslek komitesi
üyelerine bilgi verilmiştir.
Denizyolu ile yapılan ihracatta
kullanılan konteyner birim fiyatlarında Avrupa ülkeleri
ekonomisinde yaşanan daralmaya bağlı olarak %30
civarında düşüş yaşandığı,
Yün piyasasının stabil halde
devam ettiği kirli yün fiyatlarının
1,5 ile 2,5 TL/kg düzeyinde,
pamuk fiyatlarının ise tekstil ve
halı sektöründeki yaşanan daralma nedeniyle 18 TL/kg düzeyinde işlem
gördüğü, konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

MESKOM

Meslek Komitesi Üyeleri;
Ağustos ayında kesme çiçek
arzının artmasına bağlı olarak fiyatların düşük seyrettiği ancak son

günlerde arzın azalmasına bağlı
olarak artış görüldü,
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in
vefatı nedeniyle İngiltere’nin kesme
çiçek talebinin arttığı,
ile sektörel ve ekonomik konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

lentisinin bulunduğu,
konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

MESKOM

Meslek Komitesi Üyeleri;
Hammaddeye erişimde sorun
yaşandığı ve fiyatların yükseldiği,
Ürünlerin değeri arttıkça sermaye
probleminin arttığı ve bankaların işletmelere sunduğu kredi limitlerinin yeterli
oranda yükselmemesinin ticaretlerine
etkileri,
Piyasada Kredi Garanti Fonu
aracılığıyla yüksek hacimli bir kredi
paketi talebi beklentisinin hakim olduğu,
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mızı et ticaretlerini olumsuz etkilediği,
Beyaz et fiyatlarında yaşanan
düşüşün kırmızı et tüketimini düşürdüğü,
Artan yem maliyetlerinin hayvansal
üretimi ve nihai sonuç olarak kırmızı et
üretimini olumsuz etkilediği,
konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

6.

7.

BORSADAN

Keçiboynuzu meyvesinin son
dönemde 30 TL/kg düzeyinde işlem
gördüğü,
Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin yapacağı tıbbi ve aromatik bitkiler ithalatında için uygulanan analiz
işleminde daha titiz davranacağı bek-

Kekik hasadı sonrası elde edilen
mahsullerde yabancı ot ve pirolizidin alkaloit (PA) oranlarının geçen yıla oranla
çok yükseldiği, ilgili hususta İzmir
Ticaret Borsası ve Denizli Ticaret Borsası ile ortak hareket edilmesi için bahsi
geçen kurumlarla iletişime geçilmesi ve
konunun değerlendirilmesinin yönetim
kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.
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ATB Eylül - Ekim Ayları İşlem Hacimleri
MADDELER
Hububat
Hububat Mamülleri
Bakliyat
Yağlı Tohumlar
Bitkisel Yağlar
Hayvansal Yağlar
Yaş Sebzeler
Hayvansal Gıda Maddeleri
Kuru Meyveler
Yaş Meyveler
Orman Mahsülleri
Tekstil Hammaddeleri
Kasaplık Canlı Hayvan Et ve Mam.
Büyükbaş Hayvan Eti
Küçükbaş Hayvan Eti
Kanatlı Hayvan Etleri
Su Ürünleri
Çeşitli Maddeler
Meyve Çekirdekleri
Kasaplık Ham Deriler

Eylül 2022 (TL)
98.658.408,96
472.463,14
1.841.178,57
19.781,00
16.001,44
28.140.993,94
169.551.014,98
262.687.640,62
86.810.440,51
273.870.392,25
23.481.477,14
6.146.718,38
27.205.691,08
48.455.254,96
12.300.907,94
3.951.104,90
9.323.119,74
38.208.513,62
8.146.040,00
2.153.576,70

Ekim 2022 (TL)
203.217.218,02
1.900.761,18
2.248.725,13
276.196,99
47.682,88
17.808.377,91
243.457.902,18
229.444.068,95
63.725.687,01
304.579.982,52
22.182.965,52
39.275,14
52.297.794,86
48.981.674,85
22.404.177,20
3.329.203,13
10.427.782,39
52.778.477,25
8.468.730,00
205.282,44

TOPLAM

1.101.554.623,87

1.287.821.965,74

