
 

Ziyaretlerimiz.. 

 

Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim 
Kurulu Başkan'ı Cevdet Mete ve Sakar-
ya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Mustafa Genç ile birlikte 
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı 
Fevzi Kılıç'ı ve Sakarya Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürü Rüstem 
Keleş'i makamında ziyaret etti.  

 

 

Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş Sakarya Ticaret Bor-
sası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı.  
 

STB Meclis Toplantısında konuşan Vali Sayın Hüseyin Avni Coş tarım, 
hayvancılık, su ve gıdanın önemine değindi. Vali Hüseyin Avni Coş “Şu 
an dünya ülkeleri için enerji sektörü neyse, tarım ve gıda kaynakları da 
aynı stratejik öneme sahiptir. Artan dünya nüfusu karşısında tarım ve 
hayvancılık sektörünün gelir sağlayıcı ekonomik bir faaliyet olma ötesin-
de insanın yaşamını sürebilmesi için stratejik önemi olan bir gıda üretim 
sektörü olduğunu belirterek, Dünyanın geleceğine ilişkin yapılan nüfus, 
iklim, enerji, su ve gıda tahminlerinde; tarım ve hayvancılık sektörü her 
zaman korunması ve geliştirilmesi gereken, kritik önemde bir sektör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun içinde mevcut tarım alanlarının 
korunması, verim artışı, üretim planlaması ve tarımsal üretimin teşvik 
edilmesi önceliğimizdir'' dedi. 
 

Konuşmasının devamında Vali Hüseyin Avni Coş hayat ve yaşamın ida-
mesi için en önemli faktör suyun önemine değinerek, sınırlı kaynakların 
hem toprak hem suyun korunması ve dengenin sağlanması adına su 
kaynaklarının yönetiminde Sakarya Havzası koordinatör valiliği olarak 
üzerlerine düşen gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. 
 

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Pulat; Vali Sayın Hüseyin 
Avni Coş ‘a katılımından dolayı teşekkür ederek, Sakarya Ticaret Borsa-
sının 2015 yılı faaliyetleri, Borsa Laboratuvarı ve Hayvan Borsası hakkın-
da bilgiler verdi. Meclis Başkanı Recep Pulat; Sayın Valimizin de belirttiği 
gibi şu an dünya Küresel politikaları da tarım hayvancılık ve gıda sektörü 
belirliyor. Türkiye, bitki çeşitliliği, taşıdığı iklim ve toprak yapısı bakımın-
dan dünyanın nadir ülkelerinin başında gelmektedir. Gerekli önlemler 
alındığı takdirde üzerinde yaşadığımız vatan toprakları yüz milyonlarca 
nüfusun barınma ve beslenmesini rahatlıkla sağlayacak bir berekete 
sahip olacaktır. Yeter ki mevcut kaynaklarımızı optimal düzeyde kullana-
lım dedi. 
 

Toplantı Meclis üyeleri ile yapılan kısa sohbetin ardından Meclis Başkanı 
Recep Pulat ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete tarafından günün 
anısına Vali Sayın Hüseyin Avni Coş ‘a plaket takdimi ile sona erdi. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı 

Fevzi Kılıç' 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürü Rüstem Keleş' 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008263895410
https://www.facebook.com/mustafa.genc.315428


METE: Fındıkta Oyuna Gelmeyin 

 

 

 

 

 

 

 

STB Başkanı Mete, “Mevcut fındığın emanete verilmemesi-
ni daha önce de söylemiştik. Fakat üreticimiz tez canlı dav-
ranarak emanete çok miktarda fındık bıraktı. Emanete bıra-
kılan fındıklar nakde dönüştürüldü. Bu da fiyatın gerilemesi-
ne neden oldu. Emanete verilen fındık ara dönemlerde 
piyasaya verildiğinden geçici olarak piyasayı rahatlatmış, bu 
sebeple fındığın yükselişini engellemiştir. Bundan sonrası 
için çiftçilerimizin mevcut fındığını hiçbir firmaya emanete 
bırakmamaları gerektiği tavsiyemizi tekrarlıyoruz ”dedi. 
 
Mete yazılı açıklamasının devamında, “Bundan iki ay önce 
14 TL olan fındığın şimdi 11 TL’ye düşmesini şaşkınlıkla kar-
şılıyoruz. Çiftçimiz önümüzdeki günlerde elindeki fındığı 
ihtiyacı kadar olan kısmını pazara indirmelidir. Fiyatın düşü-
rülerek piyasada panik havası yaratılmak istenmektedir. Bu 
panik havası nedeniyle üreticinin elinde bulunan fındıkların 
pazara indirilmesi hedefleniyor. Fındık fiyatlarında oynanan 
oyun üreticinin ürününü satmayarak direnmesi gerektiğini 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Çiftçimizin panik yapma-
masını ve önümüzdeki dönemde fiyatların toparlanacağını 
düşünüyoruz. Üretici ürününü elinde tutmalı ve pazara fın-
dık indirmemeye devam etmeli. Böylelikle fiyat yükselecek, 
kazanan üreticimiz olacak." dedi. 
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Başkan Mete Çalışan Gazeteciler 
Gününü Kutladı 

 
 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Cevdet Mete 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nü kutladı. Cevdet Mete; “Çalışan Gazeteciler 
Günü ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu. 
Yerelde, ulusalda gazeteciler halkın haber alma 
ihtiyacını karşılamaları açısından çok önemli bir 
görevi yerine getirmektedirler. Toplumun ha-
ber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda 
zor şartlarda fedakarca karşılayan tüm basın 
mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nünü kutluyorum.   

 

Basın demokrasinin olmazsa olmaz ayakların-
dan birini oluşturmaktadır. Gazetecilik, feda-
karlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapı-
lan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet 
yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemi-
zin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve eko-
nomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli kat-
kılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesi, 
yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli kat-
kıları vardır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen 
olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koy-
dukları emek kutsaldır. 

 

Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz ver-
meden, çalışmalarını sürdüren tüm basın çalı-
şanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar 
diliyorum” dedi. 

       Bilgilendirme ! 
 

6331 sayılı Kanuna göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlü-
lüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 

İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve 
güvenliği eğitim programlan ile eğitim sonunda yapılacak 
sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esas-
ları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir 
işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Anadolu Üni-
versitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programı-
na ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri 
arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapıla-
cağı bildirilmiştir.  
 

Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili 
bilgi alabilirsiniz.  
Web: http://esertifika.anadolu.edu.tr/   

http://esertifika.anadolu.edu.tr/


Hayvancılık desteklerinde 
hangi değişiklikler yapılacak? 
  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, göreve geldikten sonra 
hayvancılık sektörü temsilcileriyle 
bakanlıkta 5. toplantısını yaptı. 
 
Bakanlıkta bir ekibin hayvancılıkta 
yeni bir model ve desteklemelerle 
ilgili çalışmalar yaptığı biliniyor. Süt 
üreticileri ve sanayicileri ile Pazartesi 
yapılan son toplantıda, değişikliklere 
ilişkin ilk ipuçları verildi. 
Toplantıya katılanlardan ve bakanlık 
yetkililerinden edindiğimiz bilgilere 
göre, hayvancılık politikasında ve 
özellikle desteklerle ilgili yapılacak 
değişiklikler özetle şöyle: 
 
1- Mevcut uygulamada yaklaşık 60 
kalem olarak verilen hayvancılık des-
tekleri yeniden belirlenecek. Destek 
sayısı azaltılacak, etkinliği artırılacak. 
Yeni destekleme modelinde girdi 
maliyetlerini düşürecek, hayvan sağ-
lığını koruyacak, hastalıkları önleye-
cek ve buzağı ölümlerini önleyici 
destekler verilecek. 
 
2-Hayvancılıkta dengeleri bozmadan 
herkesin yararlanabileceği temel bir 
destek olacak. Bu destekten hayvan-
cılık yapan herkes yararlanacak. Bir 
kaç hayvan besleyen bir ailenin geliri 
asgari ücretin altına düşmeyecek. Bu 
destek sayesinde aile, hayvancılığı 
bırakıp şehirde asgari ücretle çalış-
maya gitmeyecek. Genç nüfusun 
tarımda kalması sağlanacak. 
 

3-Temmuz 2014’ten bu yana litre 
başına 1 lira 15 kuruş olan çiğ süt 
referans fiyatının düşürülmesine izin 
verilmeyecek. Çiğ süt üreten çiftçinin 
cebine kalite primi, soğutma primi 
hariç 1 lira 15 kuruş girmesi sağlana-
cak. Süt tozu ve süt ürünlerine veri-
lecek desteğin ön şartı 1 lira 15 ku-
ruşluk referans fiyatın korunması, 
düşürülmemesi olacak. 
 

4- Üreticilere ödenen çiğ süt primin-
de önemli bir değişiklik yapılıyor. 
Sıcak süte prim verilmeyecek. Soğuk 

süte ise litre başına 9 kuruşluk 
prim devam edecek. Devletin ver-
diği çiğ süt primine aracılık yapan 
kooperatif ve birliklerin aldıkları 
hizmet primi düşürülecek. 
 

5-Hem üreticilerin hem de sanayi-
cilerin talebi üzerine süt tozu ve 
süt ürünleri desteklenerek ihraca-
tın artırılması hedefleniyor. Bu 
amaçla sanayicilere ödenen süt 
tozu destekleme primi ton başına 3 
bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarıla-
cak. 
 

6- İlk kez peynir, yoğurt, labne gibi 
süt ürünlerine ihracat desteği sağ-
lanacak. Bu destek süt tozu esas 
alınarak verilecek. Süt tozunda ton 
başına verilen 4 bin liralık destek 
süt ürünlerinin ihracatında da uy-
gulanacak. Örneğin 1 ton peynir 
elde etmek için ne kadar süt tozu 
gerekiyorsa bu ton başına 4 bin lira 
ile çarpılarak verilecek. İç piyasaya 
sunulan ürünlere değil, sadece 
ihracata destek verilecek. 
 

7- Sanayicilerin süt tozu ve süt 
ürünleri desteğinden yararlanabil-
meleri için üreticiden çiğ sütün 
litresini 1 lira 15 kuruştan aldıkları-
nı faturalandırmaları gerekiyor. Bu 
faturaya kalite primi ve diğer ek 
ödemeler konulamayacak. Böylece 
sanayiciye verilen destek çiğ süt 
üretenlere de doğrudan yansıya-
cak. Ayrıca verilen destekle ilgili 
otokontrol sağlanacak. 
 

8-Çiğ süt üreten hastalıklardan ari 
işletmelerle, Avrupa Birliği onaylı 
işletmelere yönelik desteklerde 
büyük artışlar yapılarak, kaliteli ve 
sağlıklı süt üretimi desteklenecek. 
 

9- Avrupa ve Amerika’da olduğu 
gibi bölgesel süt alımı için düzenle-
me yapılacak. Her firma her bölge-
den çiğ süt alımı yapamayacak. Süt 
fabrikası ve diğer alıcıların bulun-
duğu bölgeden veya en yakındaki 
üreticilerden süt alması teşvik edi-
lecek. 
 

10- Arz fazlası sütün değerlendiril-
mesi için halen tek dönem ve 2.5 

ay uygulanan “Okul Sütü” progra-
mının okulların açıldığı günden ka-
pandığı güne kadar, iki dönem bo-
yunca ve yılın 8 ayında uygulaması 
için çalışma yapılacak. 
 

11- Çiğ süt konusunda faaliyet gös-
teren kooperatifler, üretici birlikle-
ri, damızlık birlikleri var. Bu konuda 
büyük bir karmaşa yaşanıyor. Ba-
kanlık bu karmaşayı önleyecek bir 
düzenleme konusunda da çalışma-
larını sürdürüyor. 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in talimatıyla yapılan bu 
çalışmaların bir bölümü en kısa 
zamanda uygulamaya başlanacak. 
Bazıları ise çalışmalar sonuçlandık-
ça uygulamaya alınacak. 
Süt sanayicileri ve üreticilerle ayrı 
ayrı yapılan toplantıda, Bakan Fa-
ruk Çelik’in özellikle çiğ süt referans 
fiyatının litre başına 1 lira 15 kuru-
şun altına düşmemesi konusunda 
kararlı olacaklarını ifade ettiği belir-
tiliyor. 
 

Yukarıda yazdığımız konular dışın-
da, Bakanlıktaki toplantıda sanayi-
ciler, Türkiye’nin uluslararası süt 
tozu piyasalarında, borsalarında 
yeterince tanınmadığını bu nedenle 
ihracatın sürekliliği için desteğin de 
sürekli ve rekabet edilebilir düzey-
de olmasını talep etti. 
 
Üreticiler ise, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 10 yıldan beri koopera-
tifler üzerinden süt ve süt ürünleri-
ne verdiği desteğin, diğer belediye-
ler tarafından örnek alınarak süt 
tüketiminin artırılmasına katkı sağ-
lamalarını talep etti. Özellikle İstan-
bul ve Ankara’da belediyelerin des-
teği ile ucuz, sağlıklı ve kaliteli sü-
tün tüketiciye sunulması ile arz 
fazlası süt sorununun çözülebilece-
ği ifade edildi.  
 
Üreticiler ayrıca, gübre ve yemde 
KDV indiriminin üreticiye yansıma-
dığını dile getirdi. 
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A Y L I K     B Ü L T E N        

SAKARYA TİCARET BORSASI         

BÜLTEN AYI : OCAK 2016        

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI 
    SATIŞ MUAMELE 

 CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ 

YUMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK) 0,7 0,78 0,747900609 3477175 KG 2600666 HMS 

YUMUŞAK BUĞDAY (EKMEKLİK) 0,775 0,96 0,891380346 54950 KG 48981,35 TS 

ARPA 0,6364 0,6364 0,6364 23220 KG 14778,1 HMS 

ARPA 0,63 0,9 0,638359133 38760 KG 24742,8 TS 

MISIR DANE 0,4481 0,72 0,590421437 13706573 KG 8092465,61 HMS 

MISIR DANE 0,491 0,785 0,664959522 8075541 KG 5369910,35 TS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 2,4591 4 2,492012091 78817 KG 196412 HMS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 3,75 5,5 4,775958596 153610 KG 733635 TS 

İNEK SÜTÜ 1 1,15 1,108628217 17321151,5 LT 19202875,47 HMS 

İNEK SÜTÜ 1,21 1,21 1,21 112296 LT 135878,77 TS 

PATATES 0,5001 1,5 0,826091988 290900 KG 240309,97 TS 

ET KUZU 21,2842 25,0794 22,83098776 62909,58 KG 1436284,82 HMS 

DANA ETİ KEMİKLİ 20,9571 24 22,84867632 44196,87 KG 1009840,67 HMS 

SIĞIR ETİ KEMİKLİ 20,9362 20,9362 20,9362 344906,11 KG 7221007,02 HMS 

ET KUZU 24,0188 27,7078 26,38302694 11622,1 KG 306626,29 TS 

ET TAVUK 4 7,4 4,165697521 496640,51 KG 2068856,6 TS 

DANA ETİ KEMİKLİ 23,2 32,5597 23,65433127 797487,7 KG 18864036,09 TS 

DANA ETİ KEMİKSİZ 28,6219 81,5081 32,43665605 252059,678 KG 8175973,91 TS 

SOĞAN KURU 0,3669 1,1605 0,959701833 568246,04 KG 545353,1 HMS 

SOĞAN KURU 0,6025 1,5 0,792886813 169876 KG 134693,48 TS 

KABUKLU FINDIK 9 13,3349 11,73694684 4382145,602 KG 51433027,34 HMS 

KABUKLU FINDIK 10,5 14,3895 11,98317705 3972116,61 KG 47598575,22 TS 

İÇ FINDIK KAVRULMUŞ 26 41,5843 32,53986177 52290 KG 1701508,57 TS 

İÇ FINDIK 18 32,5782 24,12071431 1497736 KG 36126464,25 TS 

İÇ FINDIK BURUŞUK 14 14,56 14,42 2880 KG 41529,6 TS 

İÇ FINDIK 11-13 mm 21,25 39,8846 24,17314885 508813 KG 12299612,69 TS 

İÇ FINDIK 13-15 mm 21,25 26,6 23,04979605 397515 KG 9162637,05 TS 

İÇ FINDIK 11-15 mm. 21,5 24,106 22,33161098 495852 KG 11073173,97 TS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 6,2569 10 7,6877052 151145 KG 1161963 HMS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 6 9,8 7,409192201 3590 KG 26599 TS 

SÜPÜRGE OTU KİLO 1,1 4,2 3,661880579 13331 KG 48816,21 HMS 

SÜPÜRGE OTU KİLO 1,7 1,7 1,7 5000 KG 8500 TS 

SIĞIR 2500 5865 4317,99998 15 AD 64770 HMS 

BESİLİK DANA 2700 3200 2866,666667 3 AD 8600 HMS 

DANA 3074,2174 7510 5025,429908 291 AD 1462400,1 HMS 

İNEK 3250 3720 3641,666667 6 AD 21850 HMS 

DÜVE 4300 4300 4300 1 AD 4300 HMS 

SIĞIR 2700 7160,214 6862,86668 30 AD 205886 TS 

DANA 5500 9500 6705,525843 383 AD 2568216,4 TS 

İNEK 3200 7920,8 5249,095 12 AD 62989,14 TS 

DÜVE 7920,8 7920,8 7920,8 5 AD 39604 TS 

KUZU 350 350 350 5 AD 1750 HMS 

  


