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 Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem 

Sarı, "Genel anlamda hem ülke ekonomisinde, hem de 

ilimizde bir daralma var. Geçtiğimiz son 2 yıl tarihe not 

düşülecek yıllar oldu. Olağanüstü bir durum var" dedi.  

 Sarı, "2021 yılı için söylenecek pek fazla bir 

şey yok. Döviz aldı başını gidiyor. Genel anlamda hem 

ülke ekonomisinde, hem de ilimizde bir daralma var. 

Bunun üstüne bir de pandemi eklenince olağanüstü bir 

durumdan geçiyoruz. Sosyal medyada, televizyonda 

ekonomik durum ile alakalı yetkili, yetkisiz herkes bir 

şeyler söylüyor. Ülkede bir olumsuzluk var bu görünü-

yor. Yetkili ağızlardan yapılan açıklamalarda da bir 

olumsuzluk yaşadığımız belli oluyor. Bir şeyler yapıl-

ması gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

  Tarımsal üretimle ilgili değerlendirmelerde 

bulunan Başkan Sarı, "Atıl durumda olan, ekilemeyen 

devlete ait olan araziler var. Bunları tarımsal alanda 

değerlendirmemiz lazım. Üretime katkı sağlamaları 

lazım. Tarım her zamankinden daha önemli hale gelmiş 

durumda. Ben insan midesinin beyni olduğunu düşü-

nenlerdenim. İnsanın midesi doymadan kafası çalışmaz, 

üretim ve bilimsel araştırma yapılmaz" şeklinde konuş-

tu. Herkes bir şeyler söylüyor. Ülkede bir olumsuzluk 

var bu görünüyor. Yetkili ağızlardan yapılan açıklama-

larda da bir olumsuzluk yaşadığımız belli oluyor. Bir 

şeyler yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

 Başkan Sarı, "2022 yılındaki beklentiler ile 

ilgili maalesef söyleyebileceğimiz pek fazla bir şey yok. 

Çünkü önümüzü göremiyoruz gerçekten. Fiyat alamıyo-

ruz, fiyat veremiyoruz. Bizim de borsa olarak yatırımla-

rımız var bu yatırımları yapamıyoruz. İnşallah ülke ola-

rak bu sıkıntıların üstesinden gelebiliriz.  Üretim mali-

yetleri zamlarla birlikte çok arttı. Her gün yeni bir zam 

geliyor petrole, doğalgaza, elektriğe... Bunlar olmadan 

tarlalarda üretim yapılamaz. Maliyetler artıyor. Çiftçi 

ürettiği ürünleri maliyetinin altında satıyor. Doğal olarak 

çiftçileri m izi m serzenişlerinde haklı olduklarını düşü-

nüyorum" dedi.  

İNŞALLAH KAYBETMEYİZ"  

 Açıklamalarında Sakarya'da ki yapılaşma ve 

artan nüfusa dikkat çeken Adem Sarı, "Şehrimiz tarım 

şehri unvanını kaybeder mi diye sorarsanız. İnşallah 

kaybetmeyiz ama ilimizin üst akılları bir araya gelip, 

gelişen teknolojileri ve iklim değişikliğini göz önünde 

bulundurarak önümüzdeki 100 yıllık tarım haritası ve 

yerleşim haritası çıkarılması gerekiyor. İyice hesaplanan 

bu harita üzerinden hareket edilmesi gerektiğini düşünü-

yorum.  Bir de dengesiz nüfus artışına dikkat edilmesi 

gerekir. Bunu her platformda dillendiriyoruz. Yarın 

Gebze, İzmir İstanbul gibi olmayalım. Siz ne kadar iyi 

olursanız olun kalabalık şehirlerin sorunları kolay çözül-

müyor. 2022 yılında ülkece inşallah refaha çıkarız" ifa-

delerini kullandı. 
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 Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Baş-

kanı İlhan Sarı, Başkan Yardımcısı Volkan Terzioğlu, 

Ankara Delegesi İrfan Demiray ve Yönetim Kurulu Üye-

si Özer Özçınar ile birlikte, Sakarya Ticaret Borsası 

(STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'yı ziyaret 

etti.  

 Görüşmede üreticilerin hesaplarından kesilen 

yüzde 4 stopaj vergisinin yüzde 1 e düşürülmesi için ya-

pılması gerekenler istişare edildi. Birlik yöneticilerine 

ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Sarı, dile ge-

tirilen konularla ilgilenme sözü verdi.  

 Sertifikalı tohum kullanımına 252.2 
milyon, süt desteğine 156.7 milyon, hastalıktan 
ari işletme desteğine 133.2 milyon, biyolojik ve 
biyoteknik mücadele desteğine 14.8 milyon, süt 
analizi desteğine 3.4 milyon, aşı desteğine 2.4 
milyon, küpe uygulama desteğine 1.3 milyon, 
atık desteğine 399.8 bin, kırsal kalkınma yatı-
rımlarına 33.9 milyon, toprak analizine 887.4 
bin, sertifikalı fidan üretimine 645.9 bin 945, 
sertifikalı fidan kullanımına 13.5 milyon lira 
destek sağlanacak.  

çıktı. Tarım sektörü, böylece tüm zamanların en yüksek 
ihracatına imza attı. 

 Tarım ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın 
yüzde 13,2'sini oluşturdu. Tarıma bağlı sektörler arasın-
da geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156,5 milyon 
dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 
gerçekleştirdi. 

 Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri-

ni, 6 milyar 993,8 milyon dolarla, mobilya kağıt ve or-

man ürünleri, 3 milyar 400,2 milyon dolarla su ürünleri 

ve hayvansal mamuller, 3 milyar 83,6 milyon dolarla 

yaş meyve ve sebze, 2 milyar 260,7 milyon dolarla fın-

dık ve mamulleri, 2 milyar 28,4 milyon dolarla meyve 

sebze mamulleri, 1 milyar 574,3 milyon dolarla kuru 

meyve ve mamulleri, 783 milyon dolarla tütün, 309,5 

milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 147,6 milyon do-

larla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti. 

 Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, 
yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara 
yükseldi. Tarım ihracatı da 2021'de bir önceki yıla 
göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara 

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! 
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