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AYDIN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

FEVZİ ÇONDUR, PAMUK ÜRETİM SEZONUNA DAİR 

AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi 

Çondur, üretim ve tüketimindeki yaygınlığı sebebiyle 

önemli bir küresel ham madde olan pamuğun, üretim 

sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağla-

ması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuğun, 2022 

yılı üretim sezonuna ilişkin değerlendirmede bulunan 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi 

Çondur, 2021 yılında pamuk fiyatlarının yükselmesiyle 

toplam 500 bin dekar alan olan ekim alanının bu yıl 570 

bin dekar alana çıktığını ve Aydın ilinde pamuk ekim 

oranında %14 artış olduğunu belirtti. Çondur,” 

Geçtiğimiz yıl 2.mahsulde ayçiçeği üretimi 

gerçekleşmişti. Devlet Su İşleri’nin bu yıl üreticilerin su-

lamada sorun yaşamayacağını ifade etmesinden dolayı 

ikinci ürün olarak ilimizde pamuk ekim oranlarında artış 

oldu” dedi. 

Girdi maliyetlerinin artışından dolayı üreticilerin üretim 

sezonunda sorunlar yaşadığını ifade eden Çondur, 

“Girdi maliyetlerinin yükselmesi, üretim sezonunu 

olumsuz etkiledi. Özellikle akaryakıt, gübre, ilaç ve to-

hum gibi önemli kalemlerde %250 -%350 yükselmeler 

meydana geldi. Ancak hastalıkların az olması ilaçlama 

maliyetini geçen seneye göre daha kabul edilebilir se-

viyelere düşürdüğü için üreticiye avantaj sağladı.   

 

Sulama maliyetlerine baktığımızda ise sulama 

birliklerinden su almayan ve kendi artezyeniyle 

mahsulünü sulayan üreticiler, elektrik faturalarının 

yüksek gelmesi sebebiyle mağduriyet yaşadı ”dedi. 

Nisan ayında ilk ekilen pamuklarda son sulamanın 

yapıldığını belirten Çondur, dekar verimleri açısından 

geçen yılın üzerine çıkabileceğini belirtti.  Hasat se-

zonunun sonuna kadar verimin bu şekilde devam et-

mesini temenni ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Pamuk 

hasadı öncesinde olağanüstü yağış ve doğal afet 

yaşanmadığı müddetçe pamuk üretiminin geçen yılın 

üzerinde bir rakamla sonuçlanacağını düşünüyoruz 

”dedi.  

1 Lira 10 Kuruş olan destekleme miktarını değer-

lendiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fevzi Çondur, “Girdi maliyetlerindeki yükselmeler göz 

önüne alındığında ve verimde düşüş söz konusu olması 

durumunda 1 Lira 10 Kuruş olan destekleme miktarının 

arttırılması talep edilebilir.  Ancak mevcut duruma 

bakıldığında destekleme miktarının cüzi bir rakam 

olduğunu söyleyebiliriz ”diye belirtti. 

Avrupa’da yaşanan resesyonun iplik sanayisinde talebi 

düşürdüğünü belirten Çondur, “Özellikle en büyük 

müşterimiz olan AB ülkeleri resesyondan dolayı tekstil 

ürünlerine olan talebi azaltmış durumdalardır. Bilindiği 

üzere tekstil üretimine olan talep gıda ürünlerine olan 

talep kadar bir zaruriyet teşkil etmemektedir.  Bu sebe-

ple de iplik taleplerinde bir gerileme söz konusudur. 

Üretilen pamuğun birden piyasaya arz edilmesi ve 

yeterli talebi bulamaması üreticileri de dolaylı olarak 

etkilemektedir.  Genel olarak Eylül ayı itibariyle kon-

feksiyon ve iplik siparişleri belirginleşmeye başlar. Te-

mennimiz Avrupa’dan gelen taleplerde bir düşüş 

yaşanmaması olacaktır” dedi. 

Rusya - Ukrayna savaşının tekstil sektörüne etkilerini 

değerlendiren Çondur,” Ukrayna ve Rusya konfeksiyon 

alanında müşteri potansiyeli yüksek ülkelerdir.  Savaşın 

devam etmesi sebebiyle her iki ülkede de tüketim 

azalmış durumdadır. Umarız en kısa sürede tarafların  
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ateşkes ilan etmesiyle savaş sona erer. Savaşın sona er-

mesi ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte iki 

ülkenin bizim konfeksiyon ürünleri pazarına olan talebi 

arttıracaktır” dedi. 

Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiğini 

ifade eden Çondur, zorlu şartlara rağmen üretimde 

sürdürülebilirliği sağladıkları için üreticilere müteşekkir 

olduklarını ifade etti. Çondur,” Tüccar ve sanayiciler 

olarak da pamuğun katma değerinin arttırılması adına 

özverili çalışmaya devam edeceğiz “dedi. Çondur, 2022 

yılı pamuk hasat sezonunun tüm üreticilere, tüccara ve 

sanayicilere hayırlı olmasını diledi. 

AYDIN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

FEVZİ ÇONDUR, TOGG TESİSLERİNİ İNCELEDİ 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi 

Çondur, ülkemizin yerli ve milli elektrikli otomobili olan 

TOGG’un Gemlik tesislerini ziyaret etti. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi 

Çondur, 29 Ekim’de üretime başlayacak olan TOGG’un 

Bursa Gemlik’te düzenlenen inceleme gezisine katılım 

sağladı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

365 Oda/Borsa başkanının katılım sağladığı inceleme 

gezisinde TOGG’un üretim süreci hakkında bilgi verildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin otomobili TOGG’un 

serüvenini ve mevcut durumu paylaşırken, TOGG 

CEO’su Gürcan Karakaş gerçekleştirmiş olduğu sunum 

ile TOGG Otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilg-

ilendirmede bulundu. 

 

 

 

 

 

 

TOGG’un Bursa Gemlik tesislerinde gerçekleşen 

inceleme gezisi ile ilgili değerlendirmede bulunan 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi 

Çondur, “Birlik Başkanımız Sayın M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde 365 oda/borsa 

başkanlarımızın katılımıyla birlikte Gemlik’te 

bulunan TOGG üretim tesislerinde teknik 

incelemelerde bulunduk ve gurur duyduk. Birlik 

Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim 

tesisinde gerçekleştirmiş olduğumuz teknik gezide 

yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan TOGG’un 

29 Ekim’de üretime başlayacağının müjdesini 

paylaştı.  Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un ortak 

olduğu TOGG’a Aydın Ticaret Borsası olarak gerekli 

desteği ve katkıyı sağlayamaya hazırız. Emeği geçen 

herkese teşekkür ederiz” dedi. 
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KARDEŞ BORSALAR WORLDFOOD İSTANBUL                       

FUARI’NDA BULUŞACAK 

 

Aydın Ticaret Borsası ve İstanbul Ticaret Borsası, Türk 

gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - 

WorldFood İstanbul Fuarı’nda buluşacak. 

Gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen 

alıcılarının yer aldığı WorldFood İstanbul, 1-4 Eylül 2022 

tarihlerinde TÜYAP Fuar Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşecek. 

Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi profiliyle dikkat çeken 

WorldFood İstanbul Fuarı’nda Aydın Ticaret Borsası ve 

İstanbul Ticaret Borsası, borsa üyeleriyle birlikte 

ziyaretçilerini ağırlayacak. Gıda ve içecek sektöründen 

üretici firmalarına dünyanın dört bir yanından sektör 

profesyonelleri ve alıcılar ile bir araya gelme imkanı 

sunan ve Türkiye’nin ticaret hacminin büyümesine 

olanak sağlayan WorldFood İstanbul Fuarı’nda katılımcı 

firmalar, 4 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler ile 

buluşarak markalı ürünlerini tanıtma imkanı bulacak. 

Aydın Memecik Zeytinyağı, WorldFood İstanbul’da 

Tanıtılacak 

Markalaşmanın arttırılması, bölgemiz ürünlerinin 

ulusal ve uluslararası imajının güçlendirilmesi, yurtiçi 

tüketimin arttırılması, tağşişli yağ satışlarının engellen-

mesi konusunda özverili çalışmalarda bulunan Aydın Ti-

caret Borsası, coğrafi işaret tescilini aldığı Aydın Me-

mecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini 

ziyaretçilerle paylaşacak. WorldFood İstanbul Fu-

arı’nda, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive 

Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret 

Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret 

tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak 

tadım kriterleri ile kaliteli zeytinyağının ayırt edici özel-

likleri ziyaretçilere anlatılacak. 

WorldFood İstanbul Fuarı’na hem ihracat yapan hem 

de ihracat potansiyeli yüksek olan Aydın Ticaret Borsası 

üyelerine destek olmak için katılım sağladıklarını ifade 

eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fevzi Çondur, “Gıda sektörünün en önemli buluşma 

noktalarından biri olan Uluslararası Gıda Fuarı World-

Food İstanbul’da, kardeş borsamız olan İstanbul Ticaret 

Borsası ile ortak stantta yer alacağız.  Borsamız üye-

lerinin de katılım sağlayacağı ortak standımızda üye-

lerimiz, uluslararası firmalarla bir araya gelerek, önemli 

iş görüşmeleri kurma imkânı bulacaktır” dedi. 

Çondur, fuarda, AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın 

İnciri başta olmak üzere coğrafi işaret tescilli Aydın Me-

mecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam 

Fıstığı ve Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin yanı sıra Aydın 

kestanesinden üretilen kestane şekerinin fuarda 

ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti. 

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan 

Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerimiz tarafından 

fuar boyunca ziyaretçilere coğrafi işaret tescilli Aydın 

Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılacağını ifade eden 

Çondur, doğru ve kaliteli zeytinyağı tüketimi hakkında 

bilgilenmeleri için ziyaretçileri Aydın Ticaret Borsası 

standına davet etti. 

Aydın Ticaret Borsası,  TÜYAP Fuar & Kongre 

Merkezi’nde 4 gün sürecek olan WorldFood İstanbul 

Fuarı’nda, Salon 5 - Stant C501’de ziyaretçilerini 

ağırlayacaktır. 
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BEYAZ ALTINA GÖNÜL VEREN KURUMLAR İŞ BİRLİĞİ 

YAPTI 

 

Kıyafetlerimizden evimizde kullandığımız mobilyalara 

kadar birçok tekstil ve konfeksiyon ürününün en 

önemli hammaddesi olan ve ülkemiz tarımının en 

kıymetli tarım ürünleri arasında yer alan pamuk, 

çiftçiden tüccara, tekstilden hazır giyime on binlerce 

insanın gelir kaynağı olmaya ve sağladığı katma değer 

ile stratejik önemini korumaya devam ediyor. Pamuk 

üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak üzere dü-

nya genelinde 2019 yılından bu yana her yıl 7 Ekim’de 

kutlanan Dünya Pamuk Günü, Uluslararası Pamuk 

Danışma Kurulu’nun (ICAC) önerisiyle Birleşmiş Mil-

letler tarafından da kabul görmüş bir tarihtir. 

 

 

Ülkemizin pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerini 

geliştirmek amacıyla ortak birçok proje yürüten ku-

rumlar, ülkemizde ilk kez fiziki olarak kutlanacak olan 

7 Ekim Dünya Pamuk Günü etkinliğini organize etmek 

üzere bir araya geldi. İzmir Ticaret Borsası, Ege 

İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret 

Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, Ege 

Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları 

Derneği ortak organizasyonunda ve pamuk değer 

zincirindeki tüm paydaşların katılımıyla 

gerçekleştirilecek etkinlik 7 Ekim 2022 Cuma günü 

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hiz-

metiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

Etkinlik ile pamuğun küresel bir emtia olarak önemi 

vurgulanarak, pamuğun tanınırlığını artırmak, çiftçiler 

ile sanayiciler ve diğer taraflar arasındaki ilişkiyi ve iş 

birliğini güçlendirmek, pamuk üzerine daha fazla 

araştırma ve geliştirme yapılmasını sağlamak ve 

pamukla ilgili teknolojik gelişmeleri teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. 

 Katılımcı kurumlar tarafından organizasyona ilişkin 

program ve diğer detayların önümüzdeki günlerde 

açıklanacağı belirtilirken, festival konseptinde 

gerçekleşecek Dünya Pamuk Günü kutlamalarına 

pamuk sektörünün tüm paydaşları davet edilecektir. 
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