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STB'den İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmak Üzere 50.000 Kilo Bakliyat Yardımı 

“Salgını Atlatmak İçin Birçok İhtiyaçtan Vazgeçebiliriz, Ama Gıdadan Vazge-

çemeyiz” 
 

 Sakarya Ticaret Borsası Sakarya Valiliğinin koordinasyonu ile ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara ulaştırılmak üzere 50.000 kilo bakliyat yardımında bulundu. 
 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile 

ilgili şu açıklamada bulundu: “Coronavirus pandemisi yüzyılın en önemli olay-

ları arasında yerini alarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de olağanüstü bir 

süreçten geçmektedir. Sosyal, yaşamın ciddi oranda kısıtlandığı bugünlerde iş 

yerlerinin kapatılması kararı sonrasında bazı vatandaşlarımız için zor bir süreç oluştu. Bu sürecin bir nebzede daha rahat atlatı-

labilmesi için devletimiz yardım ve destekler gibi pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Valiliğimiz maddi durumu iyi 

olmayan aileler için yapılan korona virüs maddi ve gıda destekleri uygulamasını hayata geçirdi. İlçe kaymakamlıkları tarafın-

dan sosyal vefa grupları kanalıyla dağıtımı sağlanacaktır. 
 

Sakarya Ticaret Borsası olarak bizlerde birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket ederek, valiliğimize ulaştırılmak üzere 

50.000 kilo bakliyat ile kampanya ya katılma kararı aldık. Unutmayalım ki bu salgını atlatmak için birçok ihtiyaçtan vazgeçe-

biliriz, ama gıdadan vazgeçemeyiz. Bu virüs tarım, su ve gıdanın stratejik önemini daha iyi anlamamıza tarıma daha çok önem 

verilmesi gerektiğini bir kez daha bize hatırlattı. Türkiye bu salgınla birlikte birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek mücadele 

etmeye devam edeceğiz. “ifadesinde bulundu. 

TOBB Nefes Kredisi Sakarya Ticaret Borsası Üyeleri İçin 

Yeniden Devrede 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı cirosu 25 milyon liranın 

altında olan küçük işletmeler için 27 Nisan itibariyle TOBB Nefes Kredisi'nin devreye alındığını bildirdi. 
 

Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak ellerini taşın altına koyduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı bu 

süreçte oda ve borsaların üyelerine karşı önemli bir misyonu yerine getirdiklerini belirterek; “Nefes Kredisi'ne cirosu 25 milyo-

nun altındaki üyelerimiz borsamızdan alacakları üyelik belgeleri ile Denizbank Şubeleri 'ne başvurabilecek. Yıllık faizi 7.5 

oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapı-

lacak. Kredide üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Kredinin yüzde 80'i Kredi Garanti Fonu (KGF) 

destekli olacak. Toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılacak. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor." 

dedi. 
 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük gayreti ile TOBB ve 365 oda borsa-

nın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için yapılan çalışmalar sonuçlanmıştır. Sakarya Ticaret Borsası olarak 

gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. Bu zor günlerde de üyelerimize can suyu olması için TOBB öncülüğünde 

borsamızın kaynaklarını üyelerimize sunuyoruz. Bu kararı alan başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB yönetimine teşek-

kür ediyorum” dedi. 
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı yem fiyatlarını 

değerlendirdi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konsey Top-

lantısında Sarı, Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli’ye üyelerimiz ve meslek 

komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda tarımsal desteklemelerin 

arttırılması ve yem fiyatlarındaki artışa karşı önlemlerin alınması gerektiği-

ni belirtti. 

 

Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı şu açıklamalarda bulundu: ”Dünyayı etkisi altına alan ve toplumla-

rın sosyal ve ekonomik dengelerini sarsan CORONAVİRÜS salgını ile Cumhurbaşkanımız himayesinde topyekûn bir müca-

dele başlatılmıştır. Salgının yayılmasını engellemek ile ilgili alınan kararların yanı sıra salgının ticari hayata tesir eden 

olumsuz etkileri için de bir takım önlemlerin alındığını görüyoruz. 
 

Tarım ve hayvancılık sektörü toplumumuzu doyuran, gıdanın hammaddesinin üretildiği bir sektördür. Bu sebeple sektö-

rümüzün şu an virüs salgını ile etkilendiği en önemli alan yem üretimi olmuştur. Son iki hafta içinde yem fiyatlarına art 

arda gelen zamlar yüzünden sektörde özellikle ileriye dönük karamsarlık hâkim olmuştur. 
 

Yem fiyatlarına 1 ayda 3 defa zam geldi Bu yapılan zamlar üreticileri zorlamakta. Üretici zor şartlarda üretim yapmakta, 

yem zamları ile birlikte şartlar daha da zor hale gelmektedir. Yem sanayicilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde yem fiyatla-

rının artmasında en önemli nedenin döviz kurundaki yükselme olarak dile getirmektedir.    
 

Yem hammaddesinin yaklaşık yüzde 50 lik bölümü yurt dışından ithal edilmekte ve artan döviz fiyatları nedeniyle ham-

madde fiyatları artmakta bu maliyetleri de yem fiyatlarına yansıtmak durumunda kalıyorlar. Fakat dünyada ve ülkemizde 

petrol fiyatları düşmekte ve bu durumda nakliye maliyetleri azaldı. Bunun yem fiyatlarına yansıması üretime ve üreticimi-

ze katkı verecektir. Bu zor zamanda yem sanayicilerinin üreticimizin yanında olmasını bekliyoruz. 
 

Yem fiyatları neden artıyor? Sorusunun cevabını şöyle özetleyebiliriz; 

1. Başta ABD olmak üzere mısırdan akaryakıt üreten ülkeler petrol fiyatlarının düşmesiyle bu üretimi durdurdu. Böylece 

yem hammaddesi olarak kullanılan mısır küspesi (DDCS) üretimi aşırı düştü, bitme noktasına geldi. 

2. Yem üretiminde kullanılan ve ithal edilen ürünlerden ATK maddesinin ithalat kanallarında tıkanma oldu. Ukrayna’da 

virüs tespit edilen fabrikaların karantina nedeniyle kapanması, limanların karantinaya alınması gibi sebeplerin yanı sıra 

birde döviz fiyatlarındaki belirsizlik bu hammaddelerin ithalatını zorlaştırıyor. Ayrıca ithalatçı firmalar bu günlerde kendi-

lerini riske atmıyor. 

3. DDCS fiyatları dolar kuruna bağlı olarak her gün yükseliş göstermektedir. 

Bu şartlarda yem fabrikalarının kısa bir süre sonra standart yem üretimi yapamayacağı aşikârdır. Bu defa hayvancılık sek-

törü ciddi bir kriz ile baş başa kalacaktır. 
 

ÇÖZÜM; 

Ülkemizde bir üründe sıkıntı olduğunda örneğin et açığında ESK devreye girip gemilerle nasıl hayvan veya et getiriyorsa, 

TMO nasıl arpa buğday getiriyorsa işte bugünde TMO soya, ATK ve DDCS gibi protein kaynaklarının ithalatını bizzat yapıp 

yem üreten firmalara temin etmelidir. Bunu bir kamusal görev olarak yapmalıdır ve virüsle mücadele kapsamında değer-

lendirilmelidir. “ifadelerini kullandı.  
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Sakarya Ticaret Borsası Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında 

Sağlık Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne 

Malzeme Ve Ekipman Bağışı Yaptı.  
 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili şu 

açıklamalarda bulundu; “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde milletçe dayanış-

manın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Virüsün ortaya çıktı-

ğı ilk günden itibaren bu meseleye ciddiyetle yaklaşmaktayız. Bu süreçte tüm 

Türkiye’de günlerdir kahramanca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza destek 

olmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda fedakâr, ce-

fakâr hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız. 
 

Sakarya Ticaret Borsası olarak biz de yaşadığımız bu süreçte korona virüs ile mücadele kapsamında yönetim kurulumuzla 

online toplantı düzenleyerek sağlık çalışanlarımıza destek kararı aldık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler 

neticesinde eksik malzeme ve ekipmanı en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Tüm yönetim kurulu üyele-

rimize ve meclisimize bu anlamlı karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aldığımız bu kararın tüm kuruluşlara örnek ol-

masını temenni ediyorum. Unutmayalım ki bizler bu zor günlerden en büyük gücümüz olan birlik, beraberlik içinde çıkaca-

ğız. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu olarak devletimizin ve milletimizin her zaman sonuna kadar yanlarındayız.” 

ifadelerini kullandı. 
 

Başkan Adem Sarı Konsey Toplantısında Tarım Bakanına Öneriler Sundu 
 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey toplantı-

sı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıya TOBB Ticaret Borsaları Konsey üyeleri yanı sıra Sakarya Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcı-

sı Adem Sarı katılım sağladı.  

 

Toplantıda gündemdeki konular ve ekonomide hayata geçirilen destekler ile 

tedbirler kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

İhtiyaç duyulan yeni adımlar istişare edildi.  

 

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı toplantı ile 

ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Meslek komitelerimizden gelen görüş ve sorunları çözmek için çalışmalar yürütmekteyiz, 

yaşanan bu sorunları Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin katılımı ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisar-

cıklıoğlu’nun riyasetinde gerçekleştirdiğimiz TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında dile getirdim.  

 

Gelen sorunlar arasında özellikle öne çıkan konu, Covid-19 ile mücadeleye yönelik ekonomik destekler kapsamında 24 Mart 

tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımıdır. Ticari, 

zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin haricinde, Koronavirüs salgınından doğ-

rudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla hiçbir sektör ayrımı yapılmadan mücbir sebep ilan edilmesi talebinde bulun-

duk. 

 

Şu anda üreticimizi olumsuz etkileyen konu; mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımı. Sektörler arasında mücbir sebep ko-

nusunda NACE’ye göre ayrımlar yapmak fedakârlık ve beklentilerin eşit dağıtılması gereken dönemde ayrıma yol açmıştır. 

Üreticimiz bu zorlu günlerde, NACE üzerinden ayrımcılık yapılması birbiriyle ilişkisi olan, iç içe girmiş sektörler arasında 

ayrışma ve huzursuzluk doğurmaktadır. İstisnasız tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınmalıdır. 

Mücbir sebep halinin belirli sektörler için ilan edilmesi sakıncalar doğurmaktadır; ilgili tebliğin dışında bırakılan sektörler 

için tamamında aynı sektörde faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri açısında bir ayrımcılık oluşmak-

tadır” dedi. 

 

Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı ayrıca tarımda çiftçi için üretim sezonuna girildiğini belirterek 

“Gecikmeler hepimize pahalıya mal olabilir. Koronavirüsün özellikle yaşlılar için risk oluşturması, 65 yaş üstündeki çiftçileri 

vurdu. Yani Türkiye’de çalışan yaşlı nüfusun yüzde 65.5’i tarım sektöründe yer alıyor. Ülke genelinde bu yaş grubundaki 

yurttaşın sokağa çıkması yasaklandığı için tarlaya, bağa, bahçeye gidemeyen çiftçiler oldu. Önerimiz çiftçilerin üretebileceği 

koşullar oluşturulsun, bu konuda zemin hazırlansın. Önlemler en üst düzeyde alınsın. Tarımda alınan tedbirlerin yanı sıra 

tarımsal girdilerde indirim yapılmasını, tarım için ek destek paketi açıklanmasını talep ettik, dile getirilen tüm taleplerin ta-

kipçisi olacağız “ifadelerini kullandı. 



AYLIK HABER BÜLTENİ                                                                                                      Nisan 2020 

4 

 

 

 

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  Fx: 0264 278 42 32 

    www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr 

 

2020 Nisan Ayı Tescil Bülteni Min Fiyat Ort Fiyat Max Fiyat Top Miktar Birim Top Tutar 
Satış 
Sekli 
Kodu 

MISIR DANE 0,94 1,17 1,31 518.127,00 Kg 604.244,35 HMS 

MISIR DANE 1,10 1,34 1,50 2.989.600,00 Kg 3.991.169,20 TS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 7,65 7,65 7,65 116.500,00 Kg 891.530,61 HMS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 7,00 10,20 12,90 138.030,00 Kg 1.407.443,80 TS 

BEYAZ PEYNİR 16,94 17,42 18,35 22.149,60 Kg 385.756,25 TS 

KAŞAR PEYNİRİ(KG) 27,29 28,01 33,01 238.114,05 Kg 6.668.710,30 TS 

YUMURTA 0,28 0,38 0,50 731.920,00 Ad 272.624,92 TS 

ET (MAMÜL) 29,95 43,80 91,30 604.689,20 Kg 26.483.416,04 TS 

ET PİLİÇ PARÇA 6,49 8,36 44,52 1.125.558,17 Kg 9.404.044,42 TS 

DANA ETİ KEMİKLİ 34,70 34,70 34,70 115.523,38 Kg 4.008.506,19 HMS 

DANA ETİ KEMİKLİ 33,97 36,37 39,00 85.570,26 Kg 3.111.737,16 TS 

DANA ETİ KEMİKSİZ 38,50 47,61 100,00 478.150,24 Kg 22.763.897,15 TS 

SOĞAN KURU 1,88 1,88 1,88 71.100,00 Kg 133.576,53 HMS 

KABUKLU FINDIK 19,04 22,70 25,14 247.354,50 Kg 5.615.286,33 HMS 

KABUKLU FINDIK 20,00 22,51 41,87 283.589,00 Kg 6.383.823,48 TS 

İÇ FINDIK 38,00 43,63 50,00 2.033.725,00 Kg 88.735.647,16 TS 

İÇ FINDIK 11-13 mm 40,00 41,01 50,00 254.605,00 Kg 10.442.512,50 TS 

İÇ FINDIK 13-15 mm 40,00 40,00 40,00 179.835,00 Kg 7.193.412,50 TS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 21,74 21,74 21,74 27.700,00 Kg 602.262,26 HMS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 18,22 20,86 22,50 106.410,00 Kg 2.220.186,00 TS 

DANA 7.933,33 9.028,80 10.672,00 5,00 Ad 45.144,00 HMS 

DANA 8.679,87 8.679,87 8.679,87 3,00 Ad 26.039,60 TS 


