
                                                                    

AYDIN TİCARET BORSASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
18.04.2022- 23.04.2022 YIL : 8 SAYI : 335 

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 09010 Efeler/Aydın  Tel:    256-211 50 00  Faks: 256-211 63 15 

www.aydinticaretborsasi.org.tr  https://www.facebook.com/aydin.ticaretborsasi  https://twitter.com/AYDINBORSA09 https://www.insta-

gram.com/aydinticaretborsasi/ 
 

AYDIN TİCARET BORSASI YÖNETİM          

KURULU BAŞKANI FEVZİ ÇONDUR, 

ÜRETİM   SEZONUNA İLİŞKİN           

AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fevzi Çondur, yüksek tarım potansiyeline sahip 

Aydın’da yeni üretim sezonunun başlamasına 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal 

faaliyetlerin kesintisiz devam edebilmesi adına 

girdi maliyetlerindeki fiyat artışının kontrol 

edilmesi gerektiğini vurguladı. 

2021 yılına göre üretim maliyetlerinde yaklaşık 

yüzde 300 civarında gözle görülür bir artış 

gözlemlendiğini ifade eden Aydın Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 

özellikle akaryakıt, gübre, tohum ve zirai ilaç 

fiyatlarında ciddi bir artışın söz konusu 

olduğunu belirti.   Üretim maliyelerindeki 

artıştan dolayı üreticilerin, üretim sezonunda 

kullanması gereken gübre ya da ilaç miktarını 

azalttığını bu durumun ise üretimin düşmesine 

sebebiyet göstereceğini ifade etti. Çondur, “ İç 

Anadolu Bölgesi’nde, üretim maliyetlerindeki 

artıştan dolayı gübre atılamadığına dair 

haberler yer alıyor. Aynı durum pamuk ve 

mısırda da uygulanırsa üretimde düşüş yaşanır. 

Her ne kadar maliyetler yüksek olsa da üretimin 

devamlılığı için üreticilerimizin bu konuda 

dikkatli olması, maksimum verim almak adına 

pamukta veya mısırda toprağın ihtiyacı olan 

gübreyi kullanması gerekiyor ”dedi. 

Çondur; “ Vahşi Sulamadan 

Kaçınmalıyız”          

2021 yılında Aydın ilinde yaşanılan kuraklıktan 

dolayı üreticilerin zor bir üretim sezonu 

geçirdiğini ifade eden Çondur,  2021 yılında 

yaşanılan kuraklığın en az hasarla atlatıldığını 

bu yılki yağışlardan dolayı üreticilerin 

kuraklıkla ilgili bir sorun yaşamayacaklarını 

belirtti.  Çondur, “   Aydın Valiliği ve DSİ 

tarafından bu sezon için kaç kat sulama 

yapılacağı açıklandı.   Her ne kadar barajlarımız 

dolu olsa da önümüzdeki yılları düşünerek 

suyun idareli kullanılmasını ve üreticilerimizin 

vahşi sulamadan kaçınmasını istiyoruz ”dedi. 

“Desteklemeler Ne Kadar Artarsa 

Enflasyona O Kadar Faydası Olacaktır” 

Gübre ve mazot desteklerinin arttırılması 

yönünde Ziraat Odaları tarafından beyanatlar 

verildiğini ve bu konuda Ziraat Odalarına hak 

verdiklerini ifade eden Çondur,”  Desteklemeler 

ne kadar artarsa enflasyona da o kadar faydası 

olacaktır. Ancak destekleme miktarları mevcut 

şekilde devam ederse bu durum ürün 

fiyatlarının artışını da tetikleyecektir. Özellikle 

mazot ve gübre desteklemeleri çok yetersiz 

kalıyor.  Dolayısıyla üretimde sürdürülebilirlik 

için desteklemelerin arttırılması ve 

desteklemelerin bir an önce ilan edilmesi 

üreticilerin yararına olacaktır ”dedi. 

Üretim maliyelerine gelen yüksek artışlarla 

dünyadaki emtia piyasalarının da artması, 

özellikle Rusya ve Ukrayna savaşıyla da emtia 

fiyatlarının yükselmesinden dolayı şu anda 

dünya piyasalarının geçen yıla göre daha 

yukarıda seyrettiğini belirten 
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Çondur,”  Özellikle buğday, mısır, pamuk gibi 

ürünlerde de fiyatlar sezon sonuna kadar bu 

şekilde yükseliş trendi ile devam ederse, aynı 

emtia fiyatlarında olduğu gibi bu yükselişler 

tarım ürünlerinde de görülecektir.  Tarım 

ürünleri fiyatlarında Eylül ayından itibaren 

geçen yıla göre ciddi bir artış bekliyoruz. 

Üreticilerimize bu üretim yılında da hayırlı ve 

bereketli bir sezon diliyoruz ”dedi. 
AYDIN TİCARET BORSASI VE SÖKE  

TİCARET BORSASI’NDAN İZMİR 

VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER’E             

ANLAMLI ZIYARET 

 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Söke Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı A.Nejat Sağel, İzmir 

Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’i makamında 

ziyaret etti. 

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz 

Ülgen ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı A.Nejat Sağel, İzmir Valisi Sayın Yavuz 

Selim Köşger’e borsaların mevcut çalışmaları ve 

ileriye dönük projeleri konusunda 

bilgilendirmede bulundu. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın ilinin ve bölge 

ekonomisinin kalkınmasına yönelik Aydın ili 

Oda/Borsaları olarak özverili bir çalışma 

sergilediklerini ifade ederek 

ülkemize  yatırım, üretim ve ihracat 

yapmak, katma değer yaratmak, büyümek ve 

istihdam sağlamak adına ortak projelerde yer 

almaya her zaman hazır olduklarını belirtti. 

Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve 

İzmir Ticaret Borsası ortaklığında kurulmuş 

olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.Ş.’nin mevcut durumu hakkında 

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’e 

bilgilendirme yapılarak karşılıklı istişarelerde 

bulunuldu. 

 

AYDIN TİCARET BORSASI MECLİS 

BAŞKANI A.BAHRİ ERDEL, 23 NİSAN 

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK          

BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ’NE 

KATILIM SAĞLADI 

 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 

Erdel, T.C. Aydın Valiliği tarafından Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl 

dönümü ve Cumhuriyetimizin teminatı olan            

çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama 

programına katılım sağladı. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kutlamaları kapsamında T.C.  Aydın Valiliği 

önündeki Atatürk Anıtına Çelenk Koyma töreni 

ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı kutlama programı,  günün anlam ve 

önemine dair konuşma ve etkinlikler ile devam 

etti. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri 

Erdel,  “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşunun ve milli egemenliğimizin ilan 

edilişinin 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve 

coşkuyla kutlamanın sevinci 

içerisindeyiz.   Türk milletinin iradesini temsil 

eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile 

Türk milletinin kendi geleceği belirlenmiş ve 

Türk Milleti için bir dönüm noktası olmuştur. 

Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu 

önemli günü geleceğin teminatı olan 

çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu duygu ve 

düşünceler ile ülkemizin bölünmez 

bütünlüğünü muhafaza ederek, şanlı 

bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan 

çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramını ve TBMM’nin kuruluş yıl 

dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle 

anıyorum “dedi. 
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