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Sakarya Ticaret Borsası Tarım Akademisi Ön Fizibilite Raporu Projesi Tamamlandı.. 

 

Sakarya Ticaret Borsası Stratejik Hedefleri içinde bulu-

nan Tarım Akademisi kurulması ön fizibilite Raporu ça-

lışmaları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik destek 

projesi desteği kapsamında tamamlandı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili şu 

açıklamalarda bulundu;” Ülkemiz tarım açısından önemli 

bir potansiyele sahiptir. Ancak nüfusun ve buna bağlı 

olarak şehirleşmenin artması, küresel iklim değişikliğin-

den en çok etkilenen ülkelerden biri olunması gibi neden-

ler tarımsal üretimi giderek yavaşlatmaktadır. Geleceğimizi teminat altına almamız için tarım üzerine kafa yormamız ve somut 

adımlarla bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. 

Yeni nesli toprakla buluşturmak, tarım ve hayvancılık sektörünü tanıtmak için çözümler üretmeliyiz. Ülkemizde kaliteli ve 

nitelikli eleman yetiştirmenin yolları aranmalı tarımsal eğitim yerel hale getirilmeli ve bu okullarda yetişen elemanlar okuduk-

ları yörelerde istihdam edilmelidir. 

Tarımda eğitim ve öğretimin önemi yadsınamaz 

Sakarya Ticaret Borsası olarak Tarım Akademisi’nin ön fizibilite çalışmasını Doğu Marmara Kalkınma ajansı desteği ile ta-

mamlamış bulunuyoruz. Yapılan analizler ve incelemeler doğrultusunda projenin hayata geçirilmesinin tarım sektöründeki 

gelişimi destekleyerek ekonomik alanda öncelikli olarak Sakarya ve bölgesini kalkındıracağı ortaya koyulmuştur. Ekonominin 

gelişmesiyle birlikte bölgede sosyal refahın ve yaşam kalitesinin artacağı öngörülmektedir. 

En büyük idealimiz Sakarya’da Tarım Akademisi Projesi ile bölgede nitelikli iş gücü ile kaynakların etkin kullanımının ger-

çekleştirilmesi başta Sakarya’daki üreticiler olmak üzere diğer bölgelere de örnek teşkil edilerek tarımdan elde edilen gelirde 

artış sağlanmasıdır. Yaşanan çağın ihtiyaçlarına cevap verecek insan gücünün yetişmesi için eğitim ve öğretime önem verme-

nin Türkiye için bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. 

Projemize finansman desteği sağlamak için yeni projelerimizi kalkınma ajansımıza sunduk. Sakarya Ticaret Borsası olarak, 

işbirlikleri içerisinde projelerimizi sürdürmeye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Yeter ki ülkemiz kazanım sağ-

lasın. 
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Otizmin Farkındayız… 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak 

amacıyla her yıl 2 Nisanda kutlanan Otizm Farkındalık Gününe Otizmin Farkındayız yazılı maskeleriyle destek verdi. 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Otizm Farkındalık Günü ile ilgili şu açıklamada bulundu” Engelli 

ve Otistik çocukların eğitimine yönelik 4 yıldır sürdürdüğümüz Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında Sakarya Ticaret Bor-

sası Özel Eğitim Uygulama Okulumuzla Otizm farkındalığımız daha çok arttı. Projelerimizle çocuklarımızın sosyal ve kişisel 

gelişim süreçlerinde onlara bir nebzede olsa destek olabilmeyi amaçladık.  

 

Hepimiz biliyoruz ki Otizm bir farklılıktır ve bu farkın bilinciyle Otistik çocukların hayata bağlanmalarına yardımcı olmak bir 

nebzede olsa hayata geçirdiğimiz projelerle yaşamlarına dokunabilmek onların mutluluğunu görmek bizleri çok memnun et-

mektedir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün 

olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımız için daha iyi bir 

yaşam sağlamak toplumumuzun her bireyinin görevidir.  

 

Bu vesileyle, otizmin farkında olduğumuzu ve onların yanında olduğumuzu belirterek Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otiz-

me dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyor; otizmli çocuklarımıza, yetişkinlere ve ailelerine sağ-

lıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.  

 

Enflasyon çiftçi tarafında düştü! Tarım ÜFE rakamları açıklandı… 
 

Mart ayında aylık %2,52 artışla %22,06 seviyesine çıkarak yaklaşık iki yılın en yük-

sek seviyesine çıkan Tarım-ÜFE, Nisan ayında bir önceki aya göre %0,79 azaldı ve 

yıllık %21,77 oldu. 
 

Tarım-ÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,53, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,80 oldu. Sektörlerde bir önceki 

aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %3,11, or-

mancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel 

ürünlerde %9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış gerçekleşti. Bir 

önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %38,73 ile lifli bitkiler, %28,38 ile tahıllar (pirinç hariç), 

baklagiller ve yağlı tohumlar ve %23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt 

gruplar ise %3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %6,92 ile çeltik ve %14,10 ile yağlı meyveler oldu. 
 

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %13,06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile 

sert kabuklu meyveler, %4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %3,76 ile yağlı meyveler 

oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise %2,88 ile çeltik, %2,56 ile canlı kümes hayvanları ve 

yumurtalar ve %1,00 ile lifli bitkiler oldu. Nisan 2021’de, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında 

azalış olurken 10 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 53 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. 
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Sakarya Ticaret Borsası Meclis Toplantısında tam kapanmada devlet desteklerinin 
arttırılması gerektiğini belirtilerek, Sözde Ermeni Soykırım ifadesini kınadı… 
 

 

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Toplantısında tam kapanmada 

devlet desteklerinin arttırılması gerektiğini belirtilerek, Sözde Er-

meni Soykırım ifadesini kınadı. 

 

Sakarya Ticaret Borsası Meclisi Nisan Ayı Olağan toplantısı yapıldı. 

Meclis Toplantısında gündem maddelerinin yanısıra, ABD Başkanı Joe 

Biden'ın soykırım ifadesini kullanmasını esefle kınıyoruz" denildi.  

Meclis Başkanı Avni Uçar Toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada “Hükümetimiz tarafından açıklanan toplum sağlığı açısından 

tam kapanma kararı doğru bir karardır. Ancak 20 günlük tam kapanma sürecinde, gelir kaybına uğrayacak olan kesimlere eko-

nomik destek sağlanmasına dönük önceki dönemlerde yaptığı cirosu oranında hibe desteği, kredi ötelemeleri, kiraların destek 

kapsamına alınması halinde işletmeler için önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır. Aksi takdirde çok sayıda işletme ve işyeri 

bir daha açılmamak üzere faaliyetine son verecek, bu işyerlerinde istihdam edilen personel işsizler ordusuna dahil olacaktır 

”ifadelerini kullandı. 

 

Toplantı görüşülen diğer bir konuda Sözde Ermeni Soykırım ifadesinin Tüm meclis üyeleri tarafından kınanması oldu. 

Meclis Başkanı Avni Uçar tüm meclis üyeleri adına “ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım ifadesini kullanmasını esefle kını-

yoruz. Türk milleti; geçmişten beri bu topraklar üzerinde bulunan tüm insanlarla milliyeti, etnik kökeni, dini, dili, inancı ne 

olursa olsun barış içinde kardeşçe yaşamıştır Tarihi gerçekleri çarpıtan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili açıklamalarını şiddetle 

kınıyor, tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklamayı yok 

hükmünde sayıyoruz” dedi. 

 

Başkan Uçar herhangi bir siyasi sebepten dolayı tarihsel gerçekliğin çarpıtmaması gerektiğini belirterek; “Köklü bir geçmişe 

sahip olan Türk milleti; Türkiye’deki tüm etnik ve dini azınlıklar Türklerin sahip olduğu ayrıcalıklardan yararlanmış, tarih bo-

yunca pek çok mazluma kucak açmış, her zaman zulmün karşısında yer almış, tıpkı bugün olduğu gibi kimsesizlere kol kanat 

germiştir. Yaşadığımız bu zor süreçte İnsanlığın kin ve nefrete değil, barış söylemlerine ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı. 

 

Hayvancılığa yüzde 50 hibe desteği! Destek oranları belli oldu! 
 

 

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete' de yayımlanan kararına göre, mevcut büyük-

baş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal 

üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, modern hayvancılık işletmelerine 

dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapa-

cak işletmelere yüzde 50 hibe desteği verilecek. 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi 

Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin 

altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüş-

türülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek.  

 

Hibe desteği programına, en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricile-

ri başvurabilecek. Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş 

anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara 

yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek. 

 

Karar kapsamında başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularından her birinden bir defa yararla-

nabilecek. Yatırım tutarını desteklemeye esas üst sınırı Bakanlık belirleyecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni 

veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar ise Tarım ve Orman 

Bakanlığının çıkaracağı tebliğ ile belirlenecek. 
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Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı-Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova 
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2020 Nisan Ayı Tescil Bülteni 
Satış 
Sekli 
Kodu 

Min Fiyat Ort Fiyat Max Fiyat Top Miktar Birim Top Tutar 

YUMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK) HMS 1,90 1,90 1,90 4.950,00 Kg 9.405,00 

YUMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK) TS 2,08 2,14 2,50 49.920,00 Kg 106.657,60 

YEMLİK BUĞDAY HMS 1,57 1,79 2,00 651.340,00 Kg 1.164.232,50 

YEMLİK BUĞDAY TS 1,85 2,06 2,15 1.126.724,00 Kg 2.315.125,89 

ARPA HMS 1,47 1,58 1,75 242.780,00 Kg 384.231,00 

ARPA TS 1,75 1,91 1,95 205.550,00 Kg 392.810,39 

MISIR DANE HMS 1,60 1,84 2,00 4.229.181,92 Kg 7.777.077,41 

MISIR DANE TS 1,80 1,96 2,16 12.087.798,00 Kg 23.636.385,25 

UN TİP 1 50 KG TS 135,64 146,10 174,00 550,00 Çv 80.357,42 

UN 1 KG TS 2,70 2,74 2,84 116.810,00 Kg 319.481,32 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK HMS 11,30 11,30 11,30 12.900,00 Kg 145.770,00 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK TS 11,50 12,75 14,50 165.080,00 Kg 2.104.458,00 

BEYAZ PEYNİR TS 8,17 20,26 30,76 4.648,60 Kg 94.151,33 

KAŞAR PEYNİRİ TS 9,50 12,62 20,70 37.024,00 Ad 467.111,60 

KAŞAR LORU TS 13,50 13,50 13,50 7.030,00 Kg 94.905,00 

KAŞAR PEYNİRİ(KG) TS 25,90 33,70 47,85 366.613,13 Kg 12.353.699,98 

İNEK SÜTÜ HMS 2,10 2,61 3,15 7.799.703,75 Lt 20.369.702,28 

İNEK SÜTÜ TS 2,80 2,85 2,88 118.384,00 Lt 337.905,20 

PATATES HMS 0,60 0,80 1,42 870.330,00 Kg 693.828,00 

PATATES TS 1,20 1,34 1,39 413.821,00 Kg 556.147,49 

ET KUZU HMS 60,00 60,00 60,00 1.289,00 Kg 77.340,00 

ET KUZU TS 69,82 70,69 100,00 7.353,02 Kg 519.764,10 

DANA ETİ KEMİKLİ HMS 37,26 37,26 37,26 178.269,85 Kg 6.642.987,07 

DANA ETİ KEMİKLİ TS 35,75 37,96 42,00 162.814,64 Kg 6.179.746,48 

SIĞIR ETİ KEMİKLİ HMS 34,09 34,09 34,09 359.555,84 Kg 12.257.923,26 

SIĞIR ETİ KEMİKLİ TS 43,00 43,00 43,00 2.861,00 Kg 123.023,00 

DANA ETİ KEMİKSİZ HMS 40,10 40,10 40,10 9.096,60 Kg 364.788,15 

DANA ETİ KEMİKSİZ TS 44,00 52,30 102,00 365.661,56 Kg 19.123.020,95 

SOĞAN KURU HMS 0,64 0,79 1,43 376.410,00 Kg 297.917,00 

SOĞAN KURU TS 0,98 0,98 0,98 71.944,50 Kg 70.546,70 

KABUKLU FINDIK HMS 20,30 22,36 24,00 5.115.902,43 Kg 114.404.722,06 

KABUKLU FINDIK TS 20,00 22,74 28,00 6.650.416,00 Kg 151.206.757,84 

İÇ FINDIK TS 44,00 46,37 51,50 2.534.882,00 Kg 117.549.568,66 

İÇ FINDIK 11-13 mm TS 43,30 44,67 46,00 939.649,50 Kg 41.976.670,25 

İÇ FINDIK 13-15 mm TS 44,30 45,36 48,00 707.797,75 Kg 32.107.036,21 

KABAK ÇEKİRDEĞİ HMS 19,58 19,58 19,58 5.215,00 Kg 102.086,22 

KABAK ÇEKİRDEĞİ TS 27,00 27,05 28,50 42.890,00 Kg 1.160.280,00 

SÜS BİTKİSİ HMS 4,39 8,46 36,59 147.489,00 Adet 1.248.428,34 

SÜS BİTKİSİ TS 20,00 27,49 200,00 45.555,00 Adet 1.252.072,25 

DANA HMS 8.200,00 10.814,55 12.814,31 508,00 Ad 5.493.793,46 

DANA TS 8.800,00 11.918,70 12.920,00 8,00 Ad 95.349,60 


