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Milletimiz çiftçidir.

Milletin çiftçilikteki çalışmasını

yeni ekonomik önlemlerle son dereceye eriştirmeliyiz.

Köylünün çalışmasının sonuçları ve verimlerini,

kendi yararı lehine son dereceye çıkarmak,

ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.

Efendiler! 

Sahibi
Sakarya Ticaret Borsası adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Adem SARI

sakarya@stb.org.tr

Sorumlu Müdür
Sakarya Ticaret Borsası

Genel Sekreteri
Yasemin ARIKAN

Yayın Kurulu
Adem SARI

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan KAYINOVA

Yönetim Kurulu Üyesi

Yayına Hazırlayan
Zümran CEBECİ

Basın Yayın / Kalite Akreditasyon Şefi

Basım Yeri ve
Grafik Tasarım
AJANS GÜVEN

Yayın Türü
Süreli

4 ayda bir yayınlanır

STB Dergisi'nde yer alan yazılar, 
aksi belirtilmedikçe STB'nin resmi görüşünü yansıtmaz.

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlara aittir.  Reklamlar, reklam veren şirketin
sorumluluğundadır. Dergimizdeki yazılar kaynak

gösterilerek kullanılabilir. 

Yazışma Adresi
Sakarya Ticaret Borsası

Tekeler Mevkii 54200 Adapazarı / SAKARYA
Tel: 0264 278 42 30 - 5 hat   /   Fax: 0264 278 42 32

web: www.stb.org.tr    /    e-mail: sakarya@stb.org.tr
basin@stb.org.tr

Başkandan Adem Sarı Başkandan Avni Uçar 

Köye Dönüş
Projelerinin Sayısı

Artırılmalı

Sektör Olarak Bir 
Olmalı, İri Olmalı Ve Diri 

Olmalıyız

4
STB Heyeti Burdur Ticaret

Borsası’nı ziyaret etti

Sakarya Ticaret Borsası 
heyeti, Burdur Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti.

5

Adem Sarı, Borsanın tüm 
paydaşlarıyla etkin iletişim 

ve iş birliğine önem 
verdiğini belirtti.

STB 4. Taze Sebze ve Meyvelerin 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi, 

en iyi soğuk hava depolarını 
ziyaret etti.

Murat Kaya ;‘‘ İlçemizde 
ayva başta olmak üzere

108 çeşit yöresel ürün 
üretiyoruz ’’

“Akreditasyon Standardı” 
maddeleri kapsamında 

Borsa çalışmaları 
değerlendirildi.

CHP’den
STB’ye Ziyaret

4. Meslek Komitesinden
Teknik Ziyaret

9 10
Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya Ropörtajı

14
TOBB Akreditasyon
Geliştirme Ziyareti

Emrah İnce; 
“Çi¯çilerimizle”  milli 

zenginliklerimize sahip 
çıkıyoruz.

18
Tekfen Tarım ve
Alanar Meyve

Aile Şirketlerinde
Kurumsallaşma Eğitimi

Yılmaz İbrahimbaş ile
Ropörtaj

Değişen dünyada işletmeler 
varlıklarını devam ettire-

bilmek için günün koşullarına 
uyum sağlamalılar. 

Yılmaz İbrahimbaş; 
“Şirketimiz aile şirketi olup 

beş kardeş, değişik sektörle-
rde hizmet vermekteyiz. “

34
TOBB Ekonomi

Şurası 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ekonomi 
Şuralarını 2003 yılında 

Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile 
başlattıklarını hatırlattı.

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

7

24 28

6



‘‘ Köye Dönüş Projelerinin Sayısı Artırılmalı’’

STB Yönetim Kurulu Başkanı
Adem SARI

Değerli Okurlarımız, 
Dünyanın geleceğine ilişkin tahminlerde; gıda, tarım ve 

hayvancılık sektörü her zaman korunması ve geliştirilmesi 
gereken, kritik önem taşıyan bir sektör olarak karşımıza çık-
maktadır. Tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her 
platformda dile getiriyoruz, bundan sonra da dile getirmeye 
çalışacağız.

Her riskin bir fırsat yarattığı düşüncesinden hareketle 
koronavirüs salgınınında tarım için bir fırsat olabileceğini 
belirtmek isterim. Şehirlerde koşturmalı bir hayat yaşamak, 
beton duvarların arasında sıkışıp kalmak, binlerce aracın 
arasında trafikte saatlerce can çekişmek, yaz kış yediğimiz 
içtiğimiz şeylerde hiçbir tat bulamadığımız konavirüs salgı-
nıyla birlikte sağlık gerekçeleri, ekonomik ve psikolojik ge-
rekçelerle köy hayatına ilgi arttı.

Değerli Okurlarımız; 
Tarımda kendi kendimize yettiğimiz, hayvancılıkta itha-

latın en az olduğu dönemlere geri dönmemiz için yapılması 
gerekenlerin en başında köye dönüş projelerinin sayısının 
artırılması gelmektedir. Köylerde yaşam alanları açılmalı, 
çiftçilik, kooperatifçilik özendirilmelidir. Köylerimizde eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek 
altyapılar modernize edilmelidir. Şehirde ne varsa köylerde 
de bunun altyapısını sağlayacak şekilde hazırlık yapılmalıdır. 
Kırsalı yaşanır hale getiren, her insan için temel olan hizmet-
lerden köylerimiz mahrum edilmemeli; vatandaşlarımız köy 
hayatını seçerek hem kazançlarına hem de huzurlarına ka-
vuşmalıdır.

Köylerin üretime katılabilmesi için mevcut teşvikler art-
tırılmalı, topraksız ya da az toprak sahibi çiftçi ailelerinin 
geçimini sağlayacak kapsamlı bir “toprak reformu kanunu” 
çıkarılıp topraksız ya da az toprak sahibi çiftçilerin toprak-
landırılmaları sağlanmalıdır. Hollanda’da ziyaret ettiğimiz 
bir süt çiftliğinin kapısında “Çiftçi yoksa yemek de yok, tarım 
yoksa yemek de yok.” yazılıydı. Bu, çiftçiliğin ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor. Bizler gençlerimize tarımı cazip hale 
getirip köylerde yaşamayı öğretmeliyiz. Bunun altyapısını 
devletin de desteğiyle hazırlamalıyız. Her şeyi devlete de 
bırakamayız. Bir rol model olarak pilot bölge seçip, yaşam 
alanı oluşturup zamanla genişletmeliyiz.”

Değerli Okurlarımız, 
Göreve geldiğimiz günden itibaren isteğimiz ve her zaman 

dile getirdiğimiz konu, “gerçek çiftçi” tanımının yapılmasıydı. Tarım 
üretimiyle direkt ilgili olmayan ve tarımı bir yan gelir olarak gören 
kesimin, tarım üreticisi olarak kabul edilmesi engellenmelidir. “Çift-
çi” tanımını yeniden yaparsak bu işi meslek haline getirip üreten, 
geçimini sağlayan insanlarımıza gerçek manada destek vermiş 
oluruz. Çiftçilik yan gelir kapısı olarak görüldüğü sürece üretimde 
kalite ve verim olmayacaktır. Sağlanan desteğin verim ve kaliteyi 
arttıracak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bizzat tarımsal faa-
liyette bulunmayan, verimliliği ilke edinmeyen, ikamet adresi ve 
sosyal güvencesi bakımından çiftçilik yapma olanağı bulunmayan 
kişiler; üreticilere yönelik desteklerden yararlandırılmamalıdır.

Değerli Okurlarımız, 
Türkiye’de eski zihin yapısı ve uygulamasıyla hareket etmek, 

sürdürülebilir kalkınmada tarıma düşen rolü azaltmak anlamına 
gelecektir. Bu nedenle Türkiye’nin tarımsal teknoloji alanındaki 
gelişmeleri yakından takip etmesi, tarımsal teknolojilerin kulla-
nımının verimliliğin ve ortaya konulan katma değerin artmasına 
katkı sağlayacaktır. Ülkemizdeki mevcut tarımsal örgütlerimiz 
aracılığı ile çiftçilerimizin, özellikle gelişmiş ülkelerde sürekli geli-
şim ve değişim gösteren tarımsal inovasyonla ilgili gelişmeleri ta-
kip etmeleri, bilgilenmeleri tarımsal üretimde verimlilik ile rekabet 
gücünün arttırılmasını ve sürdürülebilirliğin devam ettirilmesini 
önemli derecede etkileyecektir.

Değerli Okurlarımız, 
Üzerinde durmak istediğim bir diğer konu da son zamanlar-

da önemli adımların atıldığı coğrafi işaretli ürünlerdir. Sakarya 
Ticaret Borsası olarak bölgemize özgü tarımsal ürünleri tanıtıp 
talebi artırarak çiftçiyi desteklemek için çabalıyoruz. Bu çabamız 
süpürge otu, Adapazarı beyaz kestane kabağı ve en son Geyve 
ayvasının tescilini alma konusunda hedefine ulaştı. Geyve Beledi-
ye Başkanı’mız Murat Kaya’nın ayva konusunda yerel üretimi ve 
kırsal kalkınmayı desteklemek adına ayva için yaptığı çalışmalar 
takdire şayandır. Bölgesi için böylesine koşturup hizmet veren yö-
neticilere her daim ihtiyacımız var. Sayın Başkan’ımıza ilçesi için 
oluşturduğu farkındalık çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, sağlıkla kalın. 



‘‘ Sektör Olarak Bir Olmalı,
İri ve Diri Olmalıyız’’

STB Meclis Başkanı
Avni UÇAR

Değerli Okurlarımız, 
Son zamanlarda Covit-19 salgın şartları, salgının dünya ve 

Türkiye ekonomisinde büyük tahribatlar yaratması nedeni ile 
fındık ticareti de ihracatta olumsuz etkilenmiştir. Ülkemizin ge-
nel ihracat rakamlarının büyük bir rekora imza attığı 2020 Eylül 
ayında, bütün ihracat kalemlerimiz içinde maalesef yalnızca 
fındık ihracatımız ciddi olarak azalmış durumdadır. Ülkemizde-
ki arz/talep dengesinde, durma noktasına gelen çok düşük arz 
düzeyi nedeniyle rakip ülkelerden İtalya, ABD, Gürcistan, Azer-
baycan gibi ülkeler bu ilk ayda ihracat miktarlarını artırıp rekor 
üretimler gerçekleştirerek fırsata dönüşmüştür.

Sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler olsun yaşanan 
ciddi düşüşün sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Bu yüzden 
nedenlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve bu çerçevede 
ekonominin gündemini sürekli işgal eden “dış ticaret açığı”nın gi-
derek büyümesini engellemek ve açığı ihracat lehine çevirmek 
için ihracata yönelik köklü ve radikal düzenlemeler yapmak ge-
rekecektir. Özellikle ihracatçılar için belirsizlik veya karamsarlık 
ortamının iyimserlik havasına dönüşmesi için Türkiye’nin yeni 
pazarlar bulması, üretimde çeşitlilik sağlaması ve iç tüketimi 
de artırma yönünde AR-GE çalışmaları gerçekleştirmesi ge-
rekmektedir. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen önümüzdeki 
aylarda mevcut tablonun ülkemizin lehine değişeceğine ve bu 
sorunlarında üstesinden gelineceğine dair inancımız tamdır. 

Değerli Okurlarımız,
Fındık, milattan öncesinden beri bilinmekte, gerek lezzeti 

gerekse sağlığa yararları bakımından tabiat harikası olarak 
nitelendirilmektedir. Ülkemiz, fındık üretiminde dünyada söz 
sahibi olduğumuz ürünlerin başında gelmekte; fındık, her ge-
çen gün ekonomik önemini artırmaktadır.

Türkiye’nin dünya fındık piyasalarında sahip olduğu avan-
tajlarını devam ettirmesi ve etkinliğini artırması, söz konusu 
ürüne yönelik izleyeceği politikalara bağlı olacaktır. İhracat 
yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gü-
cünü artırması bakımından önem arz etmektedir. Çok hızlı 
gelişen uluslararası ticaret işlemleri ve büyüyen diğer ülke 
ekonomileri karşısında ihracat rakamlarımız bugüne kadar 
büyümekle birlikte, ihracatçımızın rekabet gücü zayıflamıştır. 

Dünya fındık üretim ve ihracatında Türkiye’nin bu kadar 
büyük bir payı olmasına rağmen, bu üründen gereği gibi 
yararlanıldığını söylemek zordur. Bu durumun iki temel ne-
deninden birincisi, fındık mamulleri üretim ve ihracatının çok 
düşük olması; ikincisi ise ülke pazarının AB pazarı ve birkaç 
Avrupa ülkesi ile sınırlı olması sebebiyle bu ülkelerin alacağı 
kararlara bağlı kalınmasıdır. Zira fındık ve mamulleri ihraca-
tımızın %80-85’i bu ülkelere yapılmaktadır. 



Ziyarete STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan; Mec-
lis Üyeleri Nuri Köseoğlu, Yunus Kopsalı; 7. Meslek Komi-
tesi Süpürge İmalatı ve Toptan Ticareti Üyeleri İbrahim 
Süvari ve Şerafettin Bayraktar katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan; Sakarya’da süpür-
ge üretimi ve Sakarya Ticaret Borsasının süpürge otunun 
coğrafi işaretinin alınmasına yönelik yaptığı çalışmalar ve 
İŞKUR ile ortaklaşa yapılan mesleki eğitimler hakkında da 
bilgiler verdi. Arslan, Borsanın süpürgenin tanıtımı ile ilgili 
yaptığı çalışmaları anlattı. 

Süpürgenin ve süpürgecilik mesleğinin önemine dikkat 
çeken Vedat Arslan “Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte yeni meslekler ortaya çıkarken bazı meslekler kay-
boluyor. Bir dönem Türkiye’nin dört bir yanına el süpürgesi 
satan Sakarya şimdi bu ürünün yok olmaması için müca-
dele veriyor. Bir zamanlar Borsamızın kurulmasına vesile 
olan, binlerce kişinin ekmek kapısı durumundaki bu mes-
leğin kaybolmaması adına Sakarya Ticaret Borsası olarak 
çalışmalar yapıyoruz.” dedi. 

STB heyeti Burdur Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür 
ederek süpürgecilik mesleğinin gelişimi için bilgi paylaşımı-
na her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Sakarya Ticaret Borsası heyeti, Burdur Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet Çangır ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Faruk Gündüzalp ile bir araya geldi. Heyet, Burdur ekonomisi ve Burdur Ticaret Borsası faaliyetleri 
hakkında bilgiler alarak tarımsal konularda istişarelerde bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası Heyeti
Burdur Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti
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Ziyaret; Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adem Sarı, Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Serdar Koç ve Vedat Aslan’ın katılımıyla gerçek-
leşti.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Sarı, “Üyeye hizmet, ülkeye hizmettir.” mottosu ile hareket 
ettiklerini belirterek “Üyelerimiz için katma değer oluştur-
mak, gelişimin öncüsü olmak gibi büyük bir yükümlülüğümüz 
olduğu bilinciyle lisanslı depoculuk, Turib ajanslığı, laboratu-
var, süs bitkiciliği borsası, canlı hayvan borsası hizmetleri gibi 
önemli projelere imza atmaktayız. Üyelerimizden gelen so-
runların çözümü noktasında aktif olarak lobicilik faaliyetleri-
mizi yürütüyoruz. Gerek TOBB çatısı altında bulunduğumuz 
komitelerde, gerekse tüm ziyaretlerimizde yerelden genele 
herkese sorunlarımızı dile getiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe palyatif önlemlerden 
ziyade köklü yapısal değişikliklerin yapılması gerekliliğini 
vurgulayan Adem Sarı; bu amaçla yürütülen çalışmalarda, 
Sakarya Ticaret Borsasının katkı sağlama gayretinde oldu-
ğunu, bu kapsamda Borsanın tüm paydaşlarıyla etkin ileti-
şim ve iş birliğine önem verdiğini belirtti.

Üyelerin sektörel sorunları ve çözüm önerileri gibi ko-
nularda bilgi paylaşılarak iş dünyasına ve güncel ekonomik 
konulara ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, karşılıklı 
iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul Mil-
letvekili Serra Kadıoğlu, Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent 
ile beraberindeki heyet; Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Sakarya Ticaret Borsasına Ziyaret

Gerek TOBB çatısı 
altında bulunduğumuz 
komitelerde, gerekse 
tüm ziyaretlerimizde 

yerelden genele 
herkese sorunlarımızı 

dile getiriyoruz

“

“
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SAÜ 4M Bilim ve Sanat Merkezi’nin üst dü-
zeyi yöneticilerinden İş İnsanı Nurettin Tepe, 
merkezin Eğitim Danışmanları Yusuf Döğer, 
Sayab Verdiye ile Basın Danışmanı ve Medya 
Planlama Sorumlusu Turan Çatalbaş; Sakarya 
Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’yı maka-
mında ziyaret ettiler.

4M Yöneticisi Nurettin Tepe, merkezin yap-
tığı çalışmalarla ilgili Başkan Sarı’ya ayrıntılı bil-
gi verirken “Uzman eğitmen kadromuzla anao-
kulundan itibaren tüm yaş gruplarında robotik 
kodlama, Arduino, 3 boyutlu tasarım, ahşap ve 
kil tasarım alanlarında son derece yenilikçi bir 
teknoloji ile 21 yüzyılın gereklerine uygun eğitim 
veriyoruz. Bu eğitimden Sakarya Ticaret Bor-
sası üyelerinin çocukları da faydalansın istiyo-
ruz.” dedi.

Üyelere Özel İndirim
Tepe, 4M Bilim ve Sanat Merkezi’nin Ti-

caret Borsasının üyelerine de hizmet vermek 
için çaba ortaya koyduğuna dikkat çekerken 
“Borsa üyelerinin çocukları için özel indirimli bir 
tarife hazırladık. Uygun görülürse bu indirimli 
tarife üzerinden Borsa ile iş birliği anlaşması 
imzalamak arzusunu taşıyoruz.” dedi.

Eğitim Adına Önemli 
Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, “4M’in 

eğitim adına yaptığı çalışmaların son derece 
önemli olduğunu belirtirken “Eğitime yapılan 
yatırım, sosyal sorumluluk gereği topluma 
yapılan yatırımdır. Geleceğimizin teminatı ço-
cuklarımızın emin ellerde, yetkinlikleri gelişmiş 
sosyal bireyler olarak yetişmesinden mutlu olu-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 4M Bilim ve Sanat Merkezi’nin sahip ve yöneticileri Sa-
karya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı’yı ziyaret etti.

SAÜ 4M’den
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı
Adem Sarı’yı Ziyaret
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Soğuk hava depolarının yerinde incelenmesi adına 
yapılan ziyarete Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Serkan Kayınova, 4. Taze Sebze ve Meyvelerin Top-
tan Ticareti Meslek Komite Başkanı Rüstem Akkoyun, Ko-
mite Üyeleri Salih Özmen ve Ersin Kılıç katılım sağladı.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova teknik 
ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemizde soğuk mu-
hafaza tesislerinin eksikliği nedeniyle hasattan mutfağa 
giden süreçte ciddi kayıplar oluşmakta, bu da milli eko-
nomimizde büyük zarara neden olmaktadır. Uğranılan 
bu zararı soğuk muhafaza tesislerini yaygın ve teknolojik 
donanımlı tesisler haline getirerek, meyvelerin bahçeden 
markete ve oradan da mutfağa soğuk zincir içerisinde ula-
şımını sağlayarak gerçekleştirebiliriz.

Maalesef ülkemizde büyük emeklerle ürettiğimiz 
meyvelerin %25’ini, hasattan tüketici sofrasına getirince-

ye kadar kaybetmekteyiz. Ne acıdır ki dünya genelindeki 

bu kayıplar, Afrika ülkelerinin bir yıllık gıda gereksinimini 

karşılayacak kadardır. Gıda israfını azaltmak, taze mey-

ve-sebze kayıplarını en aza indirmek için özellikle soğuk 

muhafaza tesislerinin ürün özelliklerine uygun dizayn edil-

mesi büyük önem arz etmektedir. 

Isparta ili Türkiye’de soğuk hava depolarının yoğun-

luk kazandığı illerin başında gelmektedir. Bizlerde ileride 

kurmayı düşündüğümüz soğuk hava depolarını yerinde 

incelemek üzere Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Öztürk’ün kurmuş olduğu at-

mosfer kontrollü son teknoloji ile donatılmış soğuk hava 

deposunu yakından görerek inceleme fırsatı bulduk. Heye-

timiz adına bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten 

dolayı kendilerine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası 4. Taze Sebze ve Meyvelerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi, ülkemizde teknolojik 
altyapısı en iyi olan soğuk hava depolarına inceleme ziyaretinde bulundu.

STB 4. Meslek Komitesi Heyetinden Türkiyenin
En İyi  Soğuk Hava Depolarına Teknik ziyaret
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‘‘ İlçemizde Ayva başta olmak üzere
108 çeşit yöresel ürün üretiyoruz ’’

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya:

Yeni sayımız için yaptığımız bu röportajımızda Geyve Belediye Başkanı Sayın Murat Kaya ile birlikteyiz. Kendisinden 
Geyve’de tarımla ilgili yürüttüğü çalışmaları öğreneceğiz. Dünya çapında bir marka olan “Geyve ayvası” ve bu ayva-
dan üretilen ürünlerle ilgili sohbet gerçekleştireceğiz.

Merhaba, Değerli Ticaret Borsası Dergisi Okuyucuları… 

Murat KAYA

Geyve Belediye Başkanı

Merhaba Başkan’ım...
Merhabalar, hoş geldiniz. Ben özellikle bu dergide bize 

yer veren ve böyle bir söyleşi düzenleyen başta Adem Sarı 
Başkanımıza, Meclis Başkanımız Avni Bey’e ve diğer tüm yö-
netim kurulu üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. 

Biz, Geyve Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürmek-
teyiz. Ben siyasette ve belediye başkanlığımda halkımızın 
teveccühü ile üçüncü dönem belediye başkanı seçildim. Ta-
bii daha önceki iki dönemimizde Geyve’de tesisler, restoras-
yonlar anlamında hem altyapı hem üstyapı hem de sosyal 
anlamda ciddi faaliyetlere imza attık. 

Ben de takip ediyorum çalışmalarınızı. Geyve için “ka-
buk değiştirdi” diyebilir miyiz?

Geyve’de birçok çalışmaya imza attık.  Özellikle doğal 
gaz ilçemize geldiğinde ülkemizdeki 23 ilde doğal gaz yoktu. 
Kanalizasyonu, yolları, köprüleri, dere ıslahlarını, tüm kamu 
binalarını ve belediyeye ait üç sosyal tesisi faaliyete geçirdik. 
Bundan da önemlisi bu faaliyetleri yaptıktan sonra ilçenin 
ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. 

Tarımsal faaliyetleri desteklemek adına belediye olarak 
bu işin içerisinde olmalıyız, vatandaşımıza ciddi destek sağ-
lamalıyız diye düşündük. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalış-
maların en önemlilerinden biri, içinde bulunduğumuz “Gey-
ve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi”dir. Biz burayı 2018 yılının 
Ekim ayında açtık. Kuruluş felsefesi ve amacı çok farklı.

2016 yılında Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde “Sa-
karya Kadın Girişimci Heyeti”miz vardı. Oradaki hanım ar-
kadaşların bizi ziyareti ile başlayan bir çalışma oldu. Daha 
önce de benim ayva ile alakalı attığım adımlar vardı. Marka 
tescilleri fuarlarında, orada, arkadaşlarla beraber “Hadi, 
hem kadınlara istihdam sağlayalım hem de çiftçimizin ürünü 
biraz para etsin.” dedik. Bu anlamda bir yola çıktık. Tabii bu 
işe Sakarya Üniversitemizi de paydaş yaptık. Markamızı Sa-
karya Üniversitemiz buldu: “Geyva markası”. Şu anda için-
de bulunduğumuz tesis, Geyve Belediyesinin eski çöplüğü. 
2009 yılında ben belediye başkanı seçilince bu çöplüğü ka-
patmıştım. Bu tesis İpekyolu koridoru üstünde olan bir tesis. 
Bu tesisi 2250 metrekare bina üzerine kurduk. Yaklaşık 4,5 
milyon gibi bir kuruluş maliyeti var.

Nasıl yaptınız bunu? Öz sermaye mi yoksa başka bir 
yerden destek mi aldınız?

Tamamen öz sermayemiz ile yaptık. Amacımız beledi-
yemizin öz sermayesiyle halkımıza katkı sağlamak. Bunun 
için de mutluyuz. Çiftçimizin ürünü para ediyor. Bu ürünlerle 
alakalı harcama Geyve’de yapılıyor ve Geyve para kazanı-
yor. 
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Yürüttüğümüz faaliyetler çiftçiyi geliştirirken esnafımı-
zı da geliştirdi, ilçemizi de. Para kazanan arkadaşlarımız 
evlerinin boyalarını düzelttiler, giydirmelerini de yaptılar 
şu anda. Geyve’de gerçekten bir kabuk değişikliği var. 
Hamdolsun, ileri seviyelere geldik. 

Üç tane sosyal tesis yaptığımız bir ilçe burası. Bu tesisi-
mizde sosyal tesis anlayışı var, ikincisi 27 hanım kardeşimiz 
bu tesiste çalışıyor. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle yakla-
şık 160’a yakın yetim ve öksüz kardeşimizin cep harçlıkları 
bizim tarafımızdan karşılanıyor. 

Ana yürüyüş meselemiz ayvaydı ama biz sadece ayva 
ile kalmadık. Ayva ile beraber ilçemizdeki tüm ürünleri 
burada mamul haline getirebiliyoruz. Burada sıfır atık bir 
projeyi hayata geçirdik. En son, çıkan meyve posasından 
sabun elde ediyoruz. Şu anda yaklaşık 108 çeşit ürün üre-
tiyoruz. Türkiye’de  n11.com, Trendyol, PTT AVM ve Geyva.
com  gibi siteler ile Türkiye’nin dört bir yanına ürün satı-
yoruz.

Yurt dışına da ürün gönderiyor musunuz?
Tabii, yurt dışından şu anda siparişlerimiz gelmeye 

başladı. Tanınırlığımız artıkça, ürünümüzün kalitesi arttık-
ça talep de artacaktır.

Malımızın kalitesini bozmadan, ürünümüzün kalite-
sini bozmadan vatandaşımızın sağlıklı gıdaya en uygun 
fiyatlarla ulaşmasını sağlayan bir tesis olduk. Türkiye’de 
ilk ve tekiz.  Kurutma ürünlerimize kadar ciddi bir pazar 
payı oluşturduk burada. Zaten amacımız vatandaşımıza 
önderlik yapmaktı. Artık yavaş yavaş vatandaş bizim ne 
yaptığımızın, Geyva markasının Geyve’ye ne kattığının far-
kına varmaya başladı. 

Her zaman şunu söylüyorum: “Çiftçi odaklıyız.” Ticaret 
Borsamız da çiftçi odaklı. Diyelim vatandaşımızın elinde 
100 kilogram çekirdek kalmış, o ürün burada satılıyor.  Va-
tandaşımızın satamadığı ürünleri buradan mamul haline 
getiriyoruz. Adem Sarı Başkanım geldikten sonra yönetim 
kurulu üyeleriyle ortak bir çalışma istedik. Ben paydaş ola-
rak kurumlarla çalışmayı çok arzu eden bir insanım. Sade-
ce burada “biz yaptık.” ya da “Ben yaptım.” ifadesi önemli 
değil. “Bizler yaptık.” ifadesi daha önemli. Bunun için Ti-
caret Borsamızı da yanımıza paydaş aldık. Rica etmiştim 
Başkan Bey’e. “Fuarlara, festivallere giderken bizlere yar-
dımcı oluyorsunuz ama meşhur Geyve ayvamız var. Dün-
yanın en büyük üretimi Geyve’de.” demiştim. Zaten “Ayva-
nın Başkenti Geyve” diye sloganla yola çıktık. 

Başkan’ım ayvanın borsasının Hollanda’da olduğu-
nu biliyoruz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?

Evet, Hollanda’da ayva üretimi yokken ve dünyanın en 
büyük üreticisi Türkiye iken maalesef ayva borsası Hollan-
da’da. İnşallah biz onu da alır, Geyve’ye getiririz. Geyve’yi 
de borsanın başkenti yaparız. İnşallah bütün ürünlerde 
bunu yaparız. Çünkü fındık borsası Almanya’da ama en 
büyük fındık üreticilerinden biriyiz. Türkiye olarak bütün 
ürünlerde bunu başarmamız gerekiyor bence.

Şimdi  özellikle pandemi sürecinden sonra Cumhurbaş-
kanımızın da “Bir metrekare toprak bile boş kalmasın.” diye 
talimatları var, biliyorsunuz. Çiftçilik bundan sonra daha 
önemli, üretmemiz lazım. Ülkenin üretmesi lazım. Ama fın-
dık ama ayva... Ülkenin gelişmesi adına her konuda üretim 
şart. İnşallah yapacağımız tüm bu faaliyetler ile özellikle çift-
çiliği Türkiye’de daha ileri bir noktaya getireceğimizi düşü-
nüyorum. Artık hükümetimizin destekleri var. Yeni koope-
ratifler kurulmaya başlandı. Ciddi anlamda üretime destek 
var. Sakarya bu konuda şanslı, Ticaret Borsamız var. Şu an 
bildiğiniz gibi Ekrem Bey de tarımsal faaliyetlerle alakalı cid-
di çalışmalar yapıyor. Zaten kendisi ziraat mühendisi ve bu 
konularda ciddi faaliyetleri var. Bizlerin vereceği destek ile 
tarım anlamında Sakarya’yı bambaşka bir yere getirmek en 
büyük amacımız. 

Ticaret Borsamızla “ayvanın coğrafi işareti” ile ilgili ortak 
çalışmamız var, biliyorsunuz. Adem Bey ve yönetim kurulu 
üyeleriyle görüştüğümüzde coğrafi işaret belgesinin Sa-
karya Ticaret Borsası tarafından alınırsa bize yakışacağını 
söyledim. Aslında Geyve Belediyesi olarak başvuru yapmış-
tık ama sağ olsun, Başkan Bey bizi kırmadı. Böyle bir pay-
daşlıkla da tarıma olan desteğini gösterdi. Adem Bey’in de 
desteğiyle “Ayva Coğrafi İşareti”, 17 Haziran’da alındı ve Tür-
kiye’deki coğrafi işaretler arasına ayvamız da girmiş oldu, 
hamdolsun. Bundan sonra büyük marketlerde, ulusal pa-
zarlarda, çevre illerimizi de işin içine katarak Geyve Ayva-
sı’nın coğrafi işaretini tescillemiş olduk. Ayva satışı bu şekilde 
devam edecek.

Rekolte ne kadar Başkan’ım?
Yaklaşık 13 bin dekar alanda, 75 bin tonluk ayva üretimi-

miz var. İlçe Ziraat’taki tarımsal kayıtlarda Geyve’nin çıkart-
tığı toplam ürün 350 bin ton. 250 bin tona yakın da Pamuko-
va’mızda ayva ve sebze ve meyve var.

Peki, hepsi bu bölgeden yani Geyve’den mi?
Biz zaten Pamukova’yı ayıramayız, Pamukova 1986’ya 

kadar bizim beldemizdi. Daha sonra ilçe oldu bu bölgemiz. 
Çiftçi kardeşlerimizi, kendi çiftçimiz gibi görüyoruz. Esnafını, 
kendi esnafımız gibi görüyoruz. Yaptığımız bu faaliyetler ile 
Pamukova çiftçisine ve ürünlerine ciddi anlamda bir katma 
değer kazandırmış olduk.
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Peki, bu ürünün ne kadarı yurt dışına ihraç ediliyor? 
Şu anda Rusya’ya, Hollanda’ya ve Almanya’ya ciddi 

anlamda ihracatımız var. Özellikle bu sene ihracat çok iyi 
başladı. Dalında ayva, yaklaşık 2-2,5 lira arası. Yani topla-
ması ve kasalaması tüccara ait olmak şartıyla iyi rakam-
larda gidiyor. Bu sene ihracat var, ben ayvanın geleceğini 
daha farklı görüyorum. 

“Yurt dışına giden ürün daha kaliteli olur.” diye bir 
algı var halkımızın aklında. Kendimize de ayırıyor mu-
yuz Başkan’ım?

Zaten Geyve veya Pamukova ayvamızın yüzde doksa-
nı kaliteli. Bölgeyi ayırmıyoruz, ikisini de Geyve ayvası diye 
söylememizin bir sakıncası yok. Onlar da kazanım elde et-
tiler, iki ilçemizin ayvası da kaliteli.

Kaç çeşit ürün var burada ve bunlar hangi ürünler?
Şu an 108 çeşit ürün yetiştiriyoruz. Bu tesiste sirke, 

pekmez, hurma, karpuz, erik, üzüm aklınıza ne geliyorsa 
üretimi yapılıyor. Tüm ürünler reçel haline getiriliyor. Hatta 
şekersiz ürünler de reçel haline getirilebiliyor, süt reçeline 
kadar yapıyoruz. Sirkelerden hurma, üzüm, ayva, elma, 
armut, ceviz sirkesine kadar; meyve sularından üzüm, şef-
tali, erik sularına kadar... Tarhana, erişte, kavun kurutma-
sından vişne kurutmasına kadar çok geniş bir ürün ağımız 
var, hamdolsun. 

Hepsi bu bölgede mi üretiliyor?
Tabii, tamamı bölgenin mahsulleri ve vatandaşımızdan 

alıyoruz. Lokumundan cezeryesine, kolonyasına kadar 
ayvanın suyunu çıkarttık aslında. Yani burası çok profes-
yonel bir yer, 27 hanım kardeşimle ciddi bir emek harcıyo-
ruz. Bundan sonra yapacağımız faaliyetlerde hem Geyve 
çiftçisi hem Geyve’mizin insanı hem de esnafımız kazanmış 
olacak.

İnşallah Başkan’ım. Eklemek istediğiniz başka şey-
ler varsa onları da alalım ve röportajımızı bitirelim. 

Biz yerel yönetim olarak hayatın her aşamasında varız. 
On yıllık belediye başkanlığı sürecinde Geyve’nin kanayan 
tüm sorunlarını halletmeye çalıştık. Ufak tefek eksiklerimiz 
mutlaka vardır ama en son belki görmüşsünüzdür. Sabah 
Geyve’mizdeki 1250 esnafla teker teker kahvaltı yapıyoruz, 
sohbet ediyoruz. “Geyve’de görmek istediğiniz nedir, eksik 
olan nedir?” diye soruyoruz. Bunların fikir alışverişini ya-
pıyoruz. 

Hamdolsun, Geyve bölgenin parlayan yıldızı. Sosyal te-
sislerimizde ulusumuzu ilgilendirecek birkaç tane projemiz 
var. Ulusal bazda ciddi projelerimiz var. Allah nasip ederse 
kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda projeleri çizilmiş, iha-
le aşamasına getirilmiş çalışmalar bunlar. Fonlamalarına 
bakıyoruz. 

Bu konuda ipucu vermek ister misiniz?
Vermeyelim ama bizim hem Marmara’yı hem de ulu-

sumuzu ilgilendirecek projelerimiz var. Biz Geyve’yi aldığı-
mız noktadan çok farklı noktalara getirdik. Bundan sonra 
da farklı noktalara götüreceğiz. Bu konuda bize büyük 
destek veren Cumhurbaşkanımıza, kabinemize, bakanları-
mıza, milletvekillerimize özellikle Geyveli olması hasebiyle 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey’e, 
Sakarya Ticaret Borsamıza, sanayi odamıza, tüm sivil 
toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Adem 
Başkan’ımıza da buradan kocaman selam gönderiyoruz. 
Onun yaptığı faaliyetlerden de Geyve çiftçisinin memnun 
olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.

Son olarak bu sene fuar yapacak mıyız?
Pandemi ile alakalı eğer izin verilirse yaparız,  veril-

mezse kurallara uymak zorundayız.
Teşekkür ederiz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ça-

lışmalarınız herkese güzel bir örnek olsun. Burayı imkânı 
olan tüm belediyeler için kendi yöresindeki ürünleri de-
ğerlendirecek bir prototip olarak görüyorum. Herkese bir 
örnek olur umarım. 

Biz de onu temenni ediyoruz,. Her şey memleket için 
diyoruz.

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Baş-
kan’ım, sağ olun. 
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“Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı”nda sektörlere 
yönelik olarak yem fiyatlarındaki artış, girdi maliyetleri-
nin yükselmesi, çiftçinin yapısal problemleri, göç sebe-
biyle köylerde genç neslin kalmaması, yok olmaya yüz 
tutan süpürgecilik ve süpürge ticareti yapanların içinde 
bulunduğu durum, fındık sektörünün yapısal sorunları, 
şehir girişlerinde kontrol noktalarının kurulması gerekli-
liği üzerinde duruldu.

Sektörlere yönelik olarak sorunlar ve çözüm öneri-
lerinin görüşüldüğü toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Adem Sarı “Tarım ve hayvancılık sektörü toplumumuzu 
doyuran, gıdanın ham maddesinin üretildiği bir sektör-
dür. Bu sebeple sektörümüzün şu an virüs salgını ile etki-
lendiği en önemli alan yem üretimi olmuştur. Son iki hafta 
içinde yem fiyatlarına art arda gelen zamlar yüzünden 
sektörde özellikle ileriye dönük karamsarlığın hâkim ol-
duğunu belirtti. 

Yem fabrikalarının kısa bir süre sonra standart yem 
üretimi yapamayacağı aşikârdır. Bu defa hayvancılık sek-
törü ciddi bir kriz ile baş başa kalacaktır. Son 11 ayda süt 
yemi %56, besi yemi %63, dolar kuru ise %38 arttı ancak 
süt fiyatlarına Ulusal Süt Konseyi tarafından 2019’un Ka-
sım ayından bugüne kadar halen bir zam yapılmadı. 

Artan maliyetlere rağmen (elektrik, su, işçilik) süt fi-
yatı 2 lira 30 kuruşta sabit kaldı. Yem fiyatları süt fiyatla-

rının önüne geçti ve bu durumda üretici üretemez hale 
geldi. Yem, mazot, gübre ve elektrik fiyatlarında yaşanan 
zamlar nedeniyle pek tabi süt fiyatlarının artmasını talep 
eden üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor.

Köyden kente göçlerle birlikte tarım sektörü beklenen 
verimi karşılayamıyor. Verimli arazilerin değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade eden Sarı “Özellikle genç ve çocuk 
nüfusun köylerde kalabilmesi için en temel ihtiyaçlarını 
giderecek şekilde Türk aile yapısına uygun sistemin oluş-
turulması, köylerdeki yaşam standardının yükseltilmesi 
konusunda çalışmalar yapılmalı; köyde kalmayı özendi-
recek tedbirler alınmalıdır. Her zaman dile getirdiğimiz iş 
gücü ihtiyacı tarım sektöründe çözülmesi gereken önemli 
bir konudur.” diyerek bu konuda da hep birlikte gayret et-
mek gerektiğinin altını çizdi. 

Müşterek Meslek Komitesi’nde görüşülen tüm konu-
ların rapor haline getirildiğini, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliğine üst karar alıcılara iletilmek üzere bildirildiği-
ni söyleyen Başkan Sarı “Meslek komitelerimizin kendi 
gruplarına yönelik yaptıkları çalışmaları ve araştırmaları 
dile getirmeleri bizleri memnun ve mutlu ediyor. Biz de 
Sakarya Ticaret Borsası olarak Sakarya’mız ve üyeleri-
miz adına üstlendiğimiz görevlerde hep birlikte ve yan 
yana güzel projeler üreterek sesimizi duyurmak için lobi 
faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda sektör sorunları dile getirilerek değerlendirmeler yapıldı.

STB, Sektörel Sorunları Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)’ne İletti
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Online olarak gerçekleşen “Akreditasyon 
Geliştirme Ziyareti Açılış Toplantısı”na Sakarya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Ali Fuat Alaylı; Yönetim Kurulu Üyeleri 
Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ayhan Akman, 
Vedat Arslan; Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve 
birim amirleri katılım sağladı.

Toplantının ardından konuşan Başkan Yar-
dımcısı Nizamettin Sarı “Hizmet standartlarımızı 
artırmayı hedeflediğimiz bu sistemde üyeleri-
mize iyi hizmet vermek her zaman en öncelikli 
hedefimizdir. Hazırlamış olduğumuz stratejik 
planımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Borsamızın kalitesinin her geçen gün 
daha da yukarılara çıkması için çalışmalarımız 
artarak devam edecek ve bunu hep birlikte ba-
şaracağız. Denetmeniz tarafından Akreditasyon 
Standardı maddeleri beklentileri kapsamında 
Borsamıza yönelik iyileştirme çalışmaları değer-
lendirilerek iyileştirme fırsatları önerileri bizler 
için sürekli gelişimimize önemli katkılar sağlaya-
cak. Borsamızın iyi bir konuma gelebilmesi için 
bu konuda emek harcayan tüm ekip arkadaşla-
rıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsasının tüm hizmet faaliyetleri ve kalite dokümantasyon sisteminin incelendiği ziyarette Türk 
Loydu Denetmeni Kerim Dişbudak, “Akreditasyon Standardı” maddeleri beklentileri kapsamında Borsa çalışmala-
rını değerlendirdi.

STB’de TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti
Online Olarak Gerçekleşti

Hizmet standartlarımızı 
artırmayı hedeflediğimiz bu 

sistemde üyelerimize iyi hizmet 
vermek her zaman en öncelikli 

hedefimizdir.

“

“
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay 
Kaldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Akgün 
Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile 
Sakarya’da Covid-19 Güvenli Hizmet /Üretim Belgesi’ni 
almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar katıldı.

Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk 
Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in 
elinden alan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Sarı tören sonrası açıklamalarda bulun-
du. Başkan Adem Sarı “Gerçekleştirilen denetimlerin 

ardından TSE tarafından verilen ve uluslararası kalite 
belgesi niteliğinde olan Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği camiasına bağlı borsalar içerisinde Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni alma başarısını gösteren ilkler arasın-
da olmaktan mutluyuz. Küresel boyuttaki bu salgının 
etkisinden en az zararla kurtulmak için kamu, özel sek-
tör, sivil toplum kuruluşları olarak hepimize önemli gö-
revler düşüyor. Covid-19 salgını ile mücadele günlerin-
de üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını önemsedik 
ve tüm önlemlerimizi aldık. Sürekli iyileştirme ilkemizle 
çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlıklarını ko-
rumak, onlara güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet 
sunmak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 
dedi.

Sakarya Ticaret Borsası, koronavirüsle mücadelede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ha-
zırlanan hijyen ve enfeksiyon önleme standartlarını yerine getirmesi sebebiyle “TSE Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni törenle aldı.

STB “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni 
Törenle Aldı
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Başkan Adem Sarı yaptığı açıkla-
mada “E-Commodity Bazaar tarım 
ve gıda ürünleri ticaretinin geliştiril-
mesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası 
tarafından oluşturulmuş bir e-pazar 
yeridir. İzmir Ticaret Borsası ile yap-
mış olduğumuz protokol sayesinde 
tarımsal ürün ve gıda maddesi üreten, 
bu ürünlerin alım satımı konularında 
faaliyet gösteren üyelerimiz “E-Com-
modity Bazaar” elektronik emtia pa-
zar yeri portalına girerek sisteme üye 
olabilir. 

E-Commodity Bazaar’ın misyonu; tarım ve gıda ürünleri-
nin ticaretini uluslararası boyutta arttırarak üyelerini bir araya 
getirmektir. Hiçbir kâr amacı olmayan E-Commodity Bazaar, 
yapılacak ihale işlemlerinden maddi kazanç sağlamamak-
tadır. Tarım ve gıda ürünlerinin toptan satışı için hazırlanan 
portala, bu sektörlerle bağlantılı ürünler eklenebilmektedir. İki 
Borsanın da üyeler tarafından yapılacak alım satımlarda hiç-
bir garantörlüğü yoktur.

E-Commodity Bazaar;  üye firmaların toptan olarak satışını 
yapmak istedikleri ürünleri portalda sergileyebilmelerine, alım 
ve satım yapmak istedikleri ürünler için açık arttırma ve açık 

eksiltme şeklinde ihale açmalarına im-
kân sağlamaktadır. Kapalı üyelik sistemi 
ile çalışan portal, tarım ve gıda ürünleri 
ticareti yapmak isteyen ya da yeni pa-
zarlar arayan firmalar için önemli bir 
buluşma noktasıdır. Bu amaçla www.
ecommoditybazaar.com  alan adı ile bir 
web sitesi oluşturulmuştur. 

E-Commodity Bazaar, üyelerine fir-
maların ticari risklerini sorgulayan ticari 
alacak sigortasından avantajlı fiyatlar-
la faydalanma imkânı sağlamaktadır. 

Dünyanın her bölgesinden firmalarla ticaret imkânı sunan 
portal, bilgi sayfaları ile üyelerini çeşitli emtiaların dünya bor-
salarındaki fiyat hareketlerinden de haberdar etmektedir. 
Üye firmalar portal hizmetlerine IOS ve Android uygulamaları 
ile mobil cihazlardan da giriş yapabilmektedir.” diyerek sistem 
hakkında bilgi verdi.

İçinde bulunduğumuz dönemde dijital platformların öne-
minin daha da artacağını belirten Adem Sarı, dijital pazar-
lamanın küçük işletmelerin daha düşük reklam bütçeleri ile 
rekabet etmesine imkan sağladığını belirterek tüm STB üyele-
rinin bu platformdan yararlanabileceklerini ifade etti.

STB ile İzmir Ticaret Borsası Arasında
“E-Commodity Bazaar” Protokolü İmzalandı 
Verdikleri tüm hizmetlerin odağında üyelerinin olduğunu belirten Sakar-
ya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, platform hakkında bilgi verdi. 

Paket, pandemi süreci ile birlikte başta maaş ve kira 
ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılan-
ması konusunda zor zamanlar geçiren KOBİ’lerimizin bu 
sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatacaktır. Kamu ban-
kalarımız tarafından açıklanan Mikro İşletmeler Destek 
Paketi’nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak 48 
aya kadar vadeyle yıllık %11,5 faiz oranıyla kullandırılacak 
krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yarar-
lanabilecektir. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işlet-
melere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL 
ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami 

kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır. Bu amaçla firmaların 
kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kul-
lanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lık kısmı ise işletme gi-
derlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara ha-
vale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir. Mikro 
İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kre-
disi’nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borç-
landırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alı-
mına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit 
çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri 
üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabileceklerdir. 

“Mikro İşletmeler Destek Paketi”
Hayata Geçirildi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklanan Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ niteliğindeki 
işletmelerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılanması hedeflenmektedir.
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Sapanca Kırkpınar’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Peyzaj ve Süs Bitkiciliği 
Fuarı” açılışında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekili Çiğdem Er-

doğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, SAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı 

Akgün Altuğ, Ticaret Borsası Başkan Vekili Nizamettin Sarı, SÜSBİR Başkanı 
Ahmet Dündar, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, 

sektör temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar yer aldı. Açılış progra-
mının ardından festival alanı gezilerek çalışmalara ilişkin bilgiler alındı.

3’üncü Sakarya
Süs Bitkiciliği Festivali

Sakaryalı Olarak Bizler Çok Şanslıyız
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Nizamettin Sarı “Çiçek ve süs bitkileri üretimi çevre ko-
nusunda çok önemli bir sektördür. Dünya üzerinde önemli 
bir yere sahip olan süs bitkiciliğinde rekabet artmaktadır. 
Ülkemizde de gelişen bu sektörde Sakaryalı olarak bizler 
çok şanslıyız. Sakarya bildiğiniz gibi aynı zamanda tarım 
şehri. Sakarya’nın tarım şehri markasını da oluşturmak ince 
işçilik istiyor. Üretim ve fidancılık sektöründe ülkemiz coğrafi 
konumu ve verimli iş gücü ile çok iyi bir noktada yer alıyor. 
Festivaller ve fuarlar konusunda Sakarya’nın ileriki yıllarda 
marka bir şehir olacağına canıgönülden inanıyorum. Gerek 
yöneticilerimizin vizyoner düşünceleri gerekse ilimizin bere-
ketli toprakları buna vesile olacaktır. Bu sektörün önemli bir 
paydaşı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz 
iş birliği çerçevesinde süs bitkisini kotasyonumuza aldık. Tür-
kiye’de ilk ve tek olacak olan Sakarya Fidan Borsasının kurul-
ması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu festival için 
desteklerini esirgemeyen Valimiz ve Belediye Başkanımız 
başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kenevir” Hayatın Merkezinde Olacak
Başkan Yüce “Bu yıl itibarıyla 100 dekarlık bir alanda ke-

nevir üretimine başladık. Kenevir, mucizevi bir bitki. Kısaca 
söylemek gerekirse bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük or-

man kadar oksijen üretiyor. Bir dönümlük kenevirden 4 dö-
nümlük ağaca eş kâğıt üretilebiliyor. Kenevir en az 250 has-
talığın tedavisinde kullanılıyor. Fındıkların taşındığı çuvallar 
kenevirden imal ediliyor. Kenevirden dokunan kumaşların 
radyasyon emici özelliği var. Ekimini yaptık, boyları neredey-
se 4 metreye ulaştı. Çok yakında hasadını yapacağız. Tüm 
dünyada insanoğlunun bu önemli ihtiyacını karşılamak için 
gayretle çalışan siz sektörün önemli temsilcilerini teker teker 
tebrik ediyorum. İnşallah bu festival, sektörel iş birliği ve yeni 
pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olacaktır.” 
dedi.

Allah’ın Bahşettiği Bütün Güzelliklere Sahip 
Vali Çetin Oktay Kaldırım “Sakarya’mız her alanda olduğu 

gibi bu alanda da merkez olmaya aday. Burada da söylendi-
ği gibi gerekli ufkun ve vizyonun oluşması adına her adım 
atılacaktır. Allah’ın bahşettiği bütün güzellikleri barındıran 
bir il, Sakarya. Artık bu dünyada rekabetçi bir şehir olmamız 
lazım. Potansiyelimizi çok iyi okumamız lazım. Bu potansiyeli 
çok iyi görmemiz lazım. Ben bu varlıkların çok iyi vizyona dö-
nüştüğünü gördüm. Bundan da son derece mutluyum. Özel-
likle akıllandırılmış ve sahiplenilmiş şehirler gerçekten çok 
başarılı oluyor. Bizim değerlerimizi; tarımı, sanayiyi, doğal 
güzellikleri iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.
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Tekfen Tarım Yüksek Teknolojili AR-GE
Çalışmaları ile Sektöre Akılcı Çözümler Sunuyor

Yerli tarımsal üretimin en büyük destekçilerinden biri olarak, istikrar-
lı şekilde büyümeye devam ederken “çiftçilerimizle” omuz omuza vererek 
emeğin değerine ve milli zenginliklerimize sahip çıkıyoruz.

Yerli tarımsal üretimin en büyük 
destekçilerinden biri olan Tekfen Tarım 
olarak, “bitkicik” seviyesinde başlayan 
bitkisel üretimle marketlerin raflarında 
yer alan meyveye kadar uzanan geniş 
bir yelpazede “tarımsal ve gıda” enteg-
rasyonunu gerçekleştiriyor ve değer 
zincirinin son halkasına kadar organik 
ve inorganik yatırımlarla büyümeyi he-
defliyoruz. Sahip olduğumuz bu bitkisel üretim çeşitliliğiyle 
bu içerikte dünyanın sayılı tarımsal üretim şirketlerindeniz. 
Özetlemek gerekirse şirket olarak tarla tohumu, tekno-ta-
rım, meyve, fide, fidan yetiştiriciliği, prosesi ve ihracatı 
alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Küresel bir oyuncu olma hedefiyle Alanar Meyve ve Ala-
nar Fidan markalarımızla sektörde lider konumda yer alır-
ken Malatya,Afyon, Antalya, Manisa ve Çanakkale’de 7.000 
dekar alanda bahçelerimiz bulunuyor. Bununla birlikte Ala-
nar Meyve markamızla ürettiğimiz kirazlar, 2019 yılında 
Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından 
yapılan ve tüm dünyadan binlerce üreticinin sonuçlarını 
merakla beklediği tat değerlendirmede yüzde 88 gibi yük-
sek bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını aldı. Brüksel’ 
de yapılan törende  sahneden Türkiye ve Alanar anonsunu 
duymak çok gurur vericiydi. Başka bir değişle Türk kirazının, 
aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünya-
dan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyveler-
den biri olarak sertifikalandırılmasını sağladık. Hedefimiz, 
farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak.

Tarımsal AR-GE
Tekfen Tarım olarak biz; tohum, fide ve fidan gibi tarım-

sal girdi ile 8 farklı bitki deseninde 7.000 dekar alanda mey-
vecilik üretimi yapıyoruz. Sözleşmeli üretim ile birlikte to-
humculuk alanında 80.000 dekar alanda tarımsal üretimin 
bizzat içerisindeyiz. Bünyemizde çalışan 75 ziraat mühendisi 

ve ziraat teknikeri ile bilimsel yaklaşımın 
ve İnovasyonun Tarımda uygulanmasına 
Türkiye’de öncülük ediyoruz.

Ayrıca 2019 yılından itibaren Kara-
man’da 3.500 dekarda elit kademe tohum-
luk patates ile Yemeklik patates üretimini 
‘Kurumsal Çiftçililk’ felsefesi ile bitkicik se-
viyesinden üretimle başlayıp-mini yumru 
ile devam edip-elit kame tohum ile sürdü-

rüyoruz.
2019 yılında 1.700 tonu kendi meyve bahçelerimizden 

ve 9.000 tonu diğer üreticilerden tedarik edilmek suretiy-
le, toplam 10.700 ton yaş meyve ihracatını 41 farklı ülkeye 
gerçekleştirdik. Ayrıca çiftçiye kaliteli, düz ve aşılı fide temin 
etmek amacıyla faaliyet gösteren Hishtil-Toros Fidecilik 
(HTF) ile de Antalya ve Adana’daki yüksek donanımlı sera-
larında faaliyet gösteriyoruz.

Bu girişimlerimizin yanı sıra gelecek yıllarda daha da 
artacağına inandığımız tarımsal üretime verdiğimiz önem, 
aynı zamanda bilimsel ve inovatif yaklaşımla daha fazla ve-
rimlilik kazanmayı da hedefleyerek 2018 yılında moleküler 
ıslah ve bitkisel üretim alanında Ar-Ge merkezi olarak tescil 
edilen -Adana’ daki Agripark Ar-Ge Merkezimizde   üniver-
sitelerle iş birlikleri gerçekleştiriyor, halihazırda insanoğ-
lunun gıda ihtiyacı için oldukça önemli olan buğday, mısır, 
çeltik gibi bitkilerin ıslahı için de çalışmalar gerçekleştiriyor, 
Türk tarımının gelişmesine yönelik biyoteknik araştırma fa-
aliyetleri yürütüyoruz.

Aynı zamanda Avrupa – Akdeniz bölgesinde azalan su 
kaynakları nedeniyle ortaya çıkabilecek kıtlık riskine karşı, 
AB bünyesinde desteklenen, kuraklığa dayanıklı arpa tohu-
mu ıslahı projesinde yer alan TEK Türk firmasıyız. Arpa Ge-
netik Çeşitliliği Projesi kapsamında Adana Agripark AR-GE 
Merkezi Tesisleri’miz dışında 6 farklı ülkeden üniversite ve 
araştırma enstitüleri bulunuyor.

Tekfen Tarım Genel Müdürü
Emrah İnce 

Temelleri 1974 yılında atılan ve 
odağında tarımsal faaliyetlerin yer 
aldığı çok sayıda ürün ve hizmeti bün-
yesinde bulunduran Tekfen Tarımsal 
Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/hizmet 
yelpazesi ve pazar payı itibarıyla Tür-
kiye’nin bu alandaki en büyük özel 
kuruluşudur. Tarımsal Sanayi Grubu 
çatısı altında bulunan ve yaklaşık 40 
yıldır faaliyet gösteren Toros Tarım 
markamız; tohum, fide, fidan ve kim-
yevi gübre olmak üzere kaliteli tarım-
sal girdi ürünleriyle Türk tarımına uzun 

yıllardır hizmet etmekte ve bugün çift-
çinin tüm ihtiyacını karşılayan zengin 
bitki besini ürün yelpazesiyle gübre 
sektöründe liderliğini sürdürmektedir. 
Tekfen’ in uzun yıllara dayanan bilgi bi-
rikiminden ve liderliğinden yola çıka-
rak kurumsal ve bilimsel yaklaşımımız 
ve finansal gücümüz ile özellikle doğ-
rudan tarımsal üretime doğru geniş-
lemek amacıyla 2017 tarihinde Tekfen 
Tarım’ı Kurucu -Genel Müdür olma sı-
fatı ile hayata geçirmek ekip arkadaş-
larımızla birlikte bizlere  nasip oldu. 
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Bununla birlikte ürün bazında da çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Beslenmenin en temel ürünlerinden 
patates için üreticilere yönelik hastalıklardan arındı-
rılmış, sağlıklı ve verimli patates tohumları için doku 
kültürü çalışmaları gerçekleştiriyoruz. AR-GE merke-
zimizde doku kültürü yöntemi ile  yetiştirdiğimiz to-
humluk patatesleri tarladan her mevsim toplayıp, bir 
sonraki dikim sezonuna kadar Nevşehir’deki yeraltı 
soğuk deposunda. Toplam 8.200 ton patates tohumu 
saklama kapasitesine sahip olan bu modern tesis, Tür-
kiye’nin en düşük fire oranıyla faaliyet gösteren pata-
tes tohum deposudur.

2019 yılında tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe 
Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan Türkiye’nin 3. şirketi 
olduk. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu Ar-Ge çalışmala-
rımız sonucunda Turkishtime tarafından hazırlanan 
“Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan 
şirketleri” araştırmasında yer almış bulunuyoruz. 

TSE tarafından tesislerimize ‘COVID-19 Güvenli 
Üretim Sertifikası’ verildi

Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk an-
dan itibaren tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine ge-
tirerek çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortak-
larımızın sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların 
önüne geçmeye çalıştık. TSE denetçileri attığımız bu 
adımların yeterliliğini yerinde tespit etmek, denet-
lemek ve değerlendirmek için Tekfen Tarım Adana 
Agripark Ar-Ge Merkezi, Alanar Meyve Bursa-İznik 
Tesisi,Alanar Meyve Manisa/Alaşehir tesisi ve Nev-
şehir Yeraltı Depolama Tesisimize ziyarette bulundu 
ve ziyaretler sonrasında 4 tesisimiz de ‘’TSE Covid-19 
Güvenli Üretim Sertifikası’’nı almaya hak kazandı. 
Agripark/Adana Tekfen Tarım Yerleşkesi bu sertifikayı 
alarak tarım sektöründe bir ilke imza atmamıza vesi-
le oldu ve İLK tesis oldu. Ayrıca Adana Agripark Ar-Ge 
Merkezimizde başlattığımız ‘Sıfır Atık’ projemizle de 
Adana ‘Sıfır Atık Belgesi’ni kazanan ilk ve tek özel sek-
tör kuruluşu olduk.

COVID-19 ve tarıma etkisi
Tarım bizim geleceğimiz ama daha çok tam da bu-

günümüz. Bugünden itibaren alınacak tedbirler ve ak-
siyonlar ile geleceği tasarlama şansımız olacaktır. 

Tarımın var olan önemini anlatmakta güçlük çekerken 
bugün artık bu konuda herkesin konsensüs içerisinde oldu-
ğunu görmek gerçekten ümit verici. Tarımsal üretim orta 
ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç duyan ve aynı zaman-
da risk ile belirsizliğin aynı anda yönetilmesi gereken çok 
önemli bir mecra. Ülkelerin yeterlilik matrislerini sorgula-
dığı ve buna göre planlamalarını yaptığı bir çağa giriyoruz. 
Sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik bundan sonra en çok telaf-
fuz edeceğimiz iki kavram. Dünya bu iki kavram etrafında 
tarım ve gıda alanı toplanıyor ve bu iki kavramın önemi her 
geçen gün daha da artıyor.

Pandemi öyle bir etki ki herkesi eşit derecede bireysel 
olarak etkiledi. Bunun dışında iş yapış şekillerini ve müş-
teri davranış şekillerini de dramatik bir biçimde değiştir-
di. Tarım ve gıda alanında ülke olarak zincirin kopmaması 
noktasında iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Bu alanda 
çalışan insan kıymetlerine ki benim kavram olarak tarım 
alanında çalışan insan kaynaklarına atfettiğim bir tanım-
lamadır -ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu- en az sağlık çalı-
şanlarımız kadar değerli ve önemli olduğunu anladık.

Toparlanmanın 2021 üçüncü çeyrek ile başlayacağını de-
ğerlendiriyorum ancak tarımsal üretimde 2020 son çeyrek-
te Türkiye’de üretimin sekteye uğramaması için ciddi des-
tek ve tedbirlerin yıl sonundan önce açıklanması gerektiği 
kanaatindeyim. Zira pandeminin seyrine göre 2021 yılında 
tarımsal üretim ile ilgili 2020 yılından daha kötü perfor-
mans sergileyen bir sürece girebiliriz.

İnovasyon ve Dijital Tarım Dönüşüm Faaliyetlerimiz
Ülkemizde henüz Sanayi 4.0’ı yakalama yolunda gidi-

lecek çok yol var iken yaşanan salgınla şirketlerin ayakta 
kalabilmesinin yolunun dijitalleşmeye ve inovasyondan 
geçtiği daha net anlaşıldı. Bu farkındalıkla, “Dijital Tarım 
Dönüşüm ve İnovasyon” faaliyetlerimiz ile geleceğe yöne-
lik stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yol alıyoruz.

İnovasyon çalışmaları kapsamında şirkette kültür de-
ğişimine ve kurumsal girişimciliğe öncülük edecek gönüllü 
çalışanlarımızdan oluşan İnovasyon Kulübü üyeleri, oluş-
turdukları sinerji ile bir araya gelerek beyin fırtınası yapı-
yorlar.
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Açık inovasyon ve işbirlikleri kapsamında, ta-
rım sektöründe yeni teknolojiler ve inovasyonlar 
geliştirmek amacıyla farklı şirketler, üniversiteler 
ile açık inovasyon faaliyetleri yürütüyoruz. Bu fa-
aliyetlerden biri de Türkiye’nin önemli araştırma 
merkezlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Na-
noteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-
NUM) ile yapılan çalışmalardır. Nanoteknoloji ile 
tarımı birleştiren bu iş birliği çerçevesinde bir kısmı 
hibe destekli 13 adet araştırma ve inovasyon projesi 
çalışılıyor. 

Projelerden biri; TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sana-
yi İş Birliği Destek Programı’na kabul edilen proje 
kapsamında Türkiye’de bu alanda öncü olacak yerli 
muzun tazeliğini koruyan ve raf ömrünü arttırma 
özelliğine sahip ticarileşmeye uygun nanoteknoloji 
kullanılarak bir ambalaj filmi geliştirilmesi. Proje ile 
yerli muzun tazelik kaybı engelini ortadan kaldır-
makla birlikte ülkemizde daha çok üretilebilmesini, 
ithalatının azaltılmasını ve pazarlanabilmesi sağ-
layacak. Aynı zamanda SUNUM iş birliği ile tarlada 
hızlı bir şekilde virüs tespiti yapacak biyosensör 
projesi başlatıldı. Diğer bir örnek ise ülkemizde he-
nüz gelişmekte olan Block Chain teknolojisi üzerine 
faaliyet gösteren Start Up firması TUBU ile Tekfen 
Tarım iş birliği kapsamında meyvelerin uçtan uca iz-
lenebilirliğini sağlayacak proje çalışmasıdır.

Dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında son tek-
nolojileri araştırıyor ve süreçlerimize entegre ediyo-
ruz. Bu kapsamda “Tarladaki/bahçedeki ürünlerin 
uzaktan takibini sağlayan Uydu Teknolojileri, üzerin-
de bulunan sensörlerle hava ve toprağın sıcaklık ve 
nem bilgilerinin yanı sıra sulama ihtiyacı ve hastalık 
riski bilgilerini veren Dijital Tarım İstasyonları, mali-
yetleri azaltan, üst üste bindirme yapmadan üretimi 
süreçlerine imkan veren Otomatik Dümenleme, Akıllı 
sera ve Akıllı depo” gibi bir çok dijital tarım projeleri 
hayata geçirildi. 

Tekfen Ventures şirketiyle dünya çapında tarım, 
mühendislik, yazılım konularında her fırsatı kolluyo-
ruz. Tekfen Ventures, bizim geleceğe uzanan tekno-
lojilere ulaşmamıza aracılık ediyor. Yatırım yaptığı 
teknolojileri bağlı olduğu şirketlerde kullanmaya 
çalışıyor. Toplamda, 35-40 bin kişiye dokunan bir eko-
sistem büyüklüğümüz var. Bu bizim için çok önemli bir 
kol ve ilerleyen dönemlerde de önemini sürdürecek.

İyi tarım uygulamaları sertifikalarımız
Alanar Meyve’ nin bahçelerinde olan İyi Tarım Uy-

gulamaları sertifikalarımıza ek olarak Tekfen Tarım’a 
ait Kurumsal Çiftçilik Karaman tarlaları ve Antalya 
Çandır pilot muz seralarında gerçekleştirilen saha ve 
işletmelerin İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Nokta-
ları ve uygunluk kriterlerine göre denetlenmiş,  nu-
munelerden sunulan bulgular belgelendirme kurulu-
şu tarafından değerlendirilmiş ve İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne raporlanmıştır. Bütün bu süreçlerin son 
unda Tekfen Tarım olarak İTU -  İyi Tarım Uygulama-
ları Sertifikası almaya hak kazanmanın gururunu 
ekip olarak yaşıyoruz.  

Tekfen Tarım tüm iştirakleri ve çalışanları ile ‘Sür-
dürülebilir Tarım İlkeleri’ doğrultusunda ilerliyor, 
ekip olarak hayata geçirdiğimiz uygulama ve ürünle-
rimizde tarımın geleceğini düşünerek var gücümüzle 
bugüne emek veriyoruz. 
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Ülke ve Sakarya gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulu-
nulan ziyarette Başkan Balcı, ülke genelinde tüm oda-borsa 
başkanları ve esnaflarla sık sık bir araya geldiklerini ve mesleki 
sorunları konuştuklarını dile getirdi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Nizamettin 
Sarı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim 
Balcı’nın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile geti-

rerek “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde insan yaşamı 
için en temel ihtiyaçlardan olan tarım ve gıda sektöründeki 
yapısal reformlar ve Sakarya’mız ile ilgili konularda karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunma imkânına olduk. Tüm sivil toplum 
örgütlerimizle birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve ilimiz için 
yapılacak her türlü faaliyette Sakarya Ticaret Borsası olarak 
desteğe hazırız.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı
Sakarya Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı; Yönetim Kurulu Üyeleri Ser-
dar Koç, Serkan Kayınova ve Ayhan Akman hazır bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde 
Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya 
Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sa-
karya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sakarya Ticaret 
Borsası, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşların 
katkıları ile hazırlanan; Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık yol 
haritasının ve hedeflerinin belirlendiği “Sakarya Stratejik 
Planı” tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Sarı toplantıda yaptığı konuşmada “Sakarya’mızın gele-
cek 10 yıllık vizyonunu belirlerken mevcutta ve gelecekte 
nasıl bir dünya düzeni içinde yer alacağının öngörüsünü ve 
bir yol haritasını oluşturma amacı doğrultusunda yazılı ve 
somut biçimde sanayi, ticaret, turizm, kültür, tarım, hay-
vancılık, eğitim, şehirleşme vizyon değerlerini oluşturmayı 
hedefledik. 

Ortaya çıkan planın bir başlangıç olduğunun, stratejik 

yönetime geçişin de uzun bir süre alacağının bilincindeyiz. 

Stratejik plan asla bir çıktı veya sonuç değil; kurumsallaş-

maya girişte sürekliliğinin bir aracıdır. Stratejik yönetim 

süreci tasarlanırken cevap aranan temel soru ‘‘Gelecekte 

ne yapılmalı?” değildir. Belirsizlik içinde yarına hazır olmak 

için “Bugünden ne yapılması gereklidir?” sorusuna cevap 

aradık. Sakarya’mızın “2030 Stratejik Planı”nın hazırlan-

masında öncülük eden tüm kurumlarımıza şükranlarımı 

sunarım. Ülkemizin içinde bulunduğu politik ve ekonomik 

konjonktür karşısında daha da güçlenen, milli birlik ve be-

raberlik duygumuz ile vücut bulan 2030 Stratejik Planı’nın 

ortaya konan hedeflerin gerçekleşmesi ile sınai ilerleme-

mizin sağlanmasında büyük katkılar sunacağına inanıyor; 

hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Sakarya Bu Stratejik Planla Örnek Olacak
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YÜcİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, katılımcılara gö-
nüllü bir kuruluş ve coğrafi işaretler alanında halen Türkiye’nin 
en önemli sivil aktörü olan “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı” (YÜcİTA) hakkında bilgi vererek yapmış 
oldukları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
coğrafi işaretler konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu-
na değinen Profesör Tekelioğlu; özellikle 2017’de çıkarılan “6769 
Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu” coğrafi işaretler konusunda ciddi 
kazanımların elde edilmesini sağladığını, yasadan bir yıl sonra da 
“Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği” çı-
karılarak pazarlanan tescilli ürünlerde amblem kullanılma zorun-
luluğunun getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk Patent Ödül-
leri” 2015 ve 2016 yılları törenlerinde coğrafi işaretler konusunda 
yapmış olduğu konuşma ve çağrılarının süreçte bir kırılma yarat-
tığını ve tescil başvurularında bir patlama olduğunu vurgulayan 
Profesör Tekelioğlu; 2015 yılında 39 olan coğrafi işaret başvurusu-
nun 2016’da 93’e, 2017’de 246’ya ve 2018’de de 228’e yükseldiğini 
ifade etti.

2019 yılı Kasım ayında yayımlanan “III. Tarım ve Orman Şurası” 
sonuç bildirgesi ile coğrafi işaretlerde yeni ve geri dönülemez bir 
aşamaya gelindiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, bildir-
genin 38. Maddesi ile “Coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme 
süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması” konu-
sunda tarihi bir kararın alınmış olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir 
coğrafi işaretler politikasının olmadığını söyleyen Profesör Tekeli-
oğlu, Şura kararı ile bunun ilk adımının atıldığını ifade ederek “Yö-
netişim ve denetim üzerinde odaklanacak bu politika kısa, orta ve 
uzun olmak üzere üç aşamadan oluşmalıdır.” dedi. 

“Coğrafi işaretlerde denetim, sistemin meşruiyetidir. Denetim-
siz bir coğrafi işaretler sistemi düşünülemez.” diyen Profesör Te-
kelioğlu; denetimle ilgili düzenlemelerin coğrafi işaret yönetişimi 
ile ilgili çalışmalara paralel yürütülmesini, ülkemizde denetimlerin 
AB normlarına göre akredite olmuş donanımlı, bağımsız ve taraf-
sız özel sertifikasyon kurumlarına bırakılması gerektiğini vurgu-
ladı. Coğrafi işaret yönetişimi ile ilgili politikanın kısa vadeli aşa-
masının, yoğun farkındalık yaratma ve bilinçlendirme etkinlikleri 
üzerinde odaklanması; bu çerçevede coğrafi işaret ve amblem-
lerle ilgili kamu spotlarının devreye sokulması ve üreticiler için de 
bir “coğrafi işaretler el kitabının” çıkarılması gerektiğine işaret etti.

“Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” Kurulmalı
Adres Patent, YÜcİTA, Tarım ve Orman Bakanlığı-TİGEM ve METRO iş birliği ile 16 Haziran 2020 tarihinde düzen-

lenen,  Sakarya Ticaret Borsası’nın da katıldığı  “Coğrafi İşaretlerde Neler Oluyor?” konulu panelde Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu’nun yaptığı önemli konuşmayı sizlerle paylaşıyoruz.   

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu

YÜciTA Başkanı
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Kanunumuzda tescil sahibinin haklarının belirtildiği hal-
de sorumlulukları ile ilgili hiçbir hükmün bulunmadığını, bu 
nedenle tescilden sonra kurumlarımızın ne yapacaklarını 
bilmediklerini ve tescil belgelerinin duvarlara asıldığını, oysa 
AB tüzüklerinde ve Fransa “Köken Adlandırmaları ve Kalite 
Ulusal Enstitüsü” INAO’nun WEB sayfasında bu görevlerin 
ayrıntılı bir biçimde yer aldığını belirtti. Uygulanacak coğra-
fi işaret politikasının orta vadeli aşamasında sisteme işlerlik 
kazandıracak bu konuda yoğunlaşılmalı, bu çerçevede Şura 
kararına da uygun olarak tescil sahiplerinin tescilden kay-
naklanan sorumluluklarını belirten bir yasal düzenleme mut-
laka yapılmalıdır.” dedi.

Profesör Tekelioğlu, coğrafi işaret politikasının üçüncü ve 
son aşamasının “2023 Vizyonu ve Coğrafi İşaretler” olarak 
öngörülmesini ve bu aşamada coğrafi işaretlerle ilgili yeni 
bir ulusal yapılanmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Yirmi beş yıldan beri süren uygulamanın beklenen sonuçları 
vermediğini, Türkiye’nin sahip olduğu Cİ potansiyelinin Türk 
Patent ve Marka Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren bir 
Daire ile yönetilemeyecek kadar büyük olduğunu vurguladı. 
“Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün kurulmasını, müs-
takil bir birim olacak bu enstitünün AB ülkelerinin çoğunda 
olduğu gibi konuyla doğrudan ilgisi nedeniyle Tarım Bakan-
lığına bağlı olmasını ve organik tarımın da enstitü çalışma 
alanına alınmasını istedi.

4 Haziran 2020 tarihinde ilanı yapılmış olan “Aydın kesta-
nesi”nin eylül ayında tescillenmesi ile AB’den alınan tescil sa-
yısının dörde çıkacağını ifade eden Profesör Tekelioğlu, “Kah-

ramanmaraş’ın son aylarda AB tescili konusunda önemli 
atılımlar gerçekleştirdiğini, Mart 2020’de Maraş çöreğinin, 
Mayıs 2020’de “Maraş Çağlayancerit cevizinin ve son olarak 
da Maraş tarhanasının AB tescil başvurularının yapıldığını 
belirtti. Şu an AB’de tescil başvuruları yapılmış 21 ürünümüz 
bulunuyor. ” ifadelerini kullandı.  

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 26 Kasım 2019’da 100 
coğrafi işaretin karşılıklı tanınması konusunda müzakerelerin 
başladığına ve bu sürecin 2020 sonunda tamamlanmasının 
beklendiğine dikkat çeken Profesör Tekelioğlu, “Sonraki dört 
yıl için de 173 yeni ürünün programa alınması söz konusu. Bu 
bağlamda Çin, tarımsal gıda alanında AB için oldukça önem-
li. AB’den Çin’e tarım ve gıda alanında yıllık 13 milyar avro-
luk bir ihracat yapılıyor. Bunun %9’luk kısmı yani 1,7 milyar 
avroluk bölümü coğrafi işaret tescilli ürünlerden oluşuyor.” 
şeklinde konuştu.

AB’de coğrafi işaretler konusundaki ekonomik göster-
gelere de değinen Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu şunları söyledi:  
“AB, 20 Nisan 2020 tarihinde Birliğin Cİ altındaki ürünlerinin 
ekonomik değeri konusunda bir çalışma yayınladı. Buna göre 
28 ülkeli Avrupa Birliği’nde toplam tescilli Cİ ve geleneksel 
ürünlerin satış değeri 2017 yılında 77,1 milyar avroya ulaşmış 
bulunuyor. Toplam satış değerindeki artış 2010 yılına göre 
yüzde 42 olup Fransa 26 milyar avro ile başı çekiyor, onu 16 
milyar avro ile İtalya takip ediyor. Şu anda AB’de tescillenmiş 
coğrafi işaret sayısı 1479. Sıralamada başı 302 ürünle İtalya 
çekiyor. Fransa 254, İspanya 200, Portekiz 140, Türkiye’nin 
1/6’sı kadar olan Yunanistan ise 111 tescile sahip.”

Uygulanacak coğrafi 
işaret politikasının orta 

vadeli aşamasında sisteme 
işlerlik kazandıracak bu 
konuda yoğunlaşılmalı, 

bu çerçevede Şura 
kararına da uygun 

olarak tescil sahiplerinin 
tescilden kaynaklanan 

sorumluluklarını belirten 
bir yasal düzenleme 

mutlaka yapılmalıdır

“

“
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STB’de Aile Şirketlerinde
Kurumsallaşma Eğitimi Verildi

Sakarya İli Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı
Borsamız Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Değişen dünyada işletmeler varlıklarını devam ettirebil-
mek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. 
Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma dü-
zeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır.  Bu nedenle 
şirketlerimizin hızla kurumsal organizasyonlara dönüşmele-
ri gerekmektedir. Bu nedenle Sakarya Ticaret Borsası tara-
fından üyelerine yönelik TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği 
ile Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun anlatımıyla “Aile Şirketlerin-

de Kurumsallaşma” eğitimi düzenlendi.
Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun tarafından katılımcıların 

aktif katılımı ile gerçekleştirilen ve eğitimin içeriğinin dün-
yadan ve ülkemizdeki şirket yapılarından örnek olaylarla 
ilişkilendirilen eğitimde kurumsallaşmanın püf noktaları, şir-
ketlerin sürekliliğinin sağlanması ve bu yapılırken de aile ile 
olan ilişkilerin yönetilmesi, Aile Anayasası Hazırlanması ve 
İçeriği borsa üyeleriyle paylaşıldı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Sakarya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Baş-
kanı Talip Kuriş, Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya Ticaret Sa-
nayi Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komiteleri üyeleri katılım 
sağlayarak sektörel sorunları dile getirdiler 

HİZMETE DEVAM
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem 

Sarı “ Sakarya oda ve borsaları olarak 4 ayda bir bu gibi top-
lantıları gerçekleştirerek üyelerimiz başta olmak üzere Sa-
karya’nın gelişimi için işbirliği çalışmalarına önem veriyoruz. 

Büyük çaplı bir salgın sürecinden geçi-
yoruz ve bu salgına yönelik tedbirlerin 
gerektirdiği şekilde üyelerimize ve şeh-
rimize hizmet etmeye devam ediyoruz.” 
dedi.

İŞBİRLİĞİ HALİNDE
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. 

Akgün Altuğ konuşmasına yakın zaman-
da hastalık sonucu hayatını kaybeden 
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Yalçın Karaçayır’a taziyede bu-

lunarak başladı. Başkan Altuğ; “Sakarya oda/borsaları ola-
rak öncelikle üyelerimizden ve üst kuruluşumuz TOBB’dan 
aldığımız destek ile bu şehri ekonomi başta olmak üzere bir-
çok konuda ileriye götürmeyi kendimize sorumluluk olarak 
görüyoruz. İlimiz iş dünyasına hizmet eden oda ve borsalar 
olarak yıllardır birbirimizle sürekli iletişim ve işbirliği halinde 
çalışıyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu 
zorlu süreçte bizler de birlik olarak üyelerimizin ve Sakarya 
iş dünyasının yanında olmaya çalıştık. Sakarya oda/borsa-
ları olarak ortak paydamız her zaman Sakarya olacak ve bu 
amaçla da birliğimizden taviz vermeden çalışmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İlimizin sorunlarının görüşüldüğü ve Sakarya İli Oda ve Borsalarının Yönetim Kurullarının bir araya geldiği Sa-
karya Oda/Borsaları Müşterek Yönetim Kurulları toplantısı Borsamızın ev sahipliğinde online olarak gerçekleşti.
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Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından itibaren odalar, bor-
salar ve sektör meclisleri ile birlikte çalıştıklarını vurgularken 
“Oda-borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdu; dert-
lerine tercüman oldu. Allah hepinizden, emeklerinizden ve 
gayretlerinizden razı olsun.” dedi.

Yapılan çalışmalar sayesinde mart ayında 70 maddelik 
öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sun-
duklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı 
hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim 
sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik Sistemi’n-
de ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı.” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; bunların dışında da ver-

gi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmesi, ka-
muda bekleyen alacakların ödenmesi, kısa çalışma ödeneği 
uygulamasının 2020 sonuna kadar devam etmesi, YEKDEM 
maliyetlerinin azaltılması, GEKAP ile ilgili yüklerin düşürül-
mesi, uygulamanın 2021’e ertelenmesi, Covid-19’un iş kazası 
kapsamında olmamasının sağlanması, ilgili yönetmelikte si-
gorta acentelerinin aleyhine olan maddelerin değiştirilmesi, 
piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalara son 
verilmesi, tarımsal üretimde kullanılan girdilerinin yüksek fi-
yatlarına önlem getirilmesi gibi takip ettikleri pek çok konu 
bulunduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu daha sonra bölge oda ve borsa başkanları-
nın görüşlerini dinledi.

Marmara Bölgesi 
Oda Borsa İstişare
Toplantısı Yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans aracılığıyla gerçek-
leştirilen “Marmara Bölge Toplantısı”na katılarak bölge-
deki oda/borsa başkanları ile istişarelerde bulundu.

Paydaşlar adına ortak görüşleri dile getiren Sakarya Ti-
caret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı 
bu günlerde köylere giderek fındık satın alan sahte tüccarla-
ra karşı, çiftçileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için 
dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda 
katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındı-
ğın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. İlimizin 
ekonomisine zarar verilmemesi ve oluşabilecek mağduri-
yetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüke-
ticisine kadar dikkatli olmalı, bölgemizde görülen kaçak alış 
yapan tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir yerel mücadele 
başlatarak zararın önüne geçmeliyiz. Bu konuda valiliğimiz-
den tarım il müdürlüğümüze, ziraat odamızdan muhtarları-

mıza kadar hepimize önemli görevler düşmektedir.

Hiçbir yere kaydı bulunmayan, korsan fındık tüccarla-

rına karşı özellikle üretici vatandaşlarımızın dikkatli olma-

sını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy gezerek kantarda 

kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi 

kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin 

midir? Ne yaptıkları bilinmiyor.

Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için kesin-

likle dikkatli olmalarını, köy muhtarlarının da bu konuda 

duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Hiçbir kaydı olmayan 

korsan satıcıların tespiti konusunda devletimizin denetim 

mekanizmalarını göreve çağırıyoruz. Bu konuda bizler Sa-

karya ili oda ve borsaları olarak elimizden geleni yapmaya 

hazırız, tüm üreticilerimize dikkatli ve bereketli bir sezon 

dileriz.” cümleleri ile açıklamasını sürdürdü.

Korsan Fındık Tüccarlarına Dikkat!
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ticaret Sanayi  Odası Başkanı Akgün Altuğ, Akyazı Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar; Korsan Fındık Ticareti 
yapanlar hakkında ortak görüşlerini dile getirdiler. 

25



Pandemi döneminde kimyadan eğitime, sağlıktan tarı-
ma kadar birçok sektör hayata kalmak adına alternatif çö-
zümlere yöneldi. Bu dönemde üretim ve çarkların dönmesi 
konusu daha fazla önem kazandı ve Covid-19 pandemisi 
dünyayı kapsayan bir fikir jimnastiğine kapı açtı.

Küresel bazda etkisini devam ettiren koronavirüs pan-
demisi, fikri sınaî ve mülkiyet hakları alanında da farklı yak-
laşımların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu dönemde 
patent ve faydalı model konusunda pandeminin önlenmesi 
için sadece Türkiye’de 330’dan fazla işlem gerçekleştirildi. 
Kurum ve kuruluşlar, bilim adamları, mucitler, sanayiciler 
gibi üretim ekosistemini hayatta tutan birçok unsur; pande-
mi döneminde ürün geliştirme sürecine daha fazla ağırlık 
verdi. Özellikle sağlık alanında başvurular yoğunluk kazandı. 
Salgın dönemlerinde bazı aşı çalışmalarının 21 yılı bulduğunu 
bilmekteyiz. Koronavirüs pandemisi dünyayı kapsayan bir 
fikir jimnastiğine kapı araladı. Sağlık sektörü bu dönemde 
belki de 50 yılda kat edeceği mesafeyi daha hızlı kat etti. 
Geliştirilen buluşların ticarileşme sürecinin de koronavirüs 
döneminde hızlandığını görmekteyiz. Biyosis tarafından ge-
liştirilen yerli solunum cihazı Biyovent bu konuya verilecek 
en güzel örnekler arasında yer alıyor. Sonuçta geliştirilen 
ürünün ihtiyaçlara yönelik olması ticarileşme süreçlerinin de 
hızlanmasındaki temel etmenler arasında yer alıyor.

Dünya İçin Veri Tabanı Niteliği Taşıyor
Öte yandan patent başvurularının dünya için veri ta-

banı niteliği taşıdığının altını çizmek gerekir. Aşı çalışmaları 

kapsamında dezenfektan ve sterilizasyon, maske, ilaç, aşı, 
siperlik gibi bilişenlerin yer aldığı alanlarda Türkiye’de fay-
dalı model ve patent olmak üzere toplamda 330’dan fazla 
ürünle ilgili işlem yapıldı. Bunlarla ilgili bazılarının geliştirme 
süreçleri devam ediyor. Dünya genelinde de pandeminin 
son bulması, yayılmasını önlemek adına patent ve fayda-
lı model konusunda yapılan işlemler sürüyor. Yayına çıkan 
patentler dünya için veri tabanı niteliği taşıyor.

Özellikle globalde üretime devam edilmesi ve kapasite 
oranlarının korunması adına yapılan çalışmaların üretim 
ekosistemi içerisinde anlamı bulunmaktadır. Katma değerli 
üretimi artırma konusu patent ve buluşlardan geçiyor. Fikri 
sınai ve mülkiyet hakları bu dönemde pandemiyle mücade-
le kapsamında ortaya çıkan buluşlara kalkan olması nede-
niyle önemli bir görev üstlendi.

Sekiz Ayda 11 Bin 97 Başvuru Yapıldı
Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi istatistiklerine 

göre 2019 yılının ilk sekiz ayında toplamda 11 bin 265 patent 
başvurusu yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde sağlık, medikal, 
çevirim içi teknolojiler konusunda yapılan patent başvurula-
rında ciddi artışlar gerçekleşti. Bu kapsamda 2020 yılının ilk 
sekiz aylık sürecini ele aldığımızda 11 bin 97 patent başvurusu 
yapılmış durumda. Yapılacak yeni başvurularla bu sayının 
artacağını ve yılı 2019 rakamlarının önünde kapatacağımızı 
düşünüyorum. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük-
şehirlerde sanayinin ve toplumun ihtiyacını karşılayacak bu-
luş çalışmaları devam etmektedir. 

Koronavirüs Pandemisi
Dünyayı Kapsayan

Bir Fikir Jimnastiğine Kapı Açtı

Cumhur AKBULUT

Adres Patent
Genel Müdürü

Kurum ve kuruluşlar, bilim adamları, mucitler, sanayiciler 
gibi üretim ekosistemini hayatta tutan birçok unsur; pandemi 
döneminde ürün geliştirme sürecine daha fazla ağırlık verdi. 

Özellikle sağlık alanında başvurular yoğunluk kazandı. 

“

“
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Süpürge otu müzayede tribünü açılışına Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Ve-
dat Arslan, Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu, merhum Nihat 
Yılmaz’ın ailesi ve sevenleri katılım sağladı.

Açılış toplantısında konuşma yapan Yönetim Kuru-

lu Başkanı Adem Sarı “Nihat Yılmaz, Borsamızda uzun 
yıllar meclis ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 
Onu kaybetmekten dolayı duyduğumuz üzüntü büyük. 
Süpürgeci esnafının sevilen, sayılan, yardımsever ve 
dürüst bir insanıydı. Nihat Abi’mizin isminin yaşatılma-
sı için yönetim kurulumuzun kararıyla yenilenen ihale 
tribününe “Nihat Yılmaz Süpürge Otu İhale Tribünü” 
adını verdik. Onu her daim anmış ve yaşatmış olaca-
ğız. Nihat Yılmaz hepimizin abisiydi, dostuydu. Ailesine 
ve tüm sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum.” 
dedi.

Dualarla yapılan açılışın ardından 2020 yılı hasat 
sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsaya geti-
rerek tescil ettiren üretici Hamit Karagöz’e ilk mahsul 
hediyesi Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu tarafından takdim 
edildi. Köseoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek 
“İnşallah bereketli, bol kazançlı hem üreticimizin hem 
tüccarımızın yüzünü güldüren bir sezon yaşarız.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası yakın zamanda kaybettiği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz’ın adını, 
“süpürge otu müzayede tribünü”ne verdi.

Sakarya Ticaret Borsası
Süpürge Otu Müzayede Tribününe
Merhum Nihat Yılmaz’ın Adını Verdi

Onu kaybetmekten dolayı duydu-
ğumuz üzüntü büyük. Süpürgeci 
esnafının sevilen, sayılan, yar-

dımsever ve dürüst bir insanıydı. 

“

“

27



“Yabancı  fındık fabrikalarının fındığı direkt 
üreticiden almasını doğru bulmuyorum”

Yeni sayımızda yine üyelerimizle söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugün Yılmaz İbrahimbaş ile birlikteyiz. Önce-
likle kendisini tanıtmasını, daha sonra da konumuz fındık olduğu için fındıkla ilgili bilgiler vermesini isteyeceğiz.

Merhaba, Değerli Ticaret Borsası Dergisi Okuyucuları… 

Yılmaz İbrahimbaş

Sür-Kar Fındık Gıda Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi Sahibi

Merhaba efendim. 
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sosyal mesafeyi koruyarak röporta-

jımızı yapmak istiyoruz. İlk önce Yılmaz İbrahimbaş 
kimdir, bunu bize anlatır mısınız?

Yılmaz İbrahimbaş; 1966 Trabzon-Sürmene doğum-
lu, Sakarya’ya 16 yaşında gelmiş, ticarete başlamıştır. 
Meyve sebze ticareti ile iş hayatına başladıktan sonra 
gıda işine girip, fındıkla devam edip, tavukçuluk sektö-
ründe kendine göre önemli bir yer edinip sonrasında 
akaryakıt işine girerek ticaretini bu şekilde sürdüren bir 
kişiyim. Evliyim, üç çocuğum var. 

Şirketleriniz var bildiğimiz kadarıyla. Nelerle ilgi-
leniyorsunuz, bunları açar mısınız? 

Şirketimiz aile şirketi olup beş kardeş, değişik sek-
törlerde hizmet vermekteyiz. Meyve, sebze ticareti, fın-
dık, akaryakıt, tavukçuluk işleri yapıyoruz. Sakarya Ti-
caret Borsasında meclis başkan vekiliyim, kuru ve sert 
kabuklu meyvelerin komisyon başkanıyım.

Fındıkla ilgili bize neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde fındık sektöründe devletin gücünün biraz 

tam olmayışı mı diyelim, artık yeterli olmayışı mı diye-
lim? Ben, şuna karşıyım: 

Ülkeye dışarıdan gelip burada birtakım firmaların fındıkta bir 
tekelcilik anlayışıyla fiyatları belli bir seviyede tutmalarına, piya-
sayı yükseltmelerine veya yükselen piyasayı düşürmelerine kar-
şıyım. Dışarıdan gelip belli yabancı firmaların ülkemizde fabrika 
kurarak fındığın önünü kesmesine karşıyım. 

Peki, bu bir devlet politikası mı? Yoksa serbest piyasa mi?
Serbest piyasa tabii. Daha önceleri serbest piyasada fındığın 

arz talep meselesini biliyorsunuz. Fındık fiyatının yükselmesi veya 
düşmesi rekolte ile alakalı bir şeydir. Üreticimizin hali, masrafı bel-
lidir. Bu sene özellikle fındığın belli bir fiyattan başlayıp sonradan 
tekrar fiyatının düşmesi devletin politikası değil, birilerinin politikası 
olarak görüyorum ve yabancı firmaların buradaki yapmış olduğu 
spekülasyonları görüyorum. Türkiye’de fındık işi ile uğraşan herkes 
bu firmaların fiyatları düşürdüğünü biliyor. Fındık çok olduğu za-
man çok para yapmıyor, biliyoruz. Rekolte 700-800 bin ton oldu-
ğu zaman fındığımızın para yapmadığını biliyoruz. Yani normalde 
ürün çok olduğu zaman fiyatın az olduğunu, ürün olmadığı zaman 
fiyatının çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ürün olmadığı za-
man bırakın da ürün para yapsın yani vatandaşımız para kazansın. 
Çiftçimiz bununla geçiniyor sonuçta. Maalesef önü kesiliyor bunun.

Bunun için ne yapmak gerekir size göre?
Yabancı firmaların fındık fabrikalarının fındığı direkt üretici-

den almasını doğru bulmuyorum. Fiyatı onlar belirliyor, direkt 
istedikleri zaman fiyatları düşürebiliyorlar. Bu da vatandaşımızın 
işine gelmiyor doğrusu. Bence olması gereken FİSKOBİRLİK veya 
TMO’nun fındık alması ve alımlarda sınır koymaması lazım. Rekol-
tenin az olduğu senelerde kota koymaması gerekiyor. Üretici ne 
üretiyorsa alması lazım. Bu sene devlet yüz bin ton fındık alsaydı 
üreticimizin yüzü her türlü gülerdi, fındık para yapardı. Türkiye şu 
anda en kaliteli fındığı ve dünyada çıkan rekoltenin %65-70’e yakı-
nını üretiyor.  
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Zaten fındığın borsasının da Almanya’da olması ayrı 
bir handikap… 

Evet, o da ayrı bir sıkıntı ama fındık işi İtalyan firmaları-
nın elinde ve Türkiye’de birçok da İtalyan firması var.

Bölgemizdeki rekolte nasıl Yılmaz Bey?
Bu sene geçen seneye göre Türkiye’de %60-70 gibi bir 

azalma var. Türkiye’deki rekolte de bu sene geçen seneye 
göre biraz daha az tabii. Sakarya’da %60-70 ama buna 
rağmen fındık para yapmadı. Sadece burada değil tabii. 
Karadeniz Bölgesi’nde de böyle. Orada da genel olarak ge-
çen sene 700 bin tonsa bu sene 500-600 bin tonlarda. Biz 
üretici olarak da tüccar olarak da fındığın para yapacağını 
tahmin ediyorduk ama şu ana kadar olumlu bir gelişme yok 
maalesef. 

Rekoltenin yüksek olması veya düşük olması hava 
şartlarına mı bağlı yoksa üreticinin elinde olan bir şeyler 
var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Rekoltenin az ya da çok olması üreticinin elinde olan bir 
şey değil. Bu Allah’ın vergisi diyelim.

Bakımın etkisi var mı mesela?
Var tabii kalite yönünden ama fındığın çok olmasını etki-

lemez. Hava şartları etkili bu konuda yoksa vatandaşın elin-
de olan çok fazla bir şey yok. 

Borsamız biliyorsunuz lisanslı depoculuk da yapmaya 
başladı, konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Lisanslı depoculuk üzerine üç dört senedir Borsa olarak 
çalışma yapıyoruz. Hatta büyükşehirle alakalı bir girişimde 
bulunduk, yerimizi aldık. Şu anda bir yerimiz var, depo da 
yapıyoruz. Borsa olarak bu işin hem tarıma hem üreticilere 
büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Bu konuda çalışmala-
rımız var, üreticimiz rahata kavuşur diye düşünüyorum. 

Ticaret Borsamızın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Adem Başkan’ımız bu işe geldikten sonra bu işi daha da 

renklendirdiğini düşünüyorum, çok daha başarılı buluyorum. 
Bu konuda çalışmalarından dolayı geçmişte görev alan arka-
daşlarımıza da teşekkür ediyorum ama Adem Başkan’la bu 
işin daha renkli olacağını, yönetim kurulumuzun desteğiyle 
daha da başarılı çalışmalar ortaya çıkacağını düşünüyorum. 

Bunun bir ekip çalışması olduğunu da söyleyelim.
Ekip olarak iyiler tabii ama Adem Başkan çok zaman ayı-

rıyor, önem veriyor. Kendisi her konuya önem veriyor. 
Bu biraz zaman meselesi, gönül meselesi, kendi işini bı-

rakıp bu işlerle uğraşma meselesi. Şüphesiz öyle. Adem Baş-
kan, kendi işini bırakıp bu işlere daha fazla ağırlık veriyor. 

Teşekkür ediyoruz, eklemek istedikleriniz varsa ekle-
yip röportajımızı bitirelim.

Ben kendisine sizin vasıtanızla bir kez daha teşekkür edi-
yorum. İnşallah daha başarılı çalışmalara imza atarız diye 
ümit ediyorum, geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Üreticimizin hali, masrafı bellidir. Bu sene özellikle fındığın belli 
bir fiyattan başlayıp sonradan tekrar fiyatının düşmesi devletin 

politikası değil, birilerinin politikası olarak görüyorum ve yabancı 
firmaların buradaki yapmış olduğu spekülasyonları görüyorum. 

““



Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağıl-
mış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uy-
gun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” denilmektedir.1

ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN KAPSAMI
1. Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre bir-

leştirilmesi.
2. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası.
3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması.
4. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması.
5. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.
6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taş-

kınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması.
7. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazar yeri, çocuk bahçesi, okul, 

sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, 
toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi.

8. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının te-
mini için gerekli tedbirlerin alınması.

9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmet-
lerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.2

Bilindiği gibi Türkiye’de birey, (saklı pay hususu hariç olmak üzere) ölümünden 
sonra mal varlığına ne olacağına dair kararı kendisi vermektedir. Mal varlığı üzerin-
de böyle bir serbestinin bulunması, genellikle -her ne kadar irade özerkliğinin birçok 
olumlu tarafını barındırsa da- “büyük resme” bakıldığında uzun bir zaman geçtikten 
sonra kişiye ait arazilerin bütünlüğünün sağlanamaması sonucuna yol açmakta ve 
özellikle tarım arazilerinin bölünmesine sebep olmaktadır. Bunların altında yatan 
sebeplerin büyük çoğunluğu, mirasçıların paylı mülkiyet üzerinde her zaman fikir 
birliği içinde olmamalarıdır.

En nihayetinde bölünmüş tarım arazilerinden istenilen verim elde edilememek-
te; birçok toprak da potansiyeline kavuşamamaktadır. Böylesine önemli bir sorunun 
ele alınmasının ardından toplulaştırma mevzuu ile çözüme yönelik adım atılmıştır.

Toplulaştırmanın uygulama alanı, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
kararı ile belirtilen alanlardır. Bakanlar Kurulunun bu kararı, kamulaştırma ve diğer 
işlemler bakımından kamu yararı kararı sayılır ve Resmi Gazete’de yayımlanır. (3083 
S.K/ 3. Madde)

Geliştirilen bu proje, belirli bir sistemi içinde barındırmaktadır. Öyle ki toplulaş-
tırmanın ardından, çeşitli şekillere sahip araziler, düzgün biçime sahip olacaklardır. 
Böylelikle şeklinden ötürü işlenemeyen hiçbir yer kalmayacak ve bu yüzden hem 
arazinin kapasitesi artacak hem de arazinin bakımı açısından, gerekli olmayan mas-
raflardan tasarruf elde etme imkânına sahip olunacaktır.

Tarım Alanlarında Toplulaştırma
Toprak, tarım arazisi, gayrimenkul gibi konulara ilgi duyan herkesin kulağına muhakkak çalınan bir sözcüktür 

“toplulaştırma”. Bu yüzden bu kavramın ne olduğu, içeriğinde neler barındırdığı merak konusu olmuştur. Şimdi biz de 
ana hatlarıyla toplulaştırmadan biraz bahsederek konuyu aydınlığa kavuşturmayı düşünüyoruz.

Stj. Av. Aybüke 
YILMAZ

Av. Arsin DEMİR

Tarım Hukuku 
Derneği Başkan
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Toplulaştırma Çalışması Aşamaları3
1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgileri temin edilir.
2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve 

ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilir.
3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumu, uygun tarım ara-

zilerinin sınırları ve sabit tesisler belirlenir.
4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalar temin 

edilir veya yoksa oluşturulur.
5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de 

katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu il tüm arazile-
rin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon 
tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dik-
kate alarak her parsel için ayrı ayrı titiz bir puanlama yap-
maktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin 
birbirlerine göre kıymet farklılıklarını puanlamak suretiyle 
ortaya koymaktır.

6. Yeni; yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada)
planlaması hazırlanır.

7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını 
nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması; bu işlem sı-
rasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu 
bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

8. Yeni parselasyon planlaması yapılır.
Derecelendirme aleyhine ne yapılabilir?
Birçok aşamadan geçtikten sonra arazinin derecelendir-

mesinin yapıldığını yukarıda da gördük. Ancak her durumda 
derecelendirme, arazi sahibini memnun etmeyebilir. İşte bu 
gibi durumlarda arazi sahibinin elinde, itiraz edebilme olana-
ğı bulunmaktadır. Burada önemli olan, askı sürelerini iyi takip 
edebilmektir. Komisyonca belirlenen derecelendirme rapor-
ları muhtarlık ve belediyece uygun görülecek yerde 15 günlük 
süre ile askıya çıkarılır. Bu sürenin bitiminden itibaren, arazi 
sahipleri 15 gün içerisinde arazi derecelendirme komisyonu-
na itirazlarını yazılı olarak yapabilir.

İtirazlar komisyon tarafından 15 gün içerisinde ilgiliye bil-
dirilir ve yeniden askıya çıkarılır. İkinci itirazda itiraz, 30 gün 
içinde karara bağlanır. Artık verilen bu karar kesin bir karar-
dır. Yaptığı itiraz reddedilen arazi sahibi, idari işlemin iptaline 
ilişkin 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açabilir.

Toplulaştırmanın herhangi bir maliyeti var mıdır?
Yukarıda da sınırlı olarak sayılan faydalar sonucu top-

lulaştırma, konuyla ilgilenen herkes için gayet cazip gö-
zükmektedir. Akabinde akıllara gelen soru, bu durumun 
herhangi bir maliyetinin olup olmadığıdır. Toplulaştırmanın 
arazi sahiplerine herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. 
Tüm masrafları devlet üstlenmiştir. Sadece kanal ve yol gibi 
ortak kullanım alanları için arazi sahiplerinden cüzi bir mik-
tarda bedel talep edilebilmektedir. Proje alanındaki arazile-
rin parsel değer sayılarından yol, kanal, tahliye kanalı gibi 
proje gereği ihtiyaç duyulan ve kamunun ortak kullanacağı 
yerler için en fazla %10’a kadar ortak tesislere katılım payı 
kesintisi yapılır.4

Toplulaştırmanın Sağladığı Faydalar
Toplulaştırmanın sunduğu en önemli çözüm, ekilebilir 

arazi miktarının artmasıdır. 
Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tar-

laların sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam uzun-
luğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların ekile-
meyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma sonucu oluşan 
tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından eki-
lebilecek arazi miktarları artmaktadır. 5

Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır.
Toplulaştırma öncesi küçük ve şekilleri bozuk arazilerde, 

zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem 
zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır. 
Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu 
işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır. 6

Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir.
Toplulaştırma öncesi kara yolu, demir yolu, kanal gibi 

projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan 
kullanılamaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanıl-
mayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlar da toplulaş-
tırma ile tarıma kazandırılacaktır.7

Her tarlanın bir yola çıkmasına yönelik yapılan düzenle-
me, toplulaştırmanın en kıymetli özelliklerinden biridir. Sos-
yal ve ekonomik anlamda çok özel bir yeri olan bu madde 
ile arazilerin kıymeti artacak ve komşu arazilerle yaşanabi-
lecek sıkıntıların (özellikle yola bağlantı kurulması ve arazinin 
sulanmasında baş gösterebilecek sınır ihlâli vb. problemle-
rin) önüne geçilmiş olacaktır.

Kadastronun yenilenmesi sağlanacaktır.
Yine yukarıda ele alınan ilk maddelerle bağlantılı olarak 

yakıt tasarrufu elde edilmektedir. Bu da ülke kaynaklarının 
doğru kullanılmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Çün-
kü tarım ülkesi olarak bilinen bir ülke sıfatıyla, tarımdan ve 
bu alandaki kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmak 
ve lider projeler geliştirmekle kalkınmanın ilk koşulu sağla-
nacaktır. 

Saygılarımızla…

1   Arazi Toplulaştırması, https://ankara.tarimorman.gov.tr/Belgeler/liftet/
arazitoplulastirmasi.pdf, erişim tarihi: 02.10.2020
2 Arazi Toplulaştırması Faaliyetleri-Abdul Vahap Yoğunlu, https://fka.
gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/FKA_ARASTIRMA_RA-
PORLARI/ARAZ%C4%B0%20TOPLULA%C5%9ETIRMA.pdf, erişim tarihi: 
03.10.2020
3   Arazi Toplulaştırmada İtiraz Sürelerini Kaçırmayın,  http://www.turk-
tarim.gov.tr/Haber/34/arazi-toplulastirmada-itiraz-surelerini-kacirmayin, 
erişim tarihi: 03.10.2020
4   Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönet-
meliği-Madde: 15/1
5    Arazi Toplulaştırması, https://ankara.tarimorman.gov.tr/Belgeler/
liftet/arazitoplulastirmasi.pdf, erişim tarihi: 04.10.2020
6   Arazi Toplulaştırması, https://ankara.tarimorman.gov.tr/Belgeler/liftet/
arazitoplulastirmasi.pdf, erişim tarihi: 04.10.2020
7   Arazi Toplulaştırması, https://ankara.tarimorman.gov.tr/Belgeler/liftet/
arazitoplulastirmasi.pdf, erişim tarihi: 04.10.2020
8   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

KAYNAKÇA
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AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 Tabiat insanlara çok enteresan ve kıymetli bitki türleri 
vermiştir. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ayvadır (Cydonia 
Oblonga Mill. L.). Meyveleri yenen, ilaç, konserve ve tatlı sa-
nayinde kıymetli hammadde olarak kullanılan ağaçları de-
koratif bir bitki olduğu için süs bitkisi olarak ta kullanılabilen 
ender bitkilerdendir. Ayvadan; reçel, marmelât, cezeriye, jel, 
komposto, tatlandırılmış meyve suyu ile diğer bazı ürünler 
elde edilir. Meyveleri çok bol miktarda mikro elementler, bi-
yolojik aktif maddeleri, vitamin, yaşam için gerekli maddeler 
ve değeri çok fazla olan pektin maddeleri bulundurur. Bunlar 
ağır metaller ve radyoaktif maddeler gibi toksin maddelerin 
organizmadan atılmasını sağlarlar. 

Taze tüketilebilir (100g) ayva meyvesinde; Su %84, Kalori 

57 k.cal, Protein 0,4g, Yağ  0,1g, Karbonhidrat 15g, Karoten (A- 
Vit) 0,8(IU), Tiamin (B1 – Vit) 1,4mg, Riboflavin (B2 – Vit) 5,0mg, 
Niacin (B– Vit) 1,1mg, Vitamin - C 33mg, Ca 1,4mg, P 2,1mg, K 
4,2mg, Demir 0,7mg ve Sodyum  4mg bulunmaktadır.

Dünya’da ayva üretimi diğer yumuşak çekirdekli mey-
ve türlerine oranla maalesef çok az alanda 72.711 000 dekar 
ve miktarlarda yapılmaktadır (688.660 ton). Ayva üretimi 
Dünyanın birçok ülkesinde ya hiç yok veya istatistiklere dahi 
alınmamıştır. FAO internet sayfasında yer alan ülke üretim 
miktarlarının büyük çoğunluğu ise tahmini verilere dayan-
maktadır. Ayva Dünyanın çoğu ülkesinde tanınmasına rağ-
men daha çok meyvesi için değil armut anacı olarak yetişti-
rilmektedir.

Dünya ayva üretiminin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık % 25 ini Türkiye üretmektedir 

(Çizelge 2). Diğer ayva üreten ülkeler ise sırasıyla Çin, Özbekistan ve iran olarak sıralanmaktadır.

Çizelge 1. Kıtalara Göre Dünya Ayva Üretim Miktar

Çizelge 2. Dünyadaki Bazı Ülkelerin Ayva Üretim Miktarları (2018)*

(* www.fao.org-2020)

(* www.FAO.org-2020)

Dr. M. Emin AKÇAY 

Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü – YALOVA

Kıtalar Üretim Ton (2010yılı) Üretim Ton (2018 yılı)

Asya 370.749 496.068

Avrupa   65.678 72.535

Afrika 61.361 74.551
Amerika   40.865     44.155
Okyanusya      890 1.351
Toplam        539.543 688.660

Ülkeler Üretim Miktarı (Ton) 2010 Üretim Miktarı (Ton) 2018

Türkiye 121.085 176.479

Çin 110.700 118.593

Özbekistan 67.000 76.865

İran - 76.508
Fas 45.513 59.444
Azerbaycan 25.598 32.290
Arjantin 23.800 28.482
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Ayva yetiştiriciliği Doğu Marmara bölgesinde yoğun olarak yapılmakta olup bu bölgeyi sırasıyla Akdeniz, Ege ve Batı Ka-
radeniz bölgeleri izlemektedir. Doğu Marmara bölgesinde bulunan Sakarya ili ise 102 034 ton ile Türkiye üretiminin % 56.51 ini 
karşılamaktadır (Çizelge 3).  

Yetiştiriciliği yapılan çeşitler;
Ayva yetiştiriciliğinde tamamen yerli standart çeşitleri-

miz kullanılmaktadır. Diğer bazı türlerin yetiştiriciliğinde ol-
duğunun aksine bu türde herhangi bir yabancı çeşit kullanıl-
mamaktadır. Türkiye’de kurulan kapama ayva bahçelerinin 
neredeyse tamamına yakını ağırlıklı olarak Eşme ile birlikte 
Ege-22 (Ekmek), Gördes ve Limon ayva çeşitleri kullanılarak 
yapılmaktadır. Burada en büyük dezavantaj ise fidan üretici-
lerinin kendi kalem damızlıklarının olmayışı (tamamına ya-
kınında) nedeni ile piyasada birden fazla Eşme ayva tipinin 
fidanının üretilerek satılmasıdır. Bu durum ise (Çeşit içersin-
deki tip farklılığı) pazarlama sırasında büyük sorunlara ne-
den olabilmektedir.

Ayrıca daha dar alanlarda ve ev bahçelerinde dağınık 
ağaçlar halinde yapılan yetiştiriciliklerde ise; Ege-25 (İstan-
bul), Şekergevrek, Altın, Beyaz, Bencikli, Tekkeş, Havan, Vi-
ranyadevi, Demir, vd. çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Üretimde yaşanan bazı sorunlar ve öneriler
-Üretimde yaşanan sorunların başında özellikle Eşme çe-

şidinin 2-3 tipinin piyasada fidanının satılması, standart Eşme 
çeşidinin fidanında problem yaşanması,

-Fidan üretiminde diğer türlerde anaç seçimine verilen 
önemin ayvada verilmemesi,

-İstikrarsız fiyat politikasının yeni üreticilerin çıkmasına 
engel olması ve genç bahçelerin sayısının azlığı,

-Türkiye’de ayvanın sanayisinin olmaması ve meyvelerin 
geneline yakınının sofralık olarak tüketilmesi,

-Hasat zamanı doğru tespit edilemediği için (Geç hasat) 
hasat sonrası meydana gelen kalite kayıpları,

-Ayva depolamasına gereken önemin verilmemesi (Ge-
nellikle adi depolarda vb. yerlerde muhafaza edilmeye ça-
lışılması)

Üretimde yaşanan diğer bazı sorunlar ise; Armut Ateş 
Yanıklığı hastalığı, Ayva monilyası, Kahverengi leke hastalığı 
ve Ayva iç kurdu zararlısı ile birlikte üreticinin kaliteyi arttır-
mak amacı ile bilinçsizce yapmış olduğu kimyasal uygulama-
lar gelmektedir. Üreticilerimizin neredeyse tamamına yakını 
yetiştirici (kendi) hatalarını ve hasat sırasında ve sonrasında 
oluşan kayıplarını sorun olarak görmedikleri için ayvanın 
para etmediği yıllar sorunlar diz boyu, bir yıl sonra bazı ik-
limsel olaylar vb. nedenlerle ayva para ettiğinde ise tüm so-
runlar halledilmiş ve hatta yüzlerce sözüm ona Ayva Uzmanı 
yetişmiş oluyor. 

Çizelge 3.Türkiye Ayva Üretiminde Önemli Bazı iller (2019) 

     (* Tuik.gov.tr. 2019)

İller Toplam ağaç varlığı
(adet)

Üretilen miktar
(ton)

Türkiye üretimindeki payı 
(%)

Sakarya 1.060.195 102.034 56.51

Bursa 286.427 15.049 8.33

Denizli 438.355 6.737 3.73

Bilecik 200.922 6.568 3.63

Çanakkale 176.545 6.164 3.41

Amasya 98.559 4.401 2.43

Isparta 108.640 2.886 1.59

İzmir 142.041 2.702 1.49

TOPLAM 4.232.042 180.542

BENCE AYVA ÜRETİMİNDE DE ELMA VE ARMUTTA 
OLDUĞU GİBİ SIK DİKİM (TELLİ TERBİYELİ) 

BAHÇELERİN KURULMA ZAMANININ GELDİĞİ VE 
GEÇTİĞİ KANAATİNDEYİM.

“ “
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TOBB  Ekonomi Şurası

Şurada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ekonomi 
Şuralarını 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talima-
tı ile başlattıklarını hatırlatarak, “O zamandan bu yana hep 
yanımızda oldunuz. Bu salonda çok hayırlı müjdeler verdiniz. 
Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapa-
madık. Ama sağolun, sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları 
üzerine istişare etmek üzere, Türk iş dünyasının kalbine hoş 
geldiniz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde bölgelerinin kanaat 
önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanları hepsi yoğun bir 
mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, 
öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar ya-
şanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına kadar üye-
leriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, acil 
yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza 
ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk. 
Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın aramızda olması, 
hem bürokrasinin çarklarını işletmek, hem de sürdürdüğü-
müz mücadelede yalnız olmadığımızı görmek açısından, 
bizim için çok değerli. Dile getirdiğimiz pek çok önerinin, 
hayata geçtiğini gördük. Bugün gündeme getireceğimiz ko-
nularda da, geçmişte olduğu gibi, çözüm getireceğinize ina-
nıyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuş-
maya TOBB Camiasına teşekkür ederek başladı. Erdoğan 
konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin genel 
kurullarına, şuralarına ve çeşitli etkinliklerine katılmaya özel 
önem verdiklerine dikkati çekerek, “Ülkemizin asırlık rüyası 
olan yerli otomobil için babayiğit aradığımda hemen sizler 
çıkıp bu işe talip oldunuz. Milletimizin huzurunda verdiğiniz 
sözü yerine getirerek adım adım Türkiye’nin otomobili pro-
jesini hayata geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle 
birlikte neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan 
Adnan Menderes’in acı hatırası sebebiyle adı yaslı adaya 
çıkan Yassıada’yı sizlerle birlikte demokrasi ve özgürlükler 
adası haline getirdik.” değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmasının devamında yüksek faizin iş dünyasında 
yol açtığı sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm 
zorluklara karşın el birliği ile mali yılın pozitif büyüme değer-
leri ile kapatılabileceğine inandığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından TOBB ETÜ Hatıra Or-
manı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına çınar 
ağacı dikildi. Ekonomi Şurasının devamında Bölgeler için 
sözcü olarak belirlenen Oda ve Borsa Başkanları kendi böl-
gelerinden derlenen sorun ve çözüm önerilerini video kofe-
rans aracılığı ile Cumhurbaşkanına sundular.

BB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de düzenlendi.  Şuraya Sakar-
ya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsalar Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, Meclis 
Başkanı Avni Uçar ve Borsamız Delegeleri online katılım sağladı.
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“İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğüünde ki

Depremden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz.

Depremde Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet,

ailelerine sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 

Dualarımız, kalbimiz sizlerle!”

STB Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı 



Takip edin, habersiz kalmayın.

www.stb.org.tr

www.facebook.com/sakaryaticaretborsasi

www.twitter.com/sakaryaticaretb

www.instagram.com/sakaryatb

www.youtube.com/SakaryaTicaretBorsası

www.linkedin.com/company/sakaryatb


