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Tarih : 05 Temmuz 2021 

Üyelerimize Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Semineri Duyurusu 
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Tarih : 05 Temmuz 2021 

Üyelerimize Ürdün Sanal Yatırım Konferansı Duyurusu 

 

Tarih : 05 Temmuz 2021 

Üyelerimize Mısır ACID Sayısı Uygulaması Duyurusu 
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Tarih : 05 Temmuz 2021 

Üyelerimize İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi 

Duyurusu 
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Tarih : 05 Temmuz 2021 

Üyelerimize AB’nin Yeni KDV Sistemi Duyurusu 

 

Tarih : 15 Temmuz 2021 

Demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi 

rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 
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Tarih : 16 Temmuz 2021 

Üyelerimize TEDEPORT Teşvik ve Destek Portralı 

Duyurusu 

 

Tarih : 16 Temmuz 2021 

Üyelerimize Fransaya İhracatta karşılaşılan Dolandırıcılık 

Teşebbüsleri  
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Tarih : 19 Temmuz 2021 

Tüm Halkımızın ve Üyelerimizin Kurban Bayramını en iyi dileklerimizle kutlar; Sağlık,mutluluk ve başarı getirmesini 

temenni ederiz. 

 

Tarih : 23 Temmuz 2021 

Hatay ın  navatan a Katılışı nın   .yılı kutlu olsun.  

"Hatay Benim Sahsi Meselem  d yerek bu uğurda büyük mücadeleler veren Başta  az   ustafa Kemal  tatürk olmak üzere 

tüm s lah arkadaşlarını rahmet, m nnet ve saygıyla anıyoruz.

 



 

ANTAKYA TİCARET BORSASI Sayı:07/2021 
Temmuz 

ONLİNE BÜLTEN 

 

Tarih : 26 Temmuz 2021 

Yüzyıllardır ilimizde barış,hoşgörü ve kardeşçe birlikte yaşadığımız tüm  levi Hemşehrilerimizin  adir-i Hum Bayramını 

kutlar, birlik ve berabirliğimizin daim olmasını temenni ederiz. 

 

Tarih : 28 Temmuz 2021 

Üyelerimize Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu 

Duyurusu 
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Tarih : 29 Temmuz 2021 

Üyelerimize Zambiya’da İş Ortamı ve Yatırımlara Yönelik 

Teşvikler Duyurusu 

 

 

 

Tarih : 29 Temmuz 2021 

Ulkemizin dort bir yaninda devam eden yanginlar içimizi yakmaya devam ediyor.Yangınlarda hayatini kaybeden 

vatandaşlarımıza  llah tan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.Zarar gören tüm vatandaşlarımiza geçmis olsun diler, 

yangınların en hızlı şekilde kontrol altına alınarak söndürülmesini dileriz.  eçmiş olsun güzel ulkem  
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Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Celal Mursaloğlu’nun  

Kuraklık ve Tarım ile ilgili basın açıklaması: 

 

Son günlerde dünyanın dört bir yanında yaşanan yangınlar, Kuzey Kutbu’na yağan 
yağmurlar ve dünyayı kasıp kavuran kuraklık birçok sorunun yanında gıdada 
sürdürülebilirliği de tehdit etmektedir. Dünyada her geçen gün artan nüfus ile birlikte 
artan gıda ihtiyacı, günümüzde tarımın önemi her geçen gün artırırken, son yıllarda 
dikkat çeken küresel ısınma, su kaynaklarının kıtlığı, tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanılması ile tarım alanlarında ciddi oranda azalma söz konusudur. Son yıllardaki 
girdi maliyetleri, kuraklık ve su kaynaklarının kıtlığından dolayı tarım arazilerinde ciddi 
bir azalma yaşanmaktadır. Ülke düzeyinde kuru ve de sulu tarım alanlarındaki 
ürünlerde çok daha fazla rekolte kaybı beklenmektedir. Çiftçilerimiz son 20 yılda 4 
milyon hektardan fazla tarım arazisini ekmekten vazgeçmiştir. 

Son yıllardaki girdi maliyetleri, kuraklık ve su kaynaklarının kıtlığından dolayı tarım 
arazilerinde ciddi bir azalmanın yaşanmaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan ciddi 
meteorolojik kuraklık, zamanında yeterli yağışların olmaması nedeniyle tarımsal 
kuraklık ve zamanla da hidrolojik kuraklık yaşanmasına yol açmaktadır. Yaşanan 
tarımsal kuraklık kuru tarım yapılan özellikle hububat ve bakliyatta rekolte azalmasına 
yol açarken, barajlardaki su düzeyinin azlığı nedeniyle çiftçiye yeterli suyun 
verilmeyecek olması sulu tarım yapılan tüm ürünlerde rekolte azalmasına yol açacaktır. 
Ülke düzeyinde kuru ve de sulu tarım alanlarındaki ürünlerde çok daha fazla rekolte 
kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca özellikle kuru tarım arazilerindeki kayıplarla üretim 
miktarımızın azalması, arz açığımızı artıracak, gerekli arzı karşılamanın yolu ise daha 
yüksek fiyatla daha fazla dışalım olacaktır. 

 

DESTEK ÇAĞRISI 

Kuraklığa bağlı olarak azalacak olan rekolte kayıplarıyla birlikte yüksek maliyetlere 
değinen Mursaloğlu, “Devam eden bir pandemi söz konusu ve pandemi dışında 
yaşanan ciddi kuraklığa yönelik ülkemizde özel önlemler alınmaması, girdi 
maliyetlerinin düşürülmemesi, yetersiz ve zamanında ödenmeyen destekler dahil yerli 
üretimin ve üreticinin özel önlemlerle somut olarak desteklenmemesi, kuraklık 
boyutunda azalacak rekolteden kaynaklanan gıda arz açığının açıklanan alım 
fiyatlarından çok daha yüksek fiyatlarla yurtdışından karşılanması durumu 
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üreticilerimizin üretime devam edebilme koşullarını daha da zorlaştırırken, 
tüketicilerimizin çok daha pahalı gıda tüketmesine yol açacaktır” dedi. 

ÜRETİMDEN ÇEKİLİYORLAR 

Tarımsal ürünlerde net dışa bağımlı hale gelen ülkemizde, tarım sektörünün 
ekonomideki ağırlığı her geçen yıl azalmaktadır diyen Başkan Mursaloğlu, “Tarımın 
milli gelire ve istihdama katkısı azalırken, çiftçinin yıllardır devletten alacağı 
büyümekte, desteklenmeyen çiftçi faizli kredilere başvurmakta, borç batağında 
tarlasını satmaktadır. Tarımsal örgüt enflasyonunda aslında örgütsüz olan çiftçilerimiz 
üretimden çekilirken, son yirmi yılda 3,5 milyon hektar işlenebilir tarım arazisini 
ekmekten vazgeçmiştir. Örneğin TÜİK verilerine göre kendimize yeterlilik oranımız 
genel tahılda yüzde 87.8, buğdayda yüzde 94.8, soyada yüzde 4, ayçiçeğinde yüzde 
60.1, kırmızı mercimekte yüzde 71.7, mısırda yüzde 75.5, kuru baklagilde yüzde 
94.7’dir. Ayrıca TÜİK verilerine göre tahıl ekimi 2000 yılında 14 milyon hektar alanda 
gerçekleştirilirken 2020 yılında ise 11,1 milyon hektara kadar gerilemiştir. Buğday 
ekim alanımız 9,4 milyon hektardan 6,9 milyon hektara düşmüştür” dedi. 

 

ARAZİLER EKİLMİYOR 

Son 20 yılda tarımın ciddi kayıp yaşadığını söyleyen Başkan Mursaloğlu, “Tarım dışı 
amaçlı arazi kayıpları dışında çiftçilerimiz son 20 yılda 4 milyon hektardan fazla tarım 
arazisini ekmekten vazgeçmiştir. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı 2.8 
milyondan 1.8 milyona düşmüştür. Tarım sektörü, stratejik bir sektördür. Ülkemizin en 
büyük gücü her türlü olumsuzluğa karşın hâlâ tarımsal üretim potansiyelimizdir. 
Tarım arazilerini korumayan, girdi maliyetlerini düşürmeyen, gerekli ve yeterli ürün 
desteklerini içermeyen ve sadece dışalıma dayalı politika ve uygulamalarla, tarım ve 
gıda sektöründe ülke ve halkımız yararına belirlenen ve istenilen hedeflere ulaşılması 
mümkün değildir” dedi.  
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