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STB BAŞKANI ADEM SARI TOPRAK HAFTASINI KUTLADI 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. Sarı yaptı-

ğı yazılı açıklamada toprağın özümüz olduğunu 

ifade etti.  Adem Sarı, “Yaşamın devam edebilme-

si için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak 

doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı 

korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” 

dedi. Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı 

kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kulla-

nımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çeke-

rek, “Çoğu zaman toprağın günlük yaşamımızda-

ki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak 

gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluş-

muş toprağın çok kısa sürede kaybedildiğinin 

farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki ok-

sijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her 

lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar her 

şey topraktan geliyor” dedi. Adem Sarı, “Açlığın, 

yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da 

ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını 

çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumda-

dır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sür-

dürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun 

hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak so-

rumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir 

dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak 

Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.  

SARI ISO İLK 500 SIRALAMASINA GİREN ÜYELERİNİ KUTLADI 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı 

açıklamada; “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulu-

şu araştırmasında listeye girme başarısı gösteren firmala-

rımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak 

Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gı-

da Tarım Ürünleri, Aydın Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, 

Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek 

bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Başarının kolay elde 

edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı 

bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek 

ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimi-

zi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz 

ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. 

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin 

aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer 

yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam edeceklerdir.” 

ifadelerini kullandı. 
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STB BİNASINDA ÜRETİCİLERE LİSANSLI DEPOCULUĞU ANLATTILAR 

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon 

Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel Sek-

reteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı 

Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve 

çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.  

Lisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine 

başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım 

fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma 

zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk 

sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının ya-

nında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek 

bir sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından 

sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden 

çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı za-

manda tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, 

işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalite-

deki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da 

imkân tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çift-

çinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek sat-

ması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” 

Dedi  

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali 

Şener Bayraktar, çiftçilerin malını köylerindeki de-

polara koymasıyla ekonomiye katmış olmadıklarını, 

Lisanslı Depo’ya gittikleri zaman Devlet desteklerin-

den faydalanacaklarını ifade ederek Lisanslı De-

po’nun her yönden çiftçilerin menfaatine olduğunu 

dile getirdi. 

LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan ise lisanslı 

depo da ürünlerin çok iyi korunması, hızlı kredi 

desteği, stopaj ve kira desteğinin bulunması açısın-

dan Lisanslı Depoların üreticilere sağladıkları katkı-

lar hakkında bilgi verdi. 

Son olarak Başkan Sarı, Harman sezonunda hizme-

te geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge 

tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı ola-

cağını ifade ederek, amaçlarının kaliteli üretim ile 

piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu be-

lirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dola-

yı teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.  

FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE TASARRUF EDECEK 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım 

ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kent-

te fındık üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması 

amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.  Dünyada tek-

nolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak 

uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkla-

rı iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başla-

dıklarını kaydetti.  

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şe-

yin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğu-

muz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye 

gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fın-

dık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok 

faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.  
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BAŞKAN ADEM SARI’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR 

“TARIMI ÖNEMSİYORUZ”  

Sarı, “ISO 500 listesinde Sakarya’dan çok sayıda firma ismi var. Sakarya’da ‘sanayi tarımın önüne geçiyor 

mu acaba’ diye endişeler mevcut. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sa-

nayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsasıyla 3 ayda bir toplantı düzenliyoruz. Bu konuyla ilgili de görüştük 

sanayicilerimiz de tarımın kıymetinin farkındalar ve dile getiriyoruz. Eskiden kurulan sanayi bölgeleri için 

bir şey söyleyemeyeceğim ama yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde 

olmayacak. Tarım yapılamayan ve 2. 3. Sınıf arazilerin üzerine kurulacak. Sanayi genişlemesi olacak. Has-

sasiyetle üzerinde duruyoruz. Kesinlikle tarım zarar görmeyecek. Bunun yanında sanayileşmeyle birlikte 

dışarıdan gelebilecek göçe karşı da şimdiden önlemler alınacak. Nüfus konusunda bir Gebze 

bir İstanbul gibi olmayalım diye onunda altyapısı hazırlanıyor” şeklinde konuştu.  

DÜNYA FINDIK HAFTASI  

“Sakarya için vaat ettiğimiz projeleri tamamlıyoruz. Lisanslı depo projemiz bitmek üzere. Ağustos ayında 

açılışını yapacağız. Tarım Bakanımız ve Rıfat Hisarcıklıoğlu açılışa katılacak. Lisanslı Depo projemiz 150 

milyon TL’lik bir proje. Lisanslı Depo haricinde fındıkla ilgili bir projemiz var. SUBÜ ile birlikte yürüttüğü-

müz bir projede fındık fidanı üretiyoruz. O da yakın zamanda meydana çıkacak. Önümüzdeki Ağustos 

ayı içerisinde birincisi Trabzon’da Ulusal Fındık Konseyi’nin önderliğinde düzenlenen Dünya Fındık Haf-

tasını bu yıl Sakarya’da düzenleyeceğiz. Dünya Fındık Haftasını festival havasına sokacağız. Fındık ile ilgi-

li dünya genelinde alanında profesyonel kişiler ve kurumlar gelecek. Konuşmalar ve etkinlikler düzenle-

yeceğiz. Belki bir konser olabilir” şeklinde konuştu.  

TARIM KÖYÜ  

Türkiye’de sadece Sakarya’da yapılacak olan tarım köyü hakkında bilgi veren Sarı, “Tarım okulu ile alakalı 

çalışmalarımız var ama onunla ilgili net tarih veremiyorum. Bizden kaynaklanmayan bazı sıkıntılar var. 

Şuan Tarım Bakanlığıyla görüşüyoruz. Köylerin boşalması ile birlikte, köylerde yaşam alanları yok olmaya 

başladı. Tarım köyleri kurulacak. Şuanda örnek çalışmalar başladı. Köylerimizde yaşam alanları oluşturu-

lacak. Köylerde yaşayan insanların şehre gelmeye gerek kalmadan yaşayacaklar. Sinema salonu, tiyatro 

salonu, kafeler olacak. Örneğin Serdivan’da ne varsa orada da olacak. Türkiye’de ilk defa Sakarya’da bir 

tarım köyü çalışmaları başladı. Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığımız bir çalışma. Köylerin boşalmaması 

için Tarım Bakanlığı ve Borsa bu projeye çok önem veriyor” ifadelerini kullandı. , 

“REKABETİMİZ GÜÇLENİR”  

Sarı, “Fındıktan herkesin beklentisi farklı. Üreticinin beklentisi fındık fiyatının yüksek olmasıdır. Borsa baş-

kanı olarak benim beklentim, hem üreticinin, hem de fındık ticareti yapan firmaların, hem ihracatçıların 

saç ağayı oluşturup herkesin kazanması şeklinde güzel bir sezon geçirmesidir. Umarım herkes kazançlı 

bir sezon geçirir. Fındıkta en önemli olan şey birim alanda daha fazla fındık üretmektir. Bunlar birebir 

arttırılabiliyor. Bilimsel olarak teknikleri var. Fındık 40 lira ise 200 kilo skalada ortalamayı 400’e çıkartabi-

lirsek direkt olarak 80 liraya satmış oluyoruz. Buda bizim birim alanda diğer ülkelerle rekabetimizde güç-

lendirmiş olur ve daha avantajlı duruma geçeriz hem de daha çok fındık satmış oluruz” ifadelerini kul-

landı.  

Sakarya Ticaret Borsası Başka-

nı Adem Sarı yeni yapılacak projeler 

ve fındık sezonu ile ilgili açıklama-

larda bulundu. Sarı, “Yeni kurulacak 

olan sanayi bölgeleri kesinlikle tarım 

arazileri üzerinde olmayacak” dedi.  
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Sahibi  : Sakarya Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 

Sorumlu Müdür : Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan 

Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı-Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova 

İrtibat   : 0264 278 42 30  Fax: 0264 278 42 32   www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr 

Yurt İçi Gelişmeler  

•Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3.363,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stoku-
nun 1.087,3 milyar TL tutarında ki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.276,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan 
oluştu.  

•Mayıs 2022’de 67,6 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2022’de bir önceki aya göre 
%6,2 azalarak 63,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi %8,1, genel ekonomik 
durum beklentisi endeksi %7,1, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %10 azaldı.  

•Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla %1,7 azalışla 
119,6, Perakende Ticaret Güven Endeksi %2,3 azalışla 118,7 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi %1,7 artışla 83 sevi-
yesinde gerçekleşti.  

•Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3 puan azalışla 106,4 seviyesinde gerçekleşti. En-
deksteki azalışta, son üç ay da ki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç 
ay da ki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarı göstergeleri etkili oldu. 
Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 104,6 
seviyesinde gerçekleşti.  

•Haziran ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %77,6, mev-
simsellikten arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı 0,6 puan azalışla %77,5 seviyesinde gerçekleşti. 

 •Mayıs ayında Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %6,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %
100,54 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %100,42, aylık %6,5 artış gerçekleşti. 

 •Nisan ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %7,45, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%117,31 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %63,96, 
tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %126,2 artış gerçekleşti.  

Yurtdışı Gelişmeler  

•Euro Bölgesi tüketici güveni Haziran ayında 23,6 ile 20,5 olan beklentilerin üzerinde azalışla Nisan 2020’deki tarihi 
düşük seviyesine yakın gerçekleşti.  

•Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Haziran ayında 52,8 ile Ocak ayından bu yana en düşük 
seviyesine inerken, imalat sanayi PMI değeri ise 52,0 ile 53,9 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.  

•Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin mevcut yıla ilişkin büyüme beklentisini %3,7'den %2,9'ave 2023 
yılı için tahminini %2,3'ten %1,7'ye indirdi.  

•ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında geçen aya göre 8,4 puan azalarak 50 seviyesine geriledi. 
Endekse ilişkin öncü veri 50,2 olarak açıklanmıştı. 

 •ABD’de öncü imalat PMI Haziran ayında 52,4 değerini alarak bu yana en düşük seviyesine geriledi. Aynı ayda ön-
cü hizmetler PMI değeri ise 51,6 ile son beş ayın en kötü performansını sergiledi.  

•ABD'de ikinci el konut satışları Mayıs ayında aylık bazda %3,4 azalarak Haziran 2020'den bu yana en düşük seviye-
sine gerilemiş oldu. 

 •ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 229 bine gerilerken, piyasa beklentileri 227 
bin olması yönündeydi. 


