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STB BAŞKANI ADEM SARI: OTİZM’İN FARKINDAYIZ! 

Başkan Âdem Sarı 2 Nisan Otizm Farkındalık günü 

ile ilgili olarak; “Her insan dünyaya farklı özellikler-

le gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duy-

gusal ve sosyal yapısı vardır. Otizmli çocuklarımız 

özel çocuklardır. Otizmli bireyler, sosyal ilişkilerde, 

iletişim kurmada bazı sorunlar ve bilişsel gelişimle 

alakalı gecikmeler yaşamaktadırlar. Herkes için ge-

rekli olan eğitim ve sağlık gibi nitelikli hizmetler ön 

yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan otizmli ço-

cuklarımız içinde gereklidir. Erken teşhisle beraber 

verilen eğitimler, onları toplumsal hayata kazandır-

mada önemli bir etkendir. Sakarya Ticaret Borsası 

olarak en değerli projemiz STB Özel Eğitim Merke-

zi olmuştur. Bu proje ile çocukların sosyal ve kişisel 

gelişim süreçlerine verdiğimiz destekle hayatlarına 

dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farkındalık 

yaratmak için gönüllülük anlayışı ile yürütülen sos-

yal sorumluluk projelerinin arttırılması hayata bağ-

lanmalarına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine 

katkı sağlayacaktır. Tüm çocuklarımız için daha iyi 

bir yaşam sağlamak hepimizin görevidir. Bu vesile 

ile 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dair 

toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasını 

temenni ediyor; otizmli çocuklarımıza ve ailelerine 

sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum.” dedi 

2. FINDIK HAFTASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı, Trabzon Ticaret Meclisi Başkanı Arslan-

türk, 2. Fındık Haftası Kutlamalarının Sakarya’da  

yapılmasına yönelik Sakarya Valisi Kaldırım’ı ve 

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüceyi makamın-

da ziyaret etti.  

Ziyarette bu önemli organizasyonun açılış etkinlik-

leri ile haftanın uluslararası ve ulusal boyutta tanı-

tılması için görüş alışverişinde bulunuldu. 



 

STB BAŞKAN’I ADEM SARI  
BAŞKANLAR   TOPLANTISINDA 
Doğu Marmara-Batı Karadeniz oda ve borsa başkan-
ları Bolu'da düzenlenen istişare toplantısında bir ara-
ya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker 
Ateş'in ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başkanlığın-
da yapılan toplantıya; Sakarya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Âdem Sarı katılım sağladı. Toplantıda 
bölge illerindeki üyelerin talep ve beklentileriyle ilgili 
çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. 
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 STB  BAŞKANI ADEM SARI NİJERYA’DA 

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nijer-
ya’ya giden Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem Sarı, Türk Büyükelçiliği’ni zi-
yaret etti. STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sa-
rı Nijerya’da ilk ziyaretini Türk Büyükelçiliği’ne yap-
tı. Başkan Sarı Türk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar 
ile bir araya gelerek projeleri hakkında bilgilendir-
mede bulundu. Nijerya temaslarını da aktaran Sa-
rı’ya Büyükelçi Bayraktar, “Türk iş insanlarımızın 
ve Sakarya Ticaret Borsası üyelerinin Tarımkon’un 
Nijerya projelerini tam destekliyoruz” diyerek yapı-
lan ziyaretin anlamlı olduğuna dikkat çekti. Büyü-
kelçi Bayraktar’ın ardından Başkan Sarı ve berabe-
rindeki heyet, Nigeria Christian pilgrimage Com-

mission Executivesecretary Rev. Yakubu Pam’ı ziya-
ret ettiler. Başkan Sarı bu ziyaretle ilgili olarak, Af-
rosum Holidays ile birlikte bölgemizin turizm po-
tansiyeli hakkında bilgi vererek istişarede bulun-
duklarına dikkat çekti. Başkan Sarı: “Nijerya Devlet 
Yatırımları Ajansı Başkanı Sayın Asabe Asmau Ah-
med’i TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel ile 
ziyaret ettik. Sakarya Ticaret Borsası ve  TARIMKON 
olarak Nijerya‘ya planladığımız ziyareti istişare ettik. 
Desteklerine teşekkür ederim.” dedi. STB Başka-
nı Adem Sarı Nijerya’daki temas ve incelemelerinin 
bugün de devam edeceğini, projeleri hakkında ya-
pacakları görüşmeleri çok önemli olduğuna vurgu 
yaptı.   

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Polis Teşki-
latı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nede-
niyle Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı maka-
mında ziyaret etti. Başkan Sarı Polisimiz hepimizin canı-
nı malı korumak için çalışıyorlar, polislerimizin yaptığı 
asayiş hizmetleri sayesinde bizler güvende emniyette-
yiz. Tüm polislerimize ve emniyet teşkilatına minnet ve 
şükranımız sunuyor, polis teşkilatımız için her zaman 
yanındayız “ dedi 

BAŞKAN SARI’DAN İl  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 



Sanayi doğuya kayarsa göç de terör de biter 

‘KÖYLER BOŞALDI 

Tarımsal alanda Sakarya’da bir zamanlar süpürgecilik vardı. 1950’li yıllarda 1000-1500 tane süpürge ticareti yapan esnaf 
vardı. Tütün, kavun, karpuz, patates, soğan vardı, bunların şu an hiçbiri yok. Bir kabak kaldı. Adapazarı ve Akyazı’da 
özellikle patates ekilirdi. Tarlalardan pazarlık yapıp gidip alıyorduk. 80’li yıllardan sonra bunlar da kalktı, şu anda Nevşe-
hir, Afyon patatesi var. Maalesef üretim çeşidimiz daraldı. Nedeni 1950’li yıllarda sanayileşme, şehirleşme hamlesi yapıl-
dı. Köylerdeki insanlar kentlere göç etmek zorunda bırakıldı. Köyler boşaldı. Şu anda köylerde 60 yaşın altında nüfus 
yok. Tarımsal gelir şu anda yan gelir haline geldi. 

GEVYE KADAR TARIM ARAZİSİ KAYBETTİK 

Ziraat odalarının raporuna göre 1997 yılından 2017 yılına kadar kaybedilen tarım arazisi Geyve İlçesi büyüklüğünde. 
Geyve İlçesi, Sakarya’nın yüzölçümü en büyük ilçesi. Biz Sakarya Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz andan itibaren 
tarımı gündeme getirdik. Sakarya aslında sanayi, tarım, turizm, tarih ve spor şehri. İzmit bize yarım saat bile değil, İstan-
bul 1-1,5 saat, Ankara 2,5 saat. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım ama biraz önce söyledim son 20 yılda Geyve arazisi 
büyüklüğünde tarım arazisi kaybettik. İmar planı yapılması lazım. Sakarya’nın tarım alanlarının tekrar belirlenmesi lazım. 
Devlet tarım alanlarını belirleyecek ve üretim planlaması yapacak. Araziler küçüldü, iklim değişikliği söz konusu. Vatan-
daş, ‘onu mu ekelim, bunu mu dikelim’ diyor. Bir sene bir ürün para ediyor önümüzdeki yıl herkes o ürünü dikiyor, bu 
sefer para etmiyor, döküyorlar. Bunun planlanması gerek. Devlet Planlama Teşkilatı vardı, kalktı. Tekrar gündeme gel-
mesi lazım. Sanayi olsun ama tarım arazileri üzerinde olmasın. Sanayi ile birlikte göç de gündeme geliyor. Göçün de 
sınırlı bir şekilde yapılması gerekiyor. 

KÖYLERDE YAŞAM ALANLARI KURMALIYIZ 

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir avantajımız daha var. Üç tarafımız sularla çevrili diyorlar ama ben dört diyo-
rum Marmara da var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Hem doğudaki terör sorunu da azalır. Çünkü insanların biraz 
daha yaşam kaliteleri artar. Ekonomi, sanayi oralara doğru kayınca insanlar daha iyi yaşayacaklar. Daha iyi yaşadıkları 
için farklı düşünmeye başlayacaklar. İnsanları yaşadıkları yerlerde ekonomik olarak güçlendirmek lazım ve yaşam alan-
larını genişletmek lazım. Ben Sakarya’nın bir dağ köyünde yaşadığımı kabul edeyim; 25 yaşında askerliğimi yapmış ola-
yım, burada yüksek yerlerde fındık tarımı yapılıyor ekonomik durumum ne kadar iyi olursa olsun evlenmeye kalksam 
şehirli bir kız köye gelmez. Neden gelmez? Yaşam alanı yok. Oturup arkadaşlarıyla sohbet edecek yani şehirdeki yaşam 
alanlarını o bölgenin yapısına göre dokusunu bozmadan köy hayatına entegre etmek gerek. Bu tip pilot bölgeler kuru-
labilir. 

TARIM YOKSA EKMEK DE YOK 

 Sakarya Ticaret Borsası olarak tarıma büyük önem veriyoruz, tarımla ilgili imar planlarının tekrar gözden geçiril-
mesi, tarım alanlarının kurulmasını istiyoruz. Aynı zamanda toprak kurulundayım burada bazen sanayi geliyor 
içimiz yanıyor, toprak gidiyor.  
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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  

•Mart 2022’de 72,5 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2022’de bir önceki 
aya göre %7,3 azalarak 67,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi %9,8, hane-
nin maddi durum beklentisi endeksi %8,5 ve genel ekonomik durum beklentisi endeksi%7,2azaldı.  

•Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %7,29,bir önceki yılın aynı 
ayına göre %105,82 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %105,74, aylık %7,27 artış gerçekleşti.  

•Mart 2022’de Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), bir önceki aya göre %12,02, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %84,11 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %208,09 ile lifli bitkiler, 
%148,76 ile sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrular ve %110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı 
tohumlar oldu.  

•Şubat 2022’de konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre %13,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 
nominal olarak %96,4, reel olarak %26,9 artış gösterdi.  

•Mart 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayış %3,2 azalışla 13.508 kapanan şirket sa-
yısı ise %14,8 artışla 3.438 oldu.  

Yurt Dışı Gelişmeler  

•Euro Bölgesi’nde kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılı son çeyreğinde %
95,6 olarak belirlendi. 

 •Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayında yıllık bazda %7,4, aylık bazda %2,4 olarak 
açıklandı.  

•Euro Bölgesi sanayi üretimi, Şubat ayında bir önceki aya göre %0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %
2 yükseldi.  

•Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Nisan ayında 55,8 ile 53,9 olan beklen-
tilerin üzerinde değer aldı.  

•Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Nisan ayında 57,7'ye yükseldi. Piyasa beklen-
tisi 55,0 olması yönündeydi. 

 •Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Nisan ayında 55,3'e geriledi. Piyasa beklentisi 
54,9'du. 

 •ABD’de Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Nisan ayında 54,7 oldu. Piyasa beklentisi 58,0 ol-
ması yönündeydi.  

•ABD’de Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Nisan ayında 59,7 ile 58,2 olan piyasa beklentileri-
nin üzerinde gerçekleşti.  

•ABD'de 2.el konut satışları, Mart ayında bir önceki aya kıyasla %2,7 azalışla 5,8 milyon olurken Haziran 
2020’den bu yana en düşük değerini aldı.  

•ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 184 bin kişiye geriledi. Piyasa tahmi-
ni 180 bin kişi olması yönündeydi. 

 *“Şirket” ve “Gerçek Kişi Ticari İşletmesi” sayılarını kapsamaktadır. 


