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Değerli Okurlarımız; Türkiye gibi doğal kaynaklar açısından zengin olan ve tarım ekonomisi-
nin önemli olduğu ülkelerde tarımsal piyasaların düzenlenmesi, ülkenin gelişmesi ve kalkınması 
açısından büyük önem arz etmektedir.

Tarım ürünleri piyasalarının fiyat oluşumu ve kalite yönleriyle iyileştirilmesi, bu konuda belli 
bir sistemin oluşturulması; söz konusu piyasalarda yer alan tüm aktörlerin daha belirli ve is-

tikrarlı bir ortamda çalışmasını sağlayarak üretimde sürdürülebilirliğin önünü açmaktadır.
Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerine dayalı ticarette ve küresel ekonomide 

önemi giderek artan, vadeli işlem piyasalarında rekabet üstünlüğü sağlayacak 
önemli bir kurumsal altyapıdır. Ürün piyasalarının gelişmesine aynı zamanda 

da fiyat istikrarına katkı sağlayan bu özelliği ile de tarım ürünlerinin alınıp 
satılmasını kolaylaştıran lisanslı depoculuk, üretim için gereksinim duyulan 
ürünlerin tedarikini kolaylaştıran bir sistemdir.

Günümüzde işletmelerin rekabet üstünlüğünü koruyabilmeleri, varlık-
larını devam ettirebilmeleri, farklı stratejiler geliştirerek pazar paylarını 
ve piyasa değerlerini arttırabilmeleri; fiziksel dağıtım sürecine verilen 
öneme bağlı olmaktadır. Fiziksel dağıtımın en önemli fonksiyonlarından 
birisi ise depolamadır.

Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerinde belli bir standardı ya-
kalamayı sağlayarak alıcı ve satıcıların daha geniş bir alan içerisinde, 
ürünlerine kalite ve gerçek değerlerine göre fiyatlandırma yapabilme-
lerine imkân vermektedir. Buna ek olarak lisanslı depoculuk; tarım pi-
yasalarındaki mevcut ürünlerin finans piyasalarına ve tarım ürünleri 
borsasına açılımına imkan vermekte, lisans makbuzunun bankalara 
teminat verilerek çiftçilerin rahatlıkla kredi almasını sağlamaktadır. 
Diğer yandan ise lisanslı depoculuk ile tarımsal ürünleri kullanan ku-
ruluşlara, kalite sorunu ortadan kalkmış uygun nitelikte ham mad-
de ya da ürün satın alma garantisi verilmiş olmaktadır.

Sakarya Ticaret Borsası olarak vizyonumuzda ifade edilen 
paydaşları için değer yaratma ve bölge ekonomisine katkı yapma 
idealleri ile misyonumuzda yer alan üyelerimiz için etkili çözümler 
üretmek için çalışıyoruz. Bu amaçla Lisanslı depoculuk projemiz 
için gerekli olan arazi tahsisi için Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı’mızla biraya gelerek protokol imzaladık. Alancuma mev-
kiinde kullanım hakkını aldık. Pandemi öncesi firmalarımızı Bor-
samıza davet ederek lisanslı depoculuk komisyonumuza teknik 
kurulum için sunum yapmalarını sağladık. Pandemi sürecinin ya-
şanması ile ister istemez sürecimiz durdu. Şu an yine projeye start 
vermiş durumdayız. Çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor. En 
kısa zamanda kazmayı vuracağız. 

Değerli Okurlarımız, tarımsal ekonominin gelişimine ve üye-
lerinin rekabet gücünün artmasına katkı sağlama hedefleri doğ-

rultusunda bölgesimize hizmet etmek üzere 2021 yılına kadar lisanslı 
depoculuğa geçmeyi planlamaktayız. Sizlerden aldığımız destekle bizlere 

emanet edilen Sakarya Ticaret Borsası hizmet bayrağını daha da yukarıla-
ra taşımak ve daha güzel projelere imza atmak dileğiyle bir sonraki sayımızda 

görüşmek üzere, esen kalın. 

STB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen, birim alana düşen ve-
rim fındık yetiştiriciliği yapan diğer Batı ülkelerine göre daha düşüktür. Fındık verimi-
ni etkileyen tarımsal birçok nedenin yanı sıra, hastalıklar ve zararlılar verimi etkileyen 
önemli nedenlerin başında gelmektedir. Bunun içinde yüksek ve kaliteli bir verim için 
hastalık ve zararlılarla uygun yöntemler kullanılarak mücadele edilmesi tarımsal üreti-
min kaçınılmaz bir gereğidir.

Değerli okurlarımız ilimizde son yıllarda görülen Amerikan Beyaz Kelebeği 
fındık mahsulü ile birlikte bir çok ürün için büyük tehdit olarak karşımıza çık-
makta ve bu zararlıyla mücadelenin çok ciddiye alınması gerekmektedir. 
Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edil-
mediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlar mey-
dana getirmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 
farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve 
akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, ar-
mut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı 
tespit edilmiştir. 

Çiftçilerimizin kendi bahçelerinde yapacakları kontrollerde, yap-
raklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile 
karşılaştıklarında bunların öncelikle budama makası ile kesilmek 
suretiyle imha etmeleri, popülasyonun yüksek seyretmesi halinde 
ise ilaçlı mücadeleye başlaması gerekmektedir. İlaçlı mücadelede 
özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanılma-
sının önemli olup, yeterli olmaması durumunda ise çiftçilerimizin 
İlçe Müdürlüklerimize başvurarak yazdırdıkları reçete ile ilacı 
alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Çevre ve 
insan sağlığına önemli zararları olan kimyasal kullanımı konu-
sunda bilinçsizce kullanılan tarım ilaçlarının üreticimiz tarafın-
dan bilinçli olarak kullanılması sağlanmalıdır. 

İster stratejik ürünümüz olan fındık olsun yada diğer ürünle-
rimiz olsun bitkisel zararlılarla mücadele de sadece üreticimize 
değil valiliğimizden tarım il müdürlüğümüze ziraat odamızdan 
ticaret sanayi odalarımıza borsamızdan muhtarlarımıza kadar 
önemli görevler düşmektedir. Bu gün Amerikan beyaz kelebeği 
ile mücadele kapsamında düzce ilimizin başlatmış olduğu bi-
yolojik mücadele programı bunun çok güzel örneğidir. Bizlerde 
ilimiz için önemli bir stratejik ürün olan fındıkta zararlılarla müca-
dele kapsamında neden böyle bir mücadele başlatmayalım. 

Değerli okurlarımız Fındık bir dünya ürünü. En fazlası da, 
en iyisini de biz de.  O zaman niye daha fazla üretip, daha faz-
la kazanmak için çaba sarf etmeyelim. Biliyoruz ki çeşitli top-
lumsal, ekonomik ve ekolojik değişkenlerin etkisi altındaki fındık, 
doğal olarak çok sayıda paydaşı ve birden fazla bilimsel disiplini 
ilgilendirmektedir. O zaman kamu idarelerinden, özel sektöre, sivil 
örgütlerden, bilim ve araştırma kuruluşlarına, ziraat odalarından, 
yerel yönetimlere, oda ve borsalarımızdan üreticimize kadar toplu 
bir yerel mücadele başlatarak pek çok alanda zararın önüne geçebili-
riz. Verilecek eğitim ve seminer faaliyetleri ile mücadeleyi uygulayacak 
üreticilerimiz bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu sayede hem üreticilerimiz 
de bilinç oluşturarak yanlış uygulamalardan kaçınmış hem de fındıkla uğra-
dığımız kaybı telafi edebiliriz. Bu adım ilimizde fındığın geleceği adına farkındalık yaratmak için atılmış en önemli adımlardan biri 
olacaktır. 

Bereketli bir fındık sezonu geçirmeniz dileğiyle bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esen kalın .

Avni Ucar,

STB Meclis Başkanı

Amerikan beyaz kelebeginde
toplu mücadele sart 

Lisanslı depoculuk tarımın gelecegi icin
önemli bir enstrümandır



Sakarya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Adem Sarı 
konu ile ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: “İçinden geçtiğimiz bu zor 
günlerde dayanışmanın ne kadar 
önemli olduğunu milletçe bir kez 
daha görüyoruz. Virüsün ortaya 
çıktığı ilk günden itibaren bu me-
seleye ciddiyetle yaklaşmaktayız. 
Bu süreçte tüm Türkiye’de günler-
dir kahramanca hizmet veren sağ-
lık çalışanlarımıza destek olmanın 
hepimizin görevi olduğunu düşü-
nüyorum. Bu anlamda fedakâr, 
cefakâr hizmetleri için tüm sağlık 
çalışanlarımızın her zaman yanın-
dayız. 

Sakarya Ticaret Borsası olarak 
biz de yaşadığımız bu süreçte ko-
ronavirüs ile mücadele kapsamın-

da yönetim kurulumuzla online 
toplantı düzenleyerek sağlık çalı-
şanlarımıza destek kararı aldık. İl 
Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptı-
ğımız görüşmeler neticesinde ek-
sik malzeme ve ekipmanı en kısa 
sürede İl Sağlık Müdürlüğümüze 
teslim edeceğiz. Tüm yönetim ku-
rulu üyelerimize ve meclisimize 
bu anlamlı karar için bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Aldığımız bu 
kararın tüm kuruluşlara örnek ol-
masını temenni ediyorum. Unut-
mayalım ki bizler bu zor günler-
den en büyük gücümüz olan birlik, 
beraberlik içinde çıkacağız. Sakar-
ya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
olarak devletimizin ve milletimi-
zin her zaman, sonuna kadar ya-
nındayız.”ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası 3. Tahılların ve Bakla-
gillerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı 
Ümit Aydın, Komite Üyeleri Murat Harmancı, 
Bekir Uztürk, Vedat Gezici, Faruk Yolcu ve Özel 
Kalem Müdürü Semih Kınalı’nın katılım sağla-
dığı GAP Tarım ve GAPFOOD Fuarı’nda meslek 
gruplarını ilgilendiren stantlarda incelemelerde 
bulunuldu. 

Ziyaretler kapsamında Gaziantep Ticaret 
Borsasını da ziyaret eden Sakarya Ticaret Bor-

sası Heyeti; GTB Başkan Yardımcıları Ali Alagöz 
ve Cesim Arslan’la bir araya gelerek Gaziantep 
ekonomisi, GTB’nin faaliyetleri, tamamlanan ve 
devam eden projeleri hakkında bilgiler aldı.

STB heyeti; gerçekleştirilen istişare toplan-
tısının ardından GTB hububat ve bakliyat satış 
salonları ile inşaat çalışmaları tamamlanan, Et 
Borsası ve İKA iş birliğiyle hayata kazandırılan 
Antep Fıstığı Lisanslı Deposunda incelemelerde 
bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası, koronavirüsle mücadele kapsamın-
da sağlık çalışmalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdür-
lüğüne malzeme ve ekipman bağışı yaptı. 

Gaziantep’te gerçekleşen GAP Tarım ve GAPFOOD Fuarı’nda incelemelerde bulun-
mak üzere Gaziantep’e giden Sakarya Ticaret Borsası heyeti, Gaziantep Ticaret Bor-
sası’nı ziyaret etti.

Sakarya Ticaret Borsasından
Malzeme ve Ekipman Bağışı

Sakarya Ticaret Borsası Heyeti
Gaziantep’te

İçinden 

geçtiğimiz bu 

zor günlerde 

dayanışmanın 

ne kadar önemli 

olduğunu 

milletçe bir kez 

daha görüyoruz.

“

“
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Toplantıda gündemdeki konular ile ekonomide 
hayata geçirilen destekler ve tedbirler kapsamında 
gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunul-
du. İhtiyaç duyulan yeni adımlar, istişare edildi.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardım-
cısı Adem Sarı, toplantı ile ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Meslek komitelerimizden gelen görüşle-
ri almak ve iletilen sorunları çözmek için çalışma-
lar yürütmekteyiz. Yaşanan bu sorunları, Tarım ve 
Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin katılımı 
ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
riyasetinde gerçekleştirdiğimiz TOBB Ticaret Borsa-
ları Konsey Toplantısı’nda dile getirdim. 

Bizlere iletilen sorunlar arasında özellikle öne 
çıkan konu, Covid-19 ile mücadeleye yönelik eko-
nomik destekler kapsamında 24 Mart tarihinde yü-
rürlüğe giren Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği uya-
rınca mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımıdır. 
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir ver-
gisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin haricinde, 
koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana 
faaliyet alanı itibarıyla hiçbir sektör ayrımı yapılma-
dan mücbir sebep ilan edilmesi talebinde bulunduk. 

Şu anda üreticimizi olumsuz etkileyen konu, 
mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımıdır. Sek-
törler arasında mücbir sebep konusunda NACE’ye 
göre ayrım yapmak, fedakârlık ve beklentilerin eşit 
dağıtılması gereken bu dönemde ayrıma yol açmış-

tır. Üreticimizin bu zor günlerinde NACE üzerinden 
ayrımcılık yapılması; birbiriyle ilişkisi olan, iç içe gir-
miş sektörler arasında ayrışma ve huzursuzluk do-
ğurmaktadır. İstisnasız tüm sektörler, mücbir sebep 
kapsamına alınmalıdır.

Mücbir sebep halinin belirli sektörler için ilan 
edilmesi sakıncalar doğurmaktadır. İlgili tebliğin dı-
şında bırakılan sektörlerin tamamında, aynı sektör-
de faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
mükellefleri açısından bir ayrımcılık oluşmaktadır.” 
dedi. 

Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı 
Adem Sarı, tarımda çiftçi için üretim sezonuna gi-
rildiğini ayrıca belirterek “Gecikmeler hepimize 
pahalıya mal olabilir. Koronavirüsün özellikle yaşlı-
lar için risk oluşturması, 65 yaş üstündeki çiftçileri 
vurdu. 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 oluştu-
rulması, bu konuda zemin hazırlanması yönünde. 
Önlemler en üst düzeyde alınmalı. Tarımda alınan 
tedbirlerin yanı sıra tarımsal girdilerde indirim ya-
pılmasını, tarım için ek destek paketi açıklanmasını 
talep ettik. Dile getirilen tüm taleplerin takipçisi ola-
cağız.“ ifadelerini kullandı. 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Sarı, konu ile ilgili şu açıkla-
mada bulundu: “Koronavirüs pandemisi, yüz-
yılın en önemli olayları arasında yerini alarak 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ola-
ğanüstü bir süreç yaşatmaktadır. Sosyal ya-
şamın ciddi oranda kısıtlandığı bugünlerde iş 
yerlerinin kapatılması kararı sonrasında bazı 
vatandaşlarımız için zor bir süreç oluştu. Bu 
sürecin bir nebze daha rahat atlatılabilmesi 
için devletimiz yardımlar ve destekler şeklin-
de pek çok tedbir aldı, almaya da devam edi-
yor. Valiliğimiz maddi durumu iyi olmayan 
aileler için yapılan koronavirüs maddi destek 
ve gıda desteği uygulamasını hayata geçirdi. 

İlçe kaymakamlıkları tarafından sosyal vefa 
grupları kanalıyla dağıtımı sağlanıyor. 

Sakarya Ticaret Borsası olarak bizler de 
‘Birlikten kuvvet doğar.’ düşüncesiyle hareket 
ederek Valiliğimize ulaştırılmak üzere 50 bin 
kilo bakliyat ile kampanyaya katılma kararı 
aldık. Unutmayalım ki bu salgını atlatmak 
için birçok ihtiyaçtan vazgeçebiliriz ama gı-
dadan vazgeçemeyiz. Bu virüs tarım, su ve gı-
danın stratejik önemini daha iyi anlamamızı 
sağladı ve tarıma daha çok önem verilmesi 
gerektiğini bir kez daha bize hatırlattı. Bu sal-
gınla birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek 
mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 
video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Ticaret Borsaları konsey üye-
lerinin yanı sıra Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret Borsaları Konsey 
Başkan Yardımcısı Adem Sarı katılım sağladı.

Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya Valiliğinin koordinasyonu ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ulaştırılmak üzere 50 bin kilo bakliyat yardımında bulundu. 

Başkan Adem Sarı Konsey Toplantısında
Bakana Öneriler Sundu

Salgını Atlatmak İçin
Birçok İhtiyaçtan Vazgeçebiliriz
ama Gıdadan Vazgeçemeyiz

Koronavirüs 
pandemisi, 
yüzyılın en 

önemli olay-
ları arasında 
yerini alarak 
tüm dünyada 
olduğu gibi 

Türkiye’de de 
olağanüstü bir 

süreç yaşat-
maktadır. 

“
“

“

“
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İki aylık süreçte, TOBB 
olarak 81 ildeki oda/
borsalar ve sektör mec-

lisleri ile devamlı istişare içinde 
olduklarını belirten Rifat Hisar-
cıklıoğlu, “Oda/borsa başkanla-
rımız kanalıyla, her gün sizlerin 
sıkıntılarını, dertlerini topladık. 
Sonra Bakanlarla bire bir konu-
şarak bunların çözülmesi için 
çalıştık. İlk etapta, hükümete 70 
maddelik bir öneri seti sunduk. 
Bunların önemli bir kısmı haya-
ta geçti. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemeleri 
ertelendi. İstihdam maliyetimizi düşürmek üzere kısa 
çalışma ödeneğinin kapsamı genişletildi, daha hızlı iş-
ler hale getirildi.” dedi.

Hisarcıklıoğlu “Sakarya’daki odalarımızın ve borsa-
larımızın vizyon doğrultusunda çalıştığını, üyelerimize 
hizmete devam ettiğini gördüğüm için ayrıca gurur 
duyuyorum. Sizler hem yönetim hem meclis hem de 
meslek komiteleri olarak canla-başla gayret gösteriyor, 
üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyor-
sunuz.” şeklinde konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Adem Sarı, toplantıda üyelerle yapılan istişareler 
sonucunda alınan geri bildirimleri dile getirerek “Co-
vid-19 salgın sürecinde, gıda sektörü stratejik önemini 
her kesime hissettirmiştir. Salgın, geçimini üretimden 

sağlayan hayvancılık sektörünü 
de olumsuz etkileyerek yetişti-
ricilerin her açıdan zor durum-
da kalmalarına sebep olmuştur. 
Üreticinin et ve süt gelirinden 
elde ettiği kazanç, yem zamları 
ile azalmış hatta zarar ettirecek 
biçimde düşmüştür. Bu şartlar-
da üretimi devam ettirmek ve 
sürekli zarar ederek çalışmak, 
sektörden çıkışlara ve işsizliğe 
sebep olacaktır.

Yem fiyatlarına son iki ay içinde gelen %20 zam ile 
üreticiler, üretemez hale gelmiş ve hayvancılık sektörü 
bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuzluğun 
en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Süt fiyatlarının bir sü-
redir aynı gitmesi ve yeme gelen %20 zam, üreticiyi 
üretemez hale getirmiştir. Kurban Bayramı yaklaşıyor. 
Bayram sürecinde ticaretin aksamaması önem arz et-
mektedir. Devletimizin ve ilgili kurumların gerekli aksi-
yonları oluşturarak riski minimize etmesi için çalışma-
lara bir an önce başlaması gerekmektedir.” ifadelerini 
kullandı.  

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Top-
lantısı sonunda komite üyeleri TOBB’un çözümler hu-
susunda güçlü lobicilik faaliyetlerinde bulunduğunu 
belirterek sorunların çözümü konusunda Rifat Hisar-
cıklıoğlu’ndan destek istediler.

TOBB ve 365 oda/borsa olarak ellerini taşın al-
tına koyduklarını belirten Yönetim Kurulu Başka-
nı Adem Sarı, bu süreçte oda ve borsaların üyele-
rine karşı önemli bir misyonu yerine getirdiklerini 
belirtti. Başkan Sarı “Cirosu 25 milyonun altında 
olan üyelerimiz, borsamızdan alacakları üyelik 
belgeleri ile Denizbank şubelerinde ‘Nefes Kredi-
si’ne başvurabilecek. Yıllık faizi 7,5 olarak belirle-
nen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bu-
lunmayacak. Geri ödemeler, 2021 yılında 12 eşit 
taksitte yapılacak. Kredide üst limit, illere göre 50 
bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Kredinin 
%80’i, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. 
Toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılacak. İki haf-
ta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı 
bekleniyor.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona-
virüsten ekonomik anlamda en çok etkilenen ke-
simin KOBİ’ler olduğunu belirterek “Borsa olarak 
gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. 

Bu zor günlerde de üyelerimize can suyu olması 
için TOBB öncülüğünde, Borsamızın kaynaklarını 
üyelerimize sunuyoruz. TOBB öncülüğünde ha-
zırlanan ‘Nefes Kredisi’nin, bu sıkıntılı dönemde 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’leri-
mize hayırlı olmasını diliyor; destekleri için başta 
Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve TOBB Başka-
nımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Kre-
di Garanti Fonu yönetimine ve Denizbank Genel 
Müdürü Hakan Ateş nezdinde tüm Denizbank ca-
miasına teşekkür ederim.” dedi. 

Denizbank Adapazarı Şube Müdürü Mehmet 
Arıcı ise TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Ne-
fes Kredisi ile ilgili olarak 2020 yılında bir kez 
daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduk-
larını belirtti. Yeniden önemli inisiyatif üstlenerek 
TOBB ve KGF desteği ile yıllık yüzde 7,5 faiz oran-
lı TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçiren banka ko-
numunda olmaktan mutluluk duyduklarını ifade 
etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya İl/İlçe Oda/Borsa 
Başkanları İle İstişare Toplantısına Katıldı

Denizbank     Nefes Kredisi     Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya il/ilçe 
oda/borsa başkanları ile video konferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısında 
bir araya geldi. Toplantıya Sakarya Ticaret Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı 
Ticaret Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komi-
teleri üyeleri katılım sağlayarak sektörel sorunları dile getirdiler.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Denizbank Adapa-

zarı Şube Müdürü Mehmet Arıcı ile bir araya geldi.

Sakarya’daki 
odalarımızın ve 
borsalarımızın 
vizyon doğrul-
tusunda çalış-
tığını, üyeleri-
mize hizmete 

devam ettiğini 
gördüğüm için 
ayrıca gurur 
duyuyorum

“

“

“

“
10 11



Edirne Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis 
Başkanı Fedai Canım ve Borsa üye-

lerinin katılımıyla, sosyal mesafe kurallarına 
riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik sa-
lon satışında bir araya gelindi. Başlayan yeni 
harman dönemiyle ilgili Ak Parti Millet Vekili 
Sayın Fatma Aksal ile de 2020 harman döne-
mi ürün rekolteleri ve lisanslı depoculuk faa-
liyetleri hakkında görüşmelerde bulunuldu. 
Ardından ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay 
Öztürk’ün makamında Ziraat Bankası Bölge 
Başkanları ile bir araya gelinerek Lisanslı 
Depoculuk iştirakleri ve sermaye yönetimi 
ile yatırım teşvik belgesi alan işletmeler hak-
kında fikir alış verişi yapıldı. 

Edirne Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Serkan Kösem’den Lisanslı depoculuk yetkili 
sınıflandırıcı sertifikasına sahip laboratuvar-
ları, numune alımı, fiziksel ve kimyasal ana-
lizler ile ürün ekspertiz yapımı ve sınıflandır-
maları hakkında bilgi alan Sakarya Ticaret 
Borsası heyeti; Lisanslı Depoculuk sahasına 
giderek yerinde incelemelerde bulundu. 
Yeni döneme ait mahsullerin tedarikleri de-
polanmaları, aktarımları ve ürün sınıflandır-
malarına yönelik akış diagramları incelendi. 
Tesis kapasitesi ve kullanılan sistemler hak-
kında detaylı bilgi alındı. 

Lüleburgaz Ticaret Borsasına yapılan zi-
yarette; Lüle Burgaz Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kenan Var ile birlikte Lisanslı 
Depoculuk Laboratuvar ve Tesislerde incele-
melerde bulunuldu. Laboratuvarda yapılan 
çalışmalar ürün sevkiyatları ve çiftçi evine 
yapılan ziyaretlerde ürün sevkiyatı için ge-
len çiftçilere sunulan sosyal imkânlar ve bek-
leme alanları hakkında bilgiler alındı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Koç ve Borsa Danışmanı Samet Korkmaz Edir-
ne, Lüleburgaz ve Tekirdağ Ticaret Borsalarını ziyaret ederek Lisanslı depo 
incelemelerinde bulundu.

Trakya Bölgesi Borsaları Ve 
Lisanslı Depo Ziyaretleri

““
Ardından yapılan Tekirdağ Ticaret Borsa-

sı ziyaretinde; Tekirdağ Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Sarı makamın-
da ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Sügür 
ve Tekirdağ Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Ercan İzgi ile yapılan görüşmelerde bölgede 
faaliyet gösteren özel ya da Borsalara ait Li-
sanslı Depo Tesisleri ve ürün gamı hakkında 
bilgiler alındı.

Yapılan ziyaretler ve yerinde incelemeler 
sonucunda açıklama yapan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı; Yapılan 
ziyaretler ve görüşmelerin verimli geçtiğini 
söyleyerek, iyi uygulama örnekleri ile Sa-
karya Ticaret Borsası Lisanslı Depo Projesi-
ni daha etkili ve verimli hale getireceklerini 
ifade etti.

Nizamettin Sarı; “Lisanslı depoculuk 
projemizi hayata geçirirken eksizsiz olması 
adına yaptığımız bu ziyaretlerle, çağın ge-
rektirdiği borsacılık hizmetlerini Sakarya’da 
etkin olarak hayata geçirmek için çaba sarf 
ediyoruz.

Konuyla ilgili, teknik şartnamemizde yer 
alan ancak saha şartları ve tesislerin işle-
timleri esnasında özellikle tesislere ait idari 
bina, laboratuvar ve çiftçi evi gibi yoğun kul-
lanılacak alanların alt yapılarını değerlen-
dirdik. Bu değerlendirmeler ışığında ihaleye 
çıkılma aşamasına gelmiş olan Sakarya TB 
Lidaş şirketine ait lisanslı depo tesisi projesi 
planlarında gerekli düzenlemeler yapılması, 
daha elverişli çalışma ortamları ve çiftçileri-
miz için daha kullanışlı bina planları oluştu-
rulması anlamında faydalı bir ziyaret mey-
dana gelmiştir” dedi.
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Lisanslı Depoculukla
Hem Çiftçimiz Kazanacak
Hem Kaliteli Ürün Elde edilecek

“ “

Yeni sayımızın röportajlarına devam ediyoruz. Bugün, mısır ve zahire ticareti yapan Yol-
cu Kardeşler Firması sahipleri Faruk ve Naci Yolcu kardeşler ile birlikteyiz. Sohbetimizi 
Faruk Bey ile yapacağız,  kendisini ve firmasını tanıtmasını isteyeceğiz.

Merhaba, Değerli Ticaret Borsası Dergisi Okuyucuları… 

Faruk YOLCU

Yolcu Kardeşler Tarım Ürünleri
Limited Şirketi

Öncelikli olarak bize kendinizi
tanıtır mısınız?

1969’da, Akyazı’da doğdum. Firmamız 1971’de 
Abdullah Yolcu tarafından kuruldu. 2009 yılında kar-
deşim ile beraber şirketleşerek babamızı da işletmeye 
ortak ettik. Firmamızı güçlü bir aile şirketi haline getir-
dik. Mısır ticaretiyle uğraşıyoruz, zahire işi yapıyoruz, 
depolarımız var. Çiftçiden mısır alıyoruz, gerekli fab-
rikalara istedikleri miktarlarda bu malları satıyoruz. 
İşimizden memnunuz, teşekkür ederiz.

Bu arada kendiniz de mısır ekiyorsunuz 
bildiğimiz kadarıyla? 

Kendimiz de ekiyoruz, çiftliğimiz de var, yetiştirir-
ken mısırın alt tabanından geldiğimiz için mısırla ilgili 
ne kadar sıkıntı varsa hepsini biliyoruz.  

Yani “Mutfağı da biliyoruz, marketi de biliyoruz.” di-
yorsunuz.

Evet, mısırda şu anda ülke genelinde gelirde azal-
ma var. Yani çiftçi, mısırın yanında ek ürün ekmeyip 
sadece mısır yetiştirdiği için gelir seviyesi ona göre 
düştü. 

Bizim burada yetişen mısırlar, rutubetli çıktığı için 
bizler dezavantaja sahibiz. Diğer bölgelerde ekilen 
mısırların rutubetleri düşük olduğu için hem fiyatları 
yüksek oluyor hem de bizden daha önce çıktıkları için 
fiyatlar ilk onlara yansıyor.

Peki, bu rutubet topraktan kaynaklanan 
bir rutubet mi yoksa başka sebepleri mi var?

Doğal özelliğinden dolayı burası, nemli ve rutu-
betli olan bölge. Adana, Çukurova, Urfa bölgelerin-
de çıkan mısırlar 14-15 rutubetlerde hasat ediliyor 
ve onlar daha avantajlı duruma geliyor. Sakarya’da 
27-28’lere, 30-35’lere çıkan rutubetler görüyoruz. 
Bunun çiftçiye yansıyan fiyattan dolayı bir dezavan-
tajı var. Fiyat 100 liraysa 10-15 lira geriye dönerek 
çiftçiye zarar olarak yazıyor. Her rutubette 15 lira de-
mek, maliyeti bayağı bir yükseltiyor. Şartlar çiftçiyi 
zorluyor. Zaten gübre, tohum, ilaç bunlar da çiftçinin 
belini büken materyaller yani çiftçi büyük bir para 
kazanamıyor.

Bunun önüne geçmek için ne yapmak
lazım, kurutma tesisleri falan
kurulabilir mi?

Tesisten ziyade eskiye dönmek lazım biraz. Çiftçi-
ler mısırlarını ambara atacaklar, bekletecekler, daha 
sonra arz talep dengesine göre piyasa sunacaklar. 
Birden piyasaya yığılan mısır, talebi karşıladığı için 
fiyat düşüyor.

Biliyorsunuz şartları belirleyen Sakarya’da Şen-
piliç ama Şenpiliç, Sakarya’da fiyatları belirliyor 
diye biz onları yargılamıyoruz. Sakarya’daki belir-
gin özelliklerden dolayı durum böyle oluyor.Ben 
Sakarya’da şunu söylüyorum: Çiftçi malını ambara, 
deposuna atacak; imkanları doğrultusunda attığı 
malları daha sonra arz talebe göre piyasaya suna-
cak.

Burada lisanslı depoculuk da ön plana 
çıkıyor. Sakarya Ticaret Borsasının başlat-
mış olduğu bir proje var, biliyorsunuz. Bu-
nunla ilgili neler söylemek istersiniz?

Sakarya Ticaret Borsası bu konuda geç bir atılım 
yaptı. Lisanslı depoculuk projesi var. Lisanslı depo-
nun tamamlanması ve benzer depoların çoğalması 
ile birlikte herkes malını götürüp bekletebilecek. 
Burada devlet güzel teşvikler sunuyor, kredi imkân-
ları sunuyor, çiftçi malını bekletirken kira desteği 
veriyor.

Ticaret Borsasının bu hamlesi
yetecek mi?

Yetmeyecek, Sakarya’da biliyorsunuz 400-450 
bin ton mısır üretiliyor.

Rekolteyi soracaktım, siz daha önce bahsettiniz. 
Giriş yapmış olalım konuya.

Sakarya’da 450 bin ton mısır üretiliyor. Üreti-
len bu mısırın birçoğu iç piyasaya arz edilip satılı-
yor, birçoğu da ticaret yapan işletmelerin depola-
rında saklanıyor. Burada saklanılan mallar, daha 
sonra satışa sunuluyor ama lisanslı depoculukta 
olursa bu mallar, ileriye dönük aynı çiftçinin de-
posundaymış gibi satılacağı için çiftçi daha avan-
tajlı duruma geçecek.

Mısırın yanında zahirecilik de
yapıyorsunuz, onunla ilgili neler
söylemek istersin?

Baba mesleğimiz olduğu için zahirecilik yapı-
yoruz. Yem, gübre, tohumumuz var. Bunlarla ilgili 
bütün imkânları sunuyoruz. Peşin olsun vadeli ol-
sun çiftçinin yıl içerisindeki ne kadar ihtiyacı varsa 
tohum, gübre vs. bunları bu bölgelerde sunuyoruz. 
Tabii enflasyon dolayı çiftçinin ellerindeki imkân-
ları azaldı. Maliyetlerden çiftçinin sırtındaki yükü 
arttı, kazançları ona göre azaldı. Biz de diyoruz ki 
“Çiftçi ne kadar çok kazanırsa biz de o kadar ka-
zanırız.” Ticarette şu var; çiftçi her zaman için en 
iyisini üretirse en iyi fiyata satar, çiftçi ne kadar çok 
çalışırsa o kadar para kazanır.”

Çiftçi ne kadar çok kazanırsa biz de 
o kadar kazanırız. Ticarette şu var; 

çiftçi her zaman için en iyisini üretirse 
en iyi fiyata satar, çiftçi ne kadar çok 

çalışırsa o kadar para kazanır

“

“
Borsanın çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz? 
Çalışmalar bu dönem çok güzel. Köy enstitüleri 

mantığında tarım okulu kurulacak. Yıl içerisinde yapı-
lan birçok çalışma vardı. Çiftçilere üretim konusunda 
eğitimler verildi, gübre kullanımı ile ilgili seminerler 
düzenlendi. Yapılan tüm bu çalışmalar için Adem 
bey’e teşekkür ediyoruz. Birlikte daha da iyi şeyler ya-
pacağız. 

Şu anda sizde yönetimde misiniz?
Evet, komitedeyim. Üçüncü Meslek Grubu’nda 

komite üyesiyim. Bu dönem bizde taşın altına elimizi 
sokalım dedik. Lisanslı depoculuk ile ilgili çalışmalar 
gerçekleşiyor, iyi bir mesafe alındı. Tabii ekonomik 
şartlar ve pandemiden dolayı projeler biraz gecikti 
fakat iyi bir şey olacağına ben de inanıyorum. Çiftçi-
ye çok büyük bir avantaj sağlayacak. 
Kapasitesi ne kadar olacak?

Şu an 50 bin ton olacağı söyleniyor, 25 bin tonu 
hemen kurulacak. Daha sonradan yer büyük olduğu 
için ihtiyaçlara göre 50 bin tona kadar çıkarılacak.
Peki, son olarak eklemek istedikleriniz
nelerdir?

Şu anda lisanslı depoculuk, çiftçi için çok büyük 
bir önem arz ediyor. Çiftçi kazanırsa herkes kazanı-
yor. Ben yine söylüyorum. Çiftçi, çiftçilik yapıyorsa 
muhakkak evinin arkasında bir sebze bahçesi, mu-
hakkak imkânları doğrultusunda ahırında 3-5 tane 
hayvan olmalı. Bunlar olursa çiftçi kimseye muhtaç 
kalmaz. Evinin bütün ihtiyaçlarını karşılamış olur ve 
gelir seviyesi artar,  masrafları da düşer.

Çok teşekkür ederiz, bize zaman ayırdınız.
Güzel bir sohbet oldu, çok sağ olun.

Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar…
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Sakarya Ticaret Borsası Vali Çetin Oktay 
Kaldırım’ı Makamında Ziyaret Etti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamet-
tin Sarı,  Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Ka-
yınova ve Nihat Yılmaz  ilimizde göreve yeni 
başlayan Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

V   ali Çetin Oktay Kaldırım, ilimizde görev 
yapmaktan duyduğu   memnuniyeti dile 
getirerek Sakarya’nın    verimli toprakla-

ra sahip, ürün çeşitliliği çok fazla, stratejik konumu 
gereği önemli bir il olduğunu ve  sahip olduğumuz 
kaynakların en iyi şekilde  kullanılması gerektiğini 
belirtti. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası tarafından 
kurulacak olan “lisanslı depo”nun ilimize kazandırı-
lacak olmasının, bölgenin gelişiminde etkili olacağını 
vurgulayarak Sakarya ili için güzel bir yatırım oldu-
ğunu ifade etti.   

Ziyarette STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 
Sakarya Ticaret Borsasının çalışmaları ile ilgili bilgiler 
vererek “Sakarya Ticaret Borsamız; ‘Üyeye hizmet, 

ülkeye hizmettir.’ anlayışıyla hareket etmekte, ilimiz 
tarım ve hayvancılığının gelişmesi için faaliyete ge-
çirdiği gıda kontrol laboratuvarı, canlı hayvan borsa-
sı, sosyal sorumluluk projeleri ve kurumsal projeleri 
ile üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. 
Borsamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
ilimize faydalı olacak projelerle hedeflediği vizyona 
ulaşmaya çalışacaktır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali 
Çetin Oktay Kaldırım “Çalışanı ve üreteni destekle-
mek hepimizin görevidir. Sizlerin başarısı hem biz-
lerin hem ülkemizin gururu ve mutluluğu olacaktır.” 
diyerek Başkan Sarı ve beraberindeki heyete nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sakarya Ticaret Borsasında Hüzünlü Meclis 

Sakarya Ticaret Borsası yakın zamanda kaybettiği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz 
için Meclis Toplantısında bir araya gelerek Mevlit-ü Şerif okutuldu.

 Açılış toplantısında konuşma yapan Meclis Baş-
kanı Avni Uçar; “Nihat Yılmaz hepimizin abisiydi 
dostuydu. O’ nu kaybetmekten dolayı duyduğumuz 
üzüntü tarif edilemez. Süpürgeci esnafının sevilen 
sayılan Nihat abisiydi, yardımsever, sevecen, dürüst 
bir insan olarak birçok güzel sıfatı taşıyordu Ailesine 
ve tüm sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diliyo-
rum”. İfadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Nihat Yılmaz 
borsamızda uzun yıllar meclis ve Yönetim Kurulumu 
üyesi olarak görev yaptı. Nihat Yılmazın isminin bor-
samızda yaşatılması için Yönetim Kurulunda yenile-

nen süpürge ihale tribününe Nihat Yılmazın adının 
verilme kararının alındığını belirterek en kısa zaman-
da ailesinin katılımıyla müstahsil tribünü açılışının 
yapılacağını dile getirdi. 

Nihat Yılmaz için okutulan mevlit sonrası, Meclis 
Başkan Yardımcısı Ayhan Akman’ın Nihat Yılmazın 
vefatı nedeniyle Yönetim Kurulu Asil üyelisi olması 
nedeniyle Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi yapıldı. 
Meclis üyesi Yılmaz İbrahim Baş Meclis Başkan Yar-
dımcılığına seçilerek yeni meclis üyesi olarak ta ilk 
yedek üye olan Yunus Kopsalı Meclis asil üyeliğine 
getirildi.
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Coğrafi İşaretler konu-
sunda farkındalık oluşturan 
ve özellikle kültürel mirasımıza sahip çıkan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkısı 
çok büyük. Çok yakın zamanda Sakarya 
Ticaret Borsası tarafından tescil edilen 
Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı ve Gey-
ve Ayvası ülkemiz ve Sakarya bölgesi için 
hayırlı olmasını ve bölge ekonomisine kat-
kı sağlamasını dilerim.

Sakarya ilinin Geyve ilçesinde yer alan 
Geyve Ovasında yetişen, iklim şartları, rüzgâr 
alımı, toprak yapısı, Sakarya Nehri kenarında yer 
alması, alınan güneş ışığının yönü, uygun bahçe 
kurulumu ve beceri sahibi çiftçilerce uzun yıllardır 
üretilmesi, Geyve Ayvasına ayırt edici özelliklerini 
kazandırmıştır. Geyve Ayvası, şeker asit oranı den-
gesi nedeni ile boğuculuk ve tıkanıklık hissi verme-
mesiyle piyasada bilinen, çok lezzetli bir ayvadır. 

Yine Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı da, Sa-
karya ili ve Sakarya Nehri boyunca uzanan tarım 
arazilerinde ve Sakarya ekolojik koşullarında yetiş-
tirilmektedir. Sakarya ve yöresindeki toprak ve bitki 
örtüsü ile bölgenin iklim şartlarına özgü yetiştirme 
metodu ile yıllardır üretilmektedir. Adapazarı Be-
yaz Kestane Kabağı mineral bakımından çok zengin 
olup potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve 
magnezyum bakımından zengin,  doğal ve güçlü bir 
antioksidan olan Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı 
çok yüksek miktarda beta karoten içerir. İçerdiği 

beta karoten cildin yeni-
lenmesini sağlayan ve cildi 
serbest radikallere karşı ko-

ruması ile de Türkiye’de yetişen 
diğer kabak çeşitlerinden farklı ve 
ayırt edici özelliklerindendir.

Türkiye’de etkin bir coğrafi işa-
retler sisteminin kurulması için ça-
lışıyoruz.

Türkiye coğrafi işaretler konusunda 
son derece zengin bir ülke. Ülkemizde 

geleneksel ve yöresel birçok değerin bu-
lunması ve bu değerlerin kendine özgü nitelikte 
olması, gelişmekte olan ülkemiz için bu değerlere 
sahiplenme duygusunu ön plana çıkarmıştır. Bu 
sebeple geleneksel ürünlerin ve değerlerin kayıt 
altına alınarak korunması önem kazanmıştır. Bu 
bilgilerin coğrafi işaret tescili alınarak koruma al-
tına alınması hem yurt içinde hem de yurt dışında 
ürünün coğrafi alanını, ürünün yerle olan ilişkisi-
ni ve üretim metodunu değerlendirilmesi ve tescil 
alınarak sahiplenilmesi bölge ve ülke ekonomisine 
ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.

Coğrafi işaretler kültürel birer miras ve nesilden 
nesile aktarılması gereken bir değer olarak kabul 
edildiği için önce tescil edilmesi şart. Kültürel miras 
olan coğrafi işaret daha sonrasında üreticinin ve tü-
keticinin kazanması için yönetişim, değer zincirinin 
en son halkası olan denetimin de sistemli bir şekil-
de yapılması gerekmektedir.

Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı ve 
Geyve Ayvası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Derya KILIÇ 

Adres Patent
Pazarlama Müdürü

Fikri ve Sınai Haklar arasında 
değerlendirilen coğrafi işaret-
ler, ürünün meydana gel-
diği alanı, coğrafi alan-
la bağını ve geleneksel 
üretim şekliyle koruma 
altına alınmaktadır. 

Ülkemizde coğrafi işa-
retlerle ilgili ilk yasal düzenleme 27 .06 .1995 
tarihinde yürürlüğe giren 555 sayılı Coğrafi İşa-
retlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” ile gerçekleştirilmiştir. Yasa, tescille-
ri vermek üzere Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nü 
görevlendirmiştir. Bu kararnameye göre Coğrafi 
İşaretler, (Cİ) “belirgin bir niteliği, ünü veya di-
ğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir 
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir 
ürünü gösteren bir işaret” olup menşe adı ve mah-
reç işareti olarak ikiye ayrılmıştır. Gümüz de ise 
10.01.2017 6769 Sayılı Kanun ile coğrafi bir yer 
adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları 
taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak 
kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir 
yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç 
işareti olabilir. Menşe adı veya mahreç işareti kap-
samına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif 
etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle 
kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan 
en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı 
olarak tanımlanır. Bu durumda coğrafi işaret tesci-
li almak için hak sahibinin ne yapması gerekir. İşte 
en önemli konulardan biri tescil belgesi nasıl alınır, 
etkin bir şekilde nasıl yönetilir ve nasıl denetlenir? 

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili tek 
bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki 
şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayan herke-
sin haklarını korur. Bu nedenle başvuruyu yapacak 
hak sahibi; üretici grupları, kamu yararına çalışan 
dernekler, vakıflar, kooperatifler veya ürünün tek 
üreticisi olduğunu ispat etmesi şartı ile üreticisi ol-

malıdır. Başvuru yapan 
kurum coğrafi işaret 
tescil işlemlerini yürü-

tür, denetim işlemlerinde 
görev alır ve ürünün katma 

değer kazanmasını sağlar. Bu 
nedenle coğrafi işaret başvuru 

sahibinin ürünü tanıyan, üreten ve pa-
zarlamasını yapan üretici birliklerinin veya koope-
ratiflerin olmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. 

Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları 
üreticiye ve tüketiciye tescilden doğan bir takım 
haklar sağlar. Coğrafi işaretler korumasının diğer 
sınai mülkiyet haklarından farkı, tescilde belirtilen 
ve sicilde kayıt altına alınan şartlara uygun üretim 
yapan herkesi korumaktadır.

Bununla birlikte coğrafi işaretlerin ciddi an-
lamda kırsal kalkınma aracı olması, hem üreticiyi 
hem de tüketiciyi teşvik etmesi göz ardı edilme-
mesi gerekmektedir.

Bu coğrafyada yaşadığımız için gerçekten çok 
şanslıyız. Fakat bu şansı ne kadar doğru değerlen-
diriyoruz. İşte bu çok önemli!  Sorunun kaynağına 
ne kadar iniyoruz. Sorunu tespit ediyoruz fakat 
uygulamada sınıfta kalıyoruz. Konuyu temeline 
inmek gerekirse geldiğimiz nokta çok kötü değil 
fakat artık daha hızlı hareket etmek zorundayız. 
Çok değil, bundan 10 yıl önce coğrafi işaret ne-
dir bilen yokken şimdi en azından, nedir? Neden 
coğrafi işaret tescili almak gerekir? Bu kavramları 
bilen bir toplum var artık bu konuda ki farkındalık 
artmış durumda. Ancak bizler bilinçli birer tüketici 
olarak artık raflarda coğrafi işaret amblemli ürün-
leri görmek istiyoruz. 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı olarak, Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rindeki temsilcilerimizle Türkiye’de etkin bir coğ-
rafi işaretler sisteminin kurulması için çalışıyoruz. 
Coğrafi İşaretler konusunda hem üreticilerimizi 
hem de tüketicileri duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı ve Geyve Ayvası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

 Geyve Ayvası, şeker 
asit oranı dengesi 

nedeni ile boğuculuk 
ve tıkanıklık hissi 

vermemesiyle 
piyasada bilinen, çok 
lezzetli bir ayvadır

“

“ “

“

Beyaz Kestane Kabağı mineral bakımından çok zengin olup potasyum, demir, 
sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir
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 “Sakarya’nın, Gebze Olmasından
Korkuyoruz.”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı, “Toprak zaten kıymetliydi fakat biz farkında 
değildik. Yönetime geldiğimiz andan itibaren toprağın 
önemine vurgu yaptık, bunları çok dile getirdik. Salgın 
sonrası yeni dünya düzeniyle ilgili projelerimiz var. Ha-
yata geçmesi gereken ancak Sakarya Ticaret Borsasının 
boyunu aşan projelerimiz var. Son 20 yılda Geyve yüz 
ölçümü kadar büyük bir toprak kaybettik. Sakarya’nın 
Gebze olmasından korkuyoruz. Sakarya’nın tarım şeh-
ri olmasını istiyoruz. Dünyanın en verimli topraklarına 
sahibiz. Sanayi de olsun, sanayiye karşı değiliz fakat 
sanayi alanları değerli tarım alanları üzerine olmasın. 
Sanayiye karşı değiliz ama toprağımızı da çok seviyo-
ruz. 1.OSB, Hendek OSB birinci sınıf tarım alanlarının 
üzerine kurulu. Bu durumun böyle olmaması lazım.”

“Tarım Şeklinin Değişmesi
Gerekiyor”

Canlı yayında bölünmüş araziler ile ilgili açıklama 
yapan Başkan Sarı, “Sakarya Ticaret Borsası olarak sos-
yal sorumluluk alıyoruz, tarımı biliyoruz ve tarımdan 
geliyoruz. Herkesin, hepimizin tarıma ihtiyacı var. Ara-
ziler bölünmüş durumda ve topraklar daraldı. Bundan 
sonra toprakların bölünmemesi ile ilgili çalışmalar var. 

Tarımın şeklinin de biraz değişmesi gerekiyor. Araziler 
bölündüğü için tarım yan gelir haline geliyor. Arazi 
toplulaştırılması belki sıkıntılı bir süreç olabilir ancak 
mevcut alanların korunması için atılmış adımlar mev-
cut.”

“Desteklemeler Gerçek Çiftçiye
Verilmeli”

Desteklemelerin nasıl olması gerektiği konusunda 
düşüncelerini dile getiren Başkan Adem Sarı, “Adem 
Sarı olarak yıllardan beri olan düşüncem, önce gerçek 
çiftçiyi ortaya çıkartmak yönündedir. Çiftçinin tanımı 
yeniden yapılmalı. Desteklemelerin gerçek çiftçiye ve-
rilmesi lazım. Karasu, Kocaali’de, Geyve’de, şehrimin 
dört yanında gerçek çiftçi var fakat bu %10’u geçmez. 
Son iki üç yıldır fındık iyi para yapmaya başladığı için 
çiftçilerimiz, bahçelerine iyi bakmaya başladı. Bun-
dan önce bilinçsiz budamalar yapılıyordu. Şimdilerde 
bilinçlendi çiftçilerimiz.Köylerde şu anda 60-50 yaşın 
altında çiftçi yok denecek kadar az. Bu dezavantaj gibi 
gözüküyor ama bunu avantaja çevirebiliriz. Koopera-
tifleşme olabilir ya da başlangıçta bir köyde rol model 
olarak devlet tek elden uygulama yapabilir. Toprakla 
uğraşan insanların belli standartta yaşamasını sağla-
mak lazım.”

Başkan Sarı Tarımın Geleceğini Anlattı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,  salgın döneminde toprağın ve üretimin kıymeti-
nin daha iyi anlaşıldığını belirterek şehrin uzun vadeli planlamasının yapılması gerektiğini 
söyledi. Başkan Sarı, 20 yılda gerek sanayi gerekse konut yapılaşması nedeniyle Geyve yüz 
ölçümü kadar tarım topraklarının yok olduğunu söyledi. Adem Sarı’nın canlı yayında yaptığı 
açıklamaların satır başları şöyle:

“Alan Bazlı Verilen Destek Heba
Oluyor”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı,  “Ben yıllardan beri alan bazlı desteğin 
yanlış olduğunu dillendiriyorum ve anlamsız bulu-
yorum. Boş arazisi olan insana verilen destekleme 
boşa gidiyor. Destekleme alan bazlı verilmemeli. 
Gerçek çiftçiye, birim alanında en fazla üretim yapan 
çiftçiye verilmesi gerekiyor. Alan bazlı destek, çiftçiyi 
tembelleşmeye yönlendiriyor. Verilen destekler heba 
oluyor. Rapor yapıp gönderiyoruz fakat devletin baş-
ka durumu olabilir, ona bir şey diyemiyorum. Bize 
göre doğru olanı söylemeye çalışıyoruz. Verilen des-
teklerin takip edilmesi ve izlenmesi gerekiyor.” dedi.

“Kazmayı Vuracağız”
Lisanslı depoculukla ilgili konuşan Başkan Adem 

Sarı, ”Bu konu ile alakalı hızlı bir şekilde çalışmalara 
başladık. Kısa zamanda Alancuma’da bir yer tahsis 
ettik. Daha doğrusu kullanım hakkı aldık. Çalışma-
larımızı yaptık araya seçim girdi. Bu sebepten 6-7 ay 
bekledik. Tam başladık, ihale sürecine geldik, o es-
nada da pandemi girdi araya. Bizim şanssızlığımız, 
diyelim. Her şey hazır, projemiz ile ilgili meclisten 
karar çıktı. Şimdi yasal süreci bekliyoruz. Sürecin so-
nunda kazmayı vuracağız.” ifadelerini kullandı.

“Tarım Okulunda Gerçek Tarım
Uzmanı Yetiştireceğiz”

Tarım Okulu Projesi’ni detaylandıran Ticaret Bor-
sası Başkanı Adem Sarı, “Sakarya Nehri’nin kenarını 
özellikle seçtim ve orayı tarıma kazandırmak istiyo-
rum. Bunlar gerçekleştirebileceğimiz şeyler. Tarım 
okulu projemizin içeriği şu: Bu okulda biz tarım uz-
manı yetiştireceğiz. Eğitim orta öğretimden başlaya-
cak. Yetiştirdiğimiz öğrenciler hayatı, sorgulamayı, 
düşünmeyi öğrenecekler. Asıl uzmanlık alanları ta-
rım olacak fakat yeteneklerine göre istedikleri eğiti-
mi de alabilecekler. Bilimsel anlamda tarım uzmanı 
olacaklar. Liyakatli hocalarla eğitim verilecek. Tarım 
okulunun başka paydaşları da olmalı. Özerk bir 
yapıda eğitim vermeli. Milli Eğitim ve üniversite iş 
birliğinde yetiştirilen tarım uzmanları, bereketli top-
raklarda üretim yapacak. Kısa vadeli bir projeden 
bahsetmiyoruz ama çok önemli bir proje ve hayata 
geçirildiğinde çok iyi sonuç alacağız.” dedi.

 “Hollanda Ziyareti
Dolu Dolu Geçti”
Hollanda ziyaretinden bahseden Başkan Sarı, 

“Bizim hayallerimiz ve ideallerimiz büyük. Başka 
ülkeye gezmeye de gitseniz ufkunuz açılıyor. Hol-
landa’ya teknik ekip ile gittik. Tarım okulu ile ilgili 
projemiz için üniversiteden iki hocamız da bizim-
le geldi. Orada üniversiteleri gezdik, hocalarımız 
raporlamalarını yaptı ve dolu dolu geldik oradan. 
Tarım ile hayvancılık birbiriyle entegre yapılmalı. 
Hollanda’da işletme sahibi kendi çalışıyor. Tarım, 

hayvancılık orada bir meslek. Hollanda’da bu işi ba-
şarıyla yapan konuklarımız gelecekti ancak salgın 
nedeniyle gecikme yaşıyoruz. Sürecin sonunda işi-
ni düzgün yapan insanlar, gelip şehrimde tarım ve 
hayvancılığın entegrasyonu için çalışma yapacak.” 
diyerek açıklamalarına devam etti.

“Avrupa Birliğinden Geyve Ayvasını 
Alacağız”

Coğrafi işaretin önemini vurgulayan Başkan 
Adem Sarı, “Coğrafi işaret; üründen ürün üretimi, 
ürünün piyasa değeri açısından son derece önem-
li. Sakarya’da ıslama köfte, süpürge, dartılı keşkek 
coğrafi işaretli. Bugün Geyve ayvası coğrafi işaretli 
oldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya iş bir-
liği için teşekkür ediyoruz. Şimdi Adapazarı kabağı 
yolda. Ardından Batı Karadeniz fındığı tescil edile-
cek. Avrupa Birliğinden de Geyve ayvasının tescilini 
de sağlayacağız. Şimdi ayva için AB’ye başvurumuzu 
yapacağız. Türkiye’de tamam. 

Coğrafi şart neden önemli? Fransa’nın coğrafi 
işaretli ürünlerden 2012 yılında elde ettiği gelir, 19 
milyar Euro. Fransa’nın coğrafi işaretli peyniri, diğer 
peynirlere göre %30 daha kıymetli. Markalaşma ve 
coğrafi işaretin önemini daha iyi anlatacağız.” dedi.

Şehirde Mutlaka Yapılması
Gerekenler

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, şe-
hirde yapılması gereken en önemli olayın şehir mil-
liyetçiliği olduğuna vurgu yaparak “Sakaryalılık ru-
hunu aşılamak, ilk önceliğim olurdu. Sakaryalıyım, 
diyebilen herkesin önceliği; yaşadığı şehir olur. Sa-
karyaspor gibi tek markası olan şehirde, Sakaryalılık 
ruhunu aşıladığımızda çok başarılı işler çıkar. Trab-
zon’dan, Rize’den, Van’dan ya da ülkenin herhangi 
bir yerinden Sakarya’ya gelmiş olmak önemli değil. 
Önemli olan yaşadığımız şehre aidiyet duygusu bes-
lemek. Bunu sağlamak lazım.” cümlelerine yer ver-
di. 

Başkan Sarı, şehrin çok uzun vadeli bir planlama-
ya ihtiyacı olduğuna değinerek “5-10 yıl değil belki 
de 50-100 yıllık planlara ihtiyacımız var. Tarım ala-
nı, konut yapılacak bölge, ulaşım aksları belli olmalı. 
Her gün imar tadilatı yapmak yerine planlamaya uy-
gun hareket etmek gerekir. Emin olun, Sakaryalılık 
ruhu ve şehir planlaması yapılsa şehrin gelişimi hız-
lanır, bugün aksayan yönler ortadan kalkar.” dedi.

Ben yıllardan beri alan bazlı 
desteğin yanlış olduğunu 

dillendiriyorum ve anlamsız 
buluyorum. Boş arazisi olan insana 

verilen destekleme boşa gidiyor. 
Destekleme alan bazlı verilmemeli

“

“

Desteklemeler Gerçek Üreticiye Verilmeli“ “
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Sakarya Ticaret Borsasından
Pamukova’ya Ziyaret 
Geçtiğimiz hafta açılışı yapılarak yeniden aktif hale getirilen Pamukova Meyve ve Sebze 
Üreticileri Birliği tarafından başlatılan ve Sakarya’nın en büyük köylü pazarı olma unva-
nını alan “Safibey Köylü Pazarı” büyük takdir topluyor. 

Sakarya Ticaret Borsası’nda yapılan progra-
ma STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 
Sakarya Boğaziçi Koleji Kurucusu Fatma Ay-
gün Kahya, Okul Müdürü Mert Can ve STB Ge-
nel Sekreteri Yasemin Arıkan katılım sağladı.

İlçe çiftçisine büyük katkı sağlaması planlanan Meyve 
ve Sebze Üreticileri Birliğinin yeniden aktif hale gelmesi-
ne büyük katkı sağlayan Pamukova Belediyesi’ne ziyaret 
gerçekleştirildi. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyeleri Vedat Arslan ve Serkan Kayınova’yı, makamında 
konuk eden Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür 
etti. 

Başkan Övün, ziyaretçilerine Birliğin çalışmalarından 
bahsederek “İlçemizde yetişen birbirinden lezzetli ürün-
lerin satışına katkı sağlamak adına Birliğin tanıtımını 
yaptık. Çiftçimiz, kısa sürede Birliğimizi benimsedi. Ça-
lışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Nazik ziyaretlerinden 
dolayı Vedat Arslan ve Serkan Kayınova’ya teşekkür edi-
yorum.” dedi.

İndirimli Hizmet Protokolü imzalarının atıldığı 
toplantıda konuşan Sakarya Ticaret Borsası Baş-
kanı Adem Sarı, “Üyelerimize kanunla verdiğimiz 
sektörel hizmetlerin yanı sıra sosyal hayatlarını 
kolaylaştırmak adına ilimizde bulunan sektöründe 
deneyimli kurum ve kuruluşlarla, ayrıcalıklı hiz-
met almalarına yönelik bazı anlaşmalar yapıyoruz. 
Daha önce sağlık sektöründe yapmış olduğumuz 
anlaşmalara ilave olarak bu seferde üyelerimiz ve 
personelimizin çocuklarına yönelik Sakarya Boğa-
ziçi Koleji ile yaptığımız özel indirimli hizmet pro-
tokolünü yürürlüğe koyduk. 

Eğitime yapılan yatırım sosyal sorumluluk ge-

reği topluma yapılan yatırımdır Geleceğimizin te-
minatı çocuklarımızın emin ellerde olacağından 
mutlu oluruz. Her çocuğun iyi bir eğitim almaya 
hakkı olduğu inancıyla, özel indirim hizmet sözleş-
memizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sakarya Boğaziçi Koleji Kurucusu Fatma Aygün 
Kahya; “Sakarya Ticaret Borsası üyelerinin ve çalı-
şanlarının birinci derece yakınlarına uygulayacak-
ları özel eğitime yönelik indirimin hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Boğaziçi Koleji olarak 
mükemmel personel ekibimiz ile her bir çocuğun 
başarılı olmasını sağlamaya kararlıyız. Eğitim için 
büyük hedeflerimiz var “ ifadelerini kullandı.

TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Ye-
nileme Tetkiki Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştiril-
di. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nizamettin Sarı; Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan 
Kayınova, Nihat Yılmaz, Vedat Arslan, Genel Sekre-
ter Yasemin Arıkan, Kalite Yönetim Temsilcisi Züm-
ran Cebeci ve birim sorumluları katılım sağladı. 

TSE Başdenetçisi Yılmaz Öztürk tarafından 
gerçekleştirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belge Yenileme Tetkiki sonrasında STB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı yaptı-

ğı açıklamada “Kalite, insan ve müşteri odaklı bir 
yaklaşımın ve sürekli gelişimin temelidir. Daimi bir 
iyileştirme sürecidir.” diyerek Sakarya Ticaret Bor-
sasının Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsediğini ve 
tüm çalışanların sistemlerin önemine göre hareket 
ettiğini belirtti.

Nizamettin Sarı, başarılı geçen tetkik sonunda 
“Hayatta her güzel şeyin bir bedeli var. O nedenle 
zorluk çekmeden başarı mümkün olmuyor. Belge-
lendirme süreci hummalı bir çalışma gerektirdi-
ğinden, emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum. Kalite, Borsamıza yakışıyor.” dedi.

STB ISO 9001:2015 Belge Yenileme
Denetiminden Başarıyla Geçti

Sakarya Ticaret Borsası ile Sakarya Boğaziçi
Koleji arasında özel indirimli hizmet
protokolü imzalandı

İkinci Akreditasyon İzleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

“Sakarya Ticaret Borsası Akreditasyon İz-
leme Komitesi Toplantısı” gerçekleştirildi. 
STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’nın 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meclis 
Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu 
Sayman Üye Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Serdar Koç,  Serkan Kayınova, Nihat 
Yılmaz, Vedat Arslan Meclis Üyesi Ayhan Ak-

man, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Akre-
ditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve birim 
sorumluları katılım sağladı.

Toplantıda Sakarya Ticaret Borsasının 
mevcut durumu ile akreditasyon gereklilikleri 
üzerinde değerlendirmeler yapılarak stratejik 
hedeflerin gerçekleşme durumları ve akredi-
tasyon standardı çerçevesinde birimler tara-
fından yapılan çalışmalar gözden geçirildi. 
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Yazımızda süt kavramı hukuki yönden ortaya konulmaya çalışılacak, ilgili mevzuata da yer verilecektir. Bu doğrul-
tuda süt üretiminde sağlanan desteklerden de örneklerle bahsedilerek akabinde süt ürünlerinin ihraç edilmesi konusuna 
değinilecektir. Aktarılacaklar doğrultusunda bir anlamda “süt hukuku” ortaya konulmaya çalışılarak genel hatlarıyla 

bu alanda ilk kez bu yönde bir çalışma gerçekleştirilecektir ve tartışmaya açılacaktır. 

SÜT NEDİR?
Süt, memeli canlıların doğumdan hemen sonra meme bezlerinden salgı-

lanan, kendine özgü tat, koku ve kıvamı olan, temel besin ögelerini yeterli 
ve dengeli bir şekilde bileşiminde bulunduran, beyazımsı renkte sıvı gıda 
maddesidir. Yağ, laktoz, protein, mineral madde ve sudan oluşan kompleks 
bir karışım olup içerdiği çok çeşitli besin maddelerinden dolayı en önemli 
temel gıdalardan biridir. 

Yeterli bir beslenme için gerekli besin maddeleri bitkisel ve hayvansal 
gıdalarda değişen oranlarda bulunmaktadır. Oysa süt, birçok besin ögesi-
ni özellikle gelişme çağında gerekli olan protein, mineral maddeler ve vi-
taminleri diğer gıdalara göre daha yeterli seviyede içermektedir. Özellikle 
çocuklarımızın düzenli süt içmeleri, geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı 
nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. 

Yerli ve milli süt ürünlerimiz, ekonomimiz açısından halen keşfedilmemiş 
potansiyel güçtür. Bu nedenle “süt” dediğimiz “mucize besin”in hak ettiği 
değeri bulması için el birliği ile daha çok çalışmamız gerekmektedir. Diğer 
yandan önemle belirtmek gerekir ki insan beslenmesinde mükemmel bir 
gıda olarak nitelendirilen sütten elde edilen başta peynir, yoğurt, tereyağı, 
kaymak, dondurma olmak üzere süt ürünleri de vazgeçilmez gıdalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sütün literatürdeki tanımına yukarıdaki şekilde yer 
verilebilecek olup bu noktada sağılmış sütün hukuki niteliğine değinmek 
faydalı bulunmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun  taşınır mülkiyetine dair hükümle-
ri doğrultusunda değerlendirme yapıldığında taşınabilir özelliğe sahip, bir 
ekonomik değeri bulunan ve bu özelliği ile paraya çevrilebilen mala “taşınır 
mal” denmektedir. 

Nitekim, Medeni Kanun’un 762. maddesinde “Taşınır mülkiyetinin 
konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile edinmeye elve-
rişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler-
dir.” hükmü kurulmuştur. Bu kapsamda sağılmış süt, niteliği itibariyle 
taşınır mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır bir mal olup mülkiyetin 
kazanılması ve zilyetliğin devri gibi konularda taşınır mal hükümlerine 
tabi olacaktır. Diğer yandan süt kavramının daha detaylı değerlendiri-
lebilmesi için ilgili mevzuata yer vermek gerekmektedir.

SÜT HUKUKU
Mevzuat Kapsamında Değerlendirme“ “

Süt, içerdiği çok çeşitli besin maddelerinden dolayı tüm memeli canlılarda organizma-
nın gereksinimlerini karşılayabilen hayati önemdeki temel gıdalardan birisidir. Ülkemiz 
mevzuatında birçok yerde süt kavramı geçmekte olup önemi tartışmasız olan bu gıdanın 
hukuki yönden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

İLGİLİ MEVZUAT
Süt ile ilgili olabilecek mevzuat düşünüldü-

ğünde öncelikle 5996 sayılı 11.06.2010 tarihli 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem 
Kanunu   ve bu Kanun’a dayanılaraktan çıkarı-
lan 29328 sayılı ve 16.04.2015  tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmış bulunan Çiğ Sütün Söz-
leşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetme-
lik  ile 31044 sayılı ve 19.02.2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmış olan Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği  çalışmamız kapsamında önemli bu-
lunmaktadır. 

5996 sayılı Kanun gıda ve yem güvenilirliğini, 
halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan 
ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevre-
nin korunması da dikkate alınarak korumak ve 
sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur. 

Kanun’un 3. maddesinde “Birincil ürünler: 
Topraktan ve hayvan yetiştiriciliğinden elde edi-
len ürünler ile avlanma ve balıkçılık yoluyla elde 
edilen ürünler dâhil birincil üretim ürünleri” ola-
rak belirtilmiş olup diğer yandan “Çiftlik hayva-
nı: Et, süt, yumurta da dâhil olmak üzere gıda, 
deri, kürk, yün, tüy veya diğer ürünlerin temini 
için veya işgücü amacıyla insanlar tarafından 
yetiştirilen ve beslenen hayvanlar”; “Hayvansal 
ürün: İnsan tüketimine sunulan hayvansal gıda, 
hayvansal yan ürün ve üreme ürünleri dâhil tüm 
hayvansal ürünler”; “Gıda: Doğrudan insan tüke-
timine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat 
edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbî 
ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, 
narkotik veya psikotropik maddeler ile kalıntı 
ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, 
içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlen-
miş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü 
madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, 
hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sı-
rasında kullanılan su veya herhangi bir madde” 
ve “Ürün: Bitki, bitkisel ürün, gıda, gıda ile te-
mas eden madde ve malzemeler, yem, hayvansal 
ürün, veteriner sağlık ürünü, bitki koruma ürünü 
ile ziraî mücadele alet ve makineleri ile ahşap 
ambalaj malzemesi” ifadelerine yer verilmiştir. 
Bu noktada anılı Kanun’da doğrudan süt kavra-
mı tanımlanmış olmasa da sütün hayvan yetişti-
riciliğinden elde edilen hayvansal ürün ve gıda 
kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

Kanun doğrultusunda yürürlüğe konulmuş 
bulunan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Sa-
tımına İlişkin Yönetmelik’in incelenmesinden 
görüleceği üzere Yönetmelik çiğ süt /içme sütü 
ayrımına gitmiş olup 2. maddesinde Yönetme-
lik’in çiğ süt üretimi yapan üreticiler veya bun-
ların üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile alıcılar 
arasında akdedilen çiğ süt alım satım sözleşmesi 
ile ilgili usul ve esasları kapsadığı belirtilmiştir. 
4. maddede “Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme 
bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtıl-
mamış veya eş değer etkiye sahip herhangi bir iş-
lem görmemiş, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Ko-
deksi Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta belirtilen 
uygun süt” tanımıyla çiğ süt, 40 ºC’nin üzerinde 
ısıtılmamış veya eş değer etkiye sahip herhangi 
bir işlem görmemiş süt olarak ifade edilmiştir.

Yine işbu Yönetmelik doğrultusunda çıkarıl-
mış olan 31019 sayılı ve 25.01.2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan, sözleşmeli usulde sanayiye 
arz edilecek çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ 
ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağ-
lanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını 
ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürün-
leri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen Çiğ İnek Sütünün Sı-
nıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in  3. maddesinde 
de çiğ inek sütü, ineklerin meme bezlerinden sal-
gılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eş-
değer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş 
süt olarak ifade edilmiştir.  Yine 31044 sayılı ve 
19.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 1. maddesin-
de, Yönetmelik’in amacı “Gıda ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik 
ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteri-
ner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdala-
ra eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belir-
li diğer ögeler, aroma vericiler ve aroma verme 
özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri, 
bulaşanlar, hedef dışı yemlere taşınması önlene-
meyen koksidiyostatların ve histomonostatların 
hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum 
miktarları, ambalajlama, etiketleme, hayvansal 
gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait 
farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması 

Av. Can AYAN

Tarım Hukuku
Derneği Yk Üyesi

Av. Arsin DEMİR

Tarım Hukuku 
Derneği Başkan
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ve maksimum kalıntı limitleri, numune alma 
ve analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgi-
li yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar, 
coğrafi işaretle ilgili özel hükümler ile diğer bazı 
gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hüküm-
lerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemek” 
olarak belirtilmiştir. Görüleceği üzere Kodeks 
ürünlere ilişkin minimum kalite, hijyen, katkı 
kalıntı, ambalajlama, etiketleme gibi kriterleri 
içermekte olup süt ürünü de belirtilen kurallara 
tabi bulunmaktadır. 

İçme sütlerinin tekniğine uygun, hijyenik şe-
kilde üretimi, depolanması, taşınması ve piya-
saya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini 
belirlemek amacıyla 30699 sayılı ve 27.02.2019 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Gıda 
Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nin  4. maddesinde 
ise  “Çiğ süt: 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı 
Resmî  Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar 
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ndeki çiğ 
süt tanımına uyan inek sütü, koyun sütü, man-
da sütü ve keçi sütü” ve “İçme sütü: Çiğ sütün; 
pastörizasyon, yüksek sıcaklıkta pastörizasyon, 
UHT veya sterilizasyon işlemlerinden biri uy-
gulanarak elde edilen ve başka bir işleme gerek 
kalmadan tüketime sunulan süt” tanımlarına yer 
verilmiş olup çiğ süt/içme sütü ayrımı yapılmış 
ve 2. maddede Tebliğ’in içme sütlerini kapsadığı 
ancak çiğ sütü kapsamadığı belirtilmiştir. Belirt-
mek gerekir ki Kodeks ve Kodeks doğrultusunda 
çıkarılan tüm Tebliğler ile koyulaştırılmış süt, 
laktozsuz süt, pastörize süt süttozu, süt retenta-
tı, süt permeatı ve laktoz gibi tanımlara yer veril-
miş bulunmaktadır.

DESTEKLEMELER NELERDİR?
Sosyal devlet ilkesi ve tarım kanunu gereğin-

ce hayvancılık politikaları ve süt üretiminin ge-
liştirilmesi amacıyla üreticilerin desteklenmesi 
gerektiği açıktır. Ülkemizde de süt üreticilerinin 
desteklenmesi konusunda mevzuat mevcut olup 
bu noktada 30954 sayılı ve 20.11.2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanmış Hayvancılık Des-
teklemeleri Uygulama Tebliği  ile 30714 sayılı ve 
14.3.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış 
Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi 
Uygulama Tebliği’nden  bahsetmek gerekmekte-
dir.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebli-
ği’nin 1. maddesinde Tebliğ’in amacı “Hayvan-
cılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağ-
lanması, hayvancılık 

politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artı-
rılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerin-
de korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel 
tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve 
sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin des-
teklenmesi” olarak belirtilmiş olup Tebliğ’in ilgili 
diğer maddelerinde buzağı, malak, dişi manda, 
anaç koyun ve keçi, besilik erkek sığır destekle-
meleri gibi süt üreticisinin yararına birçok destek 
hükme bağlanmıştır.  Bununla birlikte Çiğ Süt 
Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygu-
lama Tebliği de süt üreticilerinin desteklenmesi 
amacıyla yayımlanmıştır. 

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hay-
vancılık politikalarının etkinliğini artırmak sure-
tiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağla-
mak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla 
yayınlanan Tebliğ’in 5. maddesinde “Çiğ süt des-
teklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 
tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri-
ne Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren 
süt işleme tesislerine, fatura/E-Fatura ve/veya 
müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiş-
tirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde 
elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklık-
ları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık 
olarak kaydettiren bir yetiştirici/üretici örgütüne 
üye olan yetiştiricilere ödenir. Çiğ süt destekle-
mesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak 
inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş 
inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarla-
nan soğutulmuş inek sütüne, Bakanlığın belir-
leyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden 
ödenir. Döneminde başvurusunu ve evraklarını 
tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırıl-
maz. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri 
aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu 
Genel Müdürlüğüne satan üreticiler destekleme-
den yararlandırılır. Desteklemede Bakanlıkça be-
lirlenen 1 kg süt tozu eş değeri süt miktarı esas 
alınır.” hükmüne yer verilerek süt üreticilerine 
yapılacak desteklere dair şartlardan bahsedilmiş 
bulunulmaktadır.

Ülkemizde üreticilere yapılan diğer destek-
lemeler de mevcut olup yukarıda bahsettiğimiz 
Tebliğler incelendiğinde süt üreticilerine destek-
leme yapılması ve hayvancılık politikasının ge-
liştirilmesi amacının güdüldüğü görülmektedir. 
En önemli doğal gıdalardan olan sütün üretimi 
noktasında yapılan bu desteklemeler; 

“ Mevzuat Kapsamında Değerlendirme ”

çiftçilerimizin ekonomik açıdan refaha ulaş-
masının, doğal gıda üretiminin ve doğal gıdaya 
ulaşımın önemli hale geldiği günümüzde fevka-
lade değerli bulunmaktadır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT
VE İHRACATI
TÜİK verilerine göre ülkemiz başta İrlanda, 

KKTC, Fransa, İzlanda ve Polonya olmak üzere 
2020 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 31.184.687 do-
lar ithalat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İhracat 
kısmında ise başta Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Ürdün, Mısır 
olmak üzere birçok ülkeye doğrudan süt ve süt 
ürünleri ihraç etmiştir. 2020 yılının ilk 4 ayında 
ülkemizin süt ve süt ürünleri ihracatı toplam de-
ğeri yaklaşık olarak 124.708,667  dolardır. 

Önemle eklemek gerekir ki Çin Halk Cum-
huriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından 54 
firmamıza süt ve süt ürünleri ihracat onayı ve-
rilmesi nedeniyle ülkemiz tarafından önemli bir 
pazar olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne de ihracat 
yapılacaktır.

SONUÇ
Yukarıda yer verdiğimiz üzere süt, içerdiği 

çok çeşitli besin maddelerinden dolayı tüm me-
meli canlılarda organizmanın gereksinimlerini 
karşılayabilen hayati bir temel gıdadır. 

Ülkemiz mevzuatında birçok yerde süt kav-
ramı geçmekte olup çalışmamız kapsamında 
öncelikle sağılmış sütün hukuki niteliğini değer-
lendirilmesi amacıyla 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun taşınır mülkiyetine dair hükümle-
rinden bahsedilmiş, diğer yandan süt kavramının 
daha detaylı incelenmesi ve hukuken ifade edi-
lebilmesi amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmet-
leri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, 29328 
sayılı ve 16.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanmış bulunan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde 
Alım Satımına İlişkin Yönetmelik ile 31044 sayılı 
ve 19.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan-
mış olan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nden 
bahsedilmiştir. Mevzuatta çiğ süt ve içme sütü 
ayrımı yapıldığı görülmüş olup bu kapsamda 
ilgili tebliğlerden ve konunun önemi itibariyle 
ülkemizde süt üreticilerine yapılan bazı destek-
lemelerden bahsedilmiştir.

Yer verdiğimiz Tebliğler incelendiğinde süt 
üreticilerine destekleme yapılması ve hayvan-
cılık politikasının geliştirilmesinin amaçlandığı 
görülmektedir. Sütün üretimi noktasında önem 
arz eden bu desteklemeler gerek ülke yatırımcısı

ve çiftçisinin kalkınması gerekse nihai tü-
keticilerin doğal gıda üretimi ve doğal gıdaya 
ulaşımı noktasında önemlidir. Nitekim ülkemiz, 
süt ve süt ürünleri ithalat ve ihracatı konusunda 
önemli bir noktada bulunmaktadır. Yapılan des-
teklemeler itibariyle süt ve süt ürünleri ihracatı-
nın daha önemli bir seviyeye çıkabileceği tarafı-
mızca düşünülmektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti’ne süt ve süt ürünleri 
ihracat yolunun açılmış bulunması bu noktada 
ülkemiz adına çok önemli bulunmaktadır. Bu 
nedenle önümüzdeki yıllarda ihracat konusun-
da daha da önemli bir noktaya geleceğimiz açık 
olup gerek iç pazar gerekse dış pazar ihtiyaç-
larının doğru orantılı bir şekilde karşılanması 
gerekmektedir. Burada unutulmaması gereken 
en önemli konu, Çin’e yapılacak ihracatta Çin 
mevzuatına uyumun sağlanmasıdır. Süt ihraca-
tında Çin mevzuatına göre hareket edilmesi hem 
süt ihracatımızın sürdürülebilirliğini sağlayacak 
hem de diğer ürünlerimizin ihracatını attıracak-
tır. 

Geleceğimiz olan küçüklerimizin sağlıklı bes-
lenmesi ve kaliteli ürünlerin tüketilebilmesi için 
ülkemiz üreticisi ve çiftçilerinin daha çok des-
teklenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlata-
rak çalışmamızın “tarım hukuku” adına faydalı 
olmasını dileriz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150416-7.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-41.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190227-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191120-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190314-9.htm

https://ulusalsutkonseyi.org.tr/disticaret/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150416-7.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-41.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190227-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191120-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190314-9.htm

https://ulusalsutkonseyi.org.tr/disticaret/

http://asuder.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/2011_usk_sut_

rapor.pdf

KAYNAKÇA
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Dijital Tarım Pazarı
Hizmete Sunuldu

“ “

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB iş birliğinde, tarımda dijitalleşme adına çok önemli 
bir projeye imza atıldı. Çiftçilerin ürettiği ürünlerini değer fiyattan tüm alıcılar ve üretici-
ler ile online ortamda buluşturacağı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hizmete sunuldu. DİTAP 
ile tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, 
planlı üretimin yapıldığı devasa bir pazar oluşturularak üretici ve tüketicinin kazandığı 
bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Tarım sektöründe yer alan tüm değer 
zincirlerinin sisteme mutlaka ka-
yıt yaptırması gerektiğini belirterek 

“DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) ile tarım sektö-
rümüzün geleceği ve çağa uyumluluğu adına 
çok önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman 
Bakanlığımız ve TOBB’un müşterek çalışma-
sı ile tarımsal arz ve talebin dijital pazar yeri 
yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması 
ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP; üre-
ticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım 
endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün 
bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere 
daha ucuza ulaşmasını sağlayacaktır.

Yaşadığımız Covid-19 süreci; gıda arz gü-
venliğinin önemini bir kez daha göstermiş, 
tarımın önemi daha iyi anlaşılmıştır. Tarlada, 
bahçede ürünün olması elbette önemli ancak 
bu ürünleri ihtiyaç duyulan iş gücü ile hasat 
etme, işleme, depolama ve pazara erişimini 
sağlayacak şekilde etkin bir lojistik planlama 
ile sunma daha da önem arz etmektedir.

İşte bu ve bunun gibi birçok alanda DİTAP; 
tarım sektörünün kaynak ve ürünlere hızlı, 
güvenli bir şekilde aynı zamanda adil fiyat eti-
ketleri ile ulaşmasını temin edecektir. Bunun 
yanında DİTAP’ı kullanan tarım sektörü pay-
daşlarının, bankaların sözleşmeli tarım kapsa-
mında oluşturulan destekleyici kredi paketle-
rinden de yararlanması söz konusu olacaktır.

Üretici ve tüketicilerimiz hızlı bir şekilde 
https://sup.etarim.gov.tr/login adresinden 
kayıt olarak geleceğin pazarında yerlerini 
alabilirler. DİTAP’la hem üretici hem tüketici 
hem de sektör kazanacak, halkımız da daha 
güvenli gıda ürünlerine ulaşmakla birlikte bu 
ürünlere fahiş fiyat ödemeyecektir.

“

“Üyelerini, iş yerlerinde mümkün olduğunca ziyaret eden 
Sakarya Ticaret Borsası; onların istek ve önerilerine baş-
vurmaya özen gösteriyor. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, üye odak-
lı bir yönetim anlayışıyla çalışmalar yaptıklarına 
dikkat çekerek “Üyelerimizi ziyaretlerimizde, pro-
jelerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca kendi 
iş alanları ve sektörleri ile ilgili bilgi alışverişi yapa-
rak yardımcı olabileceğimiz konularda üyelerimiz 
ile istişarelerde bulunmuş oluyoruz.” diye konuştu.

Başkan Sarı “Ziyaret ettiğimiz firmalarımız hem 
ilimize hem de ülke ekonomisine ve istihdamına 
çok büyük katkı sağlamaktadır. Büyük başarılar 
gösteren bu üyelerimiz ile Sakarya Ticaret Borsası 
olarak gurur duyuyor ve başarılarının devamını te-

menni ediyoruz.” dedi. 
Ziyaret Edilen Üyeler: Hasan İnci-Asım İnci, En-

gin Şahin, Eren Ticaret - Resül Eren, Geyve Un ve 
Yem San Tic Ltd Şti, Kadir Dursun, Karamanoğulları 
Tar İnş. Pet. Ür San ve Tic Ltd Şti. - Alpay Kahraman, 
Karaul Ticaret - Kadir Karaul, Orallar Un ve Yem 
Nak. Tar. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.- Ali Oral, Recep 
Hammaz, Refik Eyiakar, Özen Zahire Değirmencilik 
Gıda Nak Tic ve San Ltd Şti, Tonguçlar Tarım Urn 
Ltd. Şti., ÜGP Tarım Ürn. Kimyevi Mad. Hay. Nak. 
İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük başarılar 
gösteren bu üyelerimiz 

ile Sakarya Ticaret 
Borsası olarak 
gurur duyuyor 

ve başarılarının 
devamını temenni 

ediyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Borsa Üyelerini Ziyaret Etti
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Borsamız Lisanslı Depoculukta 
Bölgemizde Söz Sahibi Olacak

“ “

Yeni bir sayımızla, yeni röportajlarımızla yine sizlerle birlikteyiz. Röportajlarımızı sosyal 
mesafeyi koruyarak aynı zamanda gerekli önlemleri alarak yapıyoruz. 
Bugün, Ümit Aydın’la birlikteyiz. Ümit Aydın, Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesi 
Başkanı. Ümit Bey’den kendisini ve firmasını tanıtmasını isteyeceğiz.

Merhaba, Değerli Ticaret Borsası Dergisi Okuyucuları… 

Ümit Aydın

Merhabalar, ben 11 Ağustos 1977 doğumlu-
yum. Üniversiteyi, Eskişehir Osmangazi’de maden 
mühendisi olarak bitirdim. Kendi adıma olan şahıs 
şirketimde, Aydınlar Toptan Zahire’de iş hayatıma 
devam etmekteyim. Çalışmalarımıza babamla bir-
likte devam etmekteyiz. Daha güzel yerlere gel-
meye çalışıyoruz. Yem ve zahire üzerine hizmet 
veriyoruz. 
Kaç metrekare alanda hizmet
veriyorsunuz?

Bizim buradaki alanımız 6 dönüm. Bunun 
içinde depolarımız da yer alıyor. Depolarımız 
500-600 metrekare civarında. Kendi araçları-
mızla toptan ve perakende dağıtım yapıyoruz. 

Üretimi siz mi yapıyorsunuz?
Hayır, biz fabrikalardan direkt alıyoruz ve dağıtım 

yapıyoruz.
Ümit Bey, bildiğiniz üzere konumuz mısır. 

Mısırla ilgili sohbet edelim istiyorum. Sakar-
ya’da mısırın durumu nedir, ne değildir? Bi-
raz açıklayabilir misiniz?

Sakarya’da mısır üretimi gayet yüksek ama müs-
tahsilimiz mısırını bir an önce mısırcıya teslim etmeye 
çalışıyor. Gelen mısırda %35-40 civarlarında rutubet 
oluyor. Benim bu konudaki düşüncem müstahsil bu mı-
sırını depoya koysun, daha sonra satsın şeklinde. Tabii 
ki onların da borçları oluyor, bir an önce ürünü paraya 
çevirmek istiyorlar ama böylesi daha sağlıklı olur. 

Biraz bekleyip, kurutup satmaları hem 
ürünün kalitesini yükseltecek hem de fiyatı-
nı yükseltecek doğal olarak. Bununla ilgili de 
biliyorsunuz, Sakarya Ticaret Borsası lisanslı 
depoculuk konusunda ciddi adımlar atmaya 
başladı. Bu konuyla ilgili düşüncenizi de ala-
bilir miyiz?

Lisanslı depoculuk bence köylüyü koruma anlamın-
da az önce bahsettiğimiz olayın daha şekillendirilmiş 
hali. Lisanslı depo da aylık tonluk kira ücretinin 9,5 
TL olduğu yerde devlet 6,5 TL ‘lik ton başına kiralama 
desteği veriyor. Biz de bu konu ile ilgili Gaziantep’e git-
mekle görevlendirildik, lisanslı depoculuk faaliyetlerini 
yerinde inceledik.

Mısır üretimi konusunda sohbet ederken 
aklıma geldi. Son yıllarda Sakarya’daki mısır 
üretiminin rakamlarını biliyor musun? Bili-
yorsanız bize de açıklayabilir misiniz? 

Şimdi şöyle söyleyeyim: Üretimimiz 2017’de 5 mil-
yon 900 bin ton civarındaydı. 2018’de 5 milyon 600 bin 
tondu. 2019’da da 6 milyon tona kadar çıktı. Bu sene de 
artış olacağını düşünüyorum. Herhangi bir sulamaya 
gerek kalmadan mısırlar şu an iyi duruma gelmiş gibi 
gözüküyor. 

Zaten Sakarya’nın toprağını başka yer-
lerde de duyuyoruz, sulama gerektirme-
den verim alınabilen, ürün elde edilebilen 
bir toprağı var. Çok güzel bir toprağı var. 
Peki, üreticilere mısırla ilgili tavsiyeleri-
niz nelerdir? 

Üreticilerimiz, mısır üretimine aşırı derecede 
yöneliyorlar pek çok ürüne göre çok daha kolay ol-
duğu için. Aslında yem bitkileri olsun başka ürün-
ler olsun bunlara da yönelebilirler.Mesela marul 
var, daha değişik ürünler var. Akyazı’ya giderken 
görmüştüm. Bunlarda dönem dönem dönümüne 
10.00 lira, 20.00 lira, 3000 lira aldıklarını biliyo-
rum yani çalışmak gerekiyor. 

Diğer meslek kolunuz olan yem
hakkında neler söylemek istersiniz?
Yem ham maddesinin %40-50’sini dışarıdan 

dolarla ithal ediyoruz. Bundan dolayı da fiyatlar-
da çok ciddi biri değişim oldu özellikle 2018’den 
bu yana. Biliyorsunuz 2018’de bir kriz oldu. 2018 
krizinde, yemin çuvalını 50 liraya satıyorduk. Şu 
anda 80-85 lira bandında bu fiyat. Bu da demek 
oluyor ki %70-80 civarında bir zam geldi ama 
köylünün sütü bu kadar zamlanmadı, eti bu kadar 
zamlanmadı. 

Yem üretimi için neler yapılması lazım?
Ben devletten bu anlamda beklenti içindeyim. 

Yem ayağının en baştaki olayı, un fabrikasında 
başlıyor çünkü yemin ham maddesi %30 kepek-
ten oluşuyor. Biliyorsunuz buğdayı kırıyorlar, un 
ve kepek olarak ayrılıyor. Kepeği aslında çöp ola-
rak değerlendiriyoruz fakat şu anda buğdayın fi-
yatı mesela 1800-2000 lira iken kepeğin şu anda 
maliyeti 1350 lira. Yani siz çöpünü 1350 liraya 
satıyorsunuz. Yemci ya da fabrika, bunu da içine 
koyduğu için ayçiçek küspesi (ATK) diyoruz bun-
lar var, mısır var, bunların da maliyeti yükseldi-
ğinden yem fiyatları da işte bu rakamlara geliyor. 

Devletin burada yapması gereken öncelikle ke-
pek fiyatlarını ve yeme girilen ham maddeleri, dı-
şarıdan gelen soya küspesinin fiyatlarını aşağı çe-
kebilmek ve yem firmalarına da belli bir rakamın 
üstüne sattırmaya çalışmak diye düşünüyorum. 

Bu konuda önlemler alınırsa her şey 
daha farklı olur, ithalattan kurtulmuş 
oluruz. Doğru mudur?

Bu rakamlar çok yüksek. Şu anda köylü, para 
kazanmıyor. Borcunu ödeyemiyor, öteliyor. Biz de 
bunun gibi çok sıkıntı çekiyoruz, açık hesap ver-
meye çalışıyoruz ancak karşıdaki kişi ödeyemiyor, 
işlerini döndüremiyor. Bunlarla ilgili sıkıntılarımız 
büyük. 

Sektördeki bu aksaklıklar sizlere
yansıyor doğal olarak.
Evet, aynen öyle maalesef. Bir kamyon veya 

tır bazında bir yem aldığımızda bunun fiyatı şu 
anda 45-50 bin lira bandında. 2018’de bu ra-
kam 25 liraydı. Şimdi ben aynı sermayeyi iki 
katına çıkartmama rağmen benim kazancım sa-
bit kalıyor. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. 

Sonra olarak şunu sormak istiyorum. 
Sakarya Ticaret Borsası son yıllarda atı-
lım gösterdi herkesin bildiği gibi. Bor-
sanın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Adem Sarı Bey, bence geldi-
ğinden beri çok iyi çalışıyor. Özellikle lisanslı 
depoculuk konusunda 50 bin tonluk depo düşü-
nülüyor. Öncelikle 25 bin tonluk kısmı yetiştir-
meye çalışıyoruz. İnşallah bu dönem içerisinde 
yetişecek. 

Siz de bu yönetimin içerisindesiniz 
değil mi?

Evet, ben de bu grubun içindeyim. Ekibimizi 
çok başarılı buluyorum. İnşallah devamı gelir, 
bu şekilde devam ederiz, aynı kadroyla çıtayı 
yükseltiriz. 

Sizlere çalışmalarınızda kolay gelsin. Çok te-
şekkür ederiz zaman ayırdığınız için. 

Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok mem-
nun oldum, teşekkürler. 

Lisanslı depoculuk bence 
köylüyü koruma anlamında az 
önce bahsettiğimiz olayın daha 

şekillendirilmiş hali çünkü 
orada üretici; lisanslı depoya 

altı ay süresince, bildiğim 
kadarıyla depo maliyeti 

anlamında herhangi bir ücret 
ödemeden, ürünü depoluyor. 

“

“
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Türkiye’de sanayi sektörünün en önemli 
parametreleri arasında yer alan ve İstan-
bul Sanayi Odası (İSO) tarafından oluştu-

rulan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ lis-
tesinde fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda da 
çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye’nin ilk 500 sa-
nayi kuruluşu listesinde ismi açıklanan 223 firmaya 
ilişkin patent ve faydalı model konusunda herhangi 
bir başvurunun yapılmadığı görülüyor. 

Sanayide katma değerin ölçümlenmesi ve sek-
törün durum tespitine ilişkin verileri ortaya koyan 
İSO 500 listesi; fikri ve sınai mülkiyet hakları ba-
kımından eksikliklerin de ortaya çıkmasını sağladı. 
İSO 500 listesini incelediğimiz de listede yer alan 
223 firmanın patent ve faydalı model konusunda 
herhangi bir başvurusunun olmadığı anlaşılıyor. Di-
ğer taraftan listede yer alan tüzel kişilikler üzerin-
den değil de firma yetkilileri adına şahıslar üzerine 
yapılan patent veya faydalı model başvuruları bu 
listede yer almamaktadır. Modern ekonomide pa-
tentler entelektüel sermaye olarak şirketlerin mali 
tablolarında yer alması oldukça önemli. Bu durum-
da maddi varlıklardan çok daha önemli olan fikri 
varlıklarının sınai mülkiyet envanterlerin de görün-
memesi şirketler için ekonomik değer kayıpları ola-
rak yansıdığını belirtmek gerekiyor. 

Listede yer alan ve ismi açıklanmış olan 473 adet 
firmanın toplam patent ve faydalı model başvuru 
sayısı 14 bin 204 dir. En az 1 adet patent veya fay-
dalı model başvurusu olan firma sayısı 44 adet. En 
çok patent ve faydalı model başvurusu yapan firma 
3 bin 491 başvuru ile Arçelik; İkinci sırada bin 536 
adet başvuru ile Vestel; üçüncü sırada bin 145 adet 
başvuru ile Ford yer alıyor. En çok patent ve fay-
dalı model başvurusu olan sektörlerde ‘beyaz eşya’, 
‘elektronik ev aletleri’ ve ‘otomotiv’ olarak öne çıkı-

yor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

1,6 milyon üyesi bulunmaktadır. Bununla birlikte 
ülke genelinde bin 500 ‘ü aşan Ar-Ge ve tasarım 
merkezi, 200 ‘ün üzerinde üniversite ve milyonlar-
la ifade edilen sanayi ve teknoloji yatırımı bulunu-
yor. Bunca bilgi ve tecrübenin çıktıları patent olarak 
bugün ancak ilk 500 listesinin yüzde 50’sine ulaşa-
bilmiş ise fikri ve sınai mülkiyet hakları alanındaki 
çalışmalara daha fazla önem verilmeli. Aksi halde 
sanayide ortaya konulan katma değer ve emeğin bir 
günde zayi olması, maddi ve manevi hak kayıpları 
ile karşı karşıya kalabiliriz.
“Patent almadığı için ihracat
yasaklarıyla karşılaşan firmalar var” 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu liste-
sinde hemen hemen bütün firmaların ihracatçı ko-
numunda yer almaktadır. Bu firmalar arasında he-
deflediği pazara girme konusunda sadece ürünün 
patentini o ülkede almadığı için ihracat sorunuyla 
karşılaşan şirketlerimiz var. Bu durum hem zaman 
hem de maliyet yönünden ciddi kayıpların yaşan-
masına neden olabiliyor. Özellikle ihracatçı firma-
larımızın fikri ve sınai ve mülkiyet haklarına bizzat 
daha fazla eğilmeleri gerekiyor. Aksi halde oluşturu-
lan katma değerin tapusunu almazsak bu değeri ya-
ratmak için çaba sarf etmeyen kişiler sizin emeğinizi 
sömürerek yatırımlarınızı boşa çıkarabilir” 

Öte yandan sanayide ortaya konulan ürünlerin 
daha hızlı ticarileşerek, buna bağlı olarak katma 
değer de yükselecektir. Katma değerde iki puanlık 
artış. İhracattaki miktara ve gayri safi milli hasılaya 
aritmetik değil geometrik bir etki yapacaktır. Geliş-
miş ülkeleri ele aldığımız da sanayileşme süreci ve 
patent başvurularının doğru orantılı bir şekilde iler-
lediğini görürüz.

İSO 500’deki
223 değer tehlike altında

Cumhur AKBULUT

Adres Patent Genel Müdürü

Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’ listesinde 

fikri ve sınai mülkiyet 
hakları konusunda da 

çarpıcı detaylar ortaya çıktı

“

“

Sakarya Ticaret Borsası “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 
ve uluslararası niteliğe sahip Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan  ilk Bor-
salar arasına girdi. 

TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi dene-
timi açılış toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştiril-
di. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan 
Kayınova, Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin 
Arıkan ve Kalite Yönetim temsilcisi 
Zümran Cebeci ve birim sorumlu-
ları katılım sağladı. 

TSE Baş denetçisi Yılmaz Öz-
türk tarafından gerçekleştirilen 
Covid-19 Güvenli Hizmet denetimi 
sonrasında açıklamada bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Sarı; TSE, Covid-19 salgını süre-
cinde getirilen tedbirlere uyum 
sağlayan kuruluşların yapılacak 
denetimleri başarı ile tamamlama-
ları durumunda, uluslararası bir 
kalite belgesi şeklindeki “Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi” vereceğini 
duyurmuştu. TSE’nin bu ilanından sonra Sakarya 
Ticaret Borsası paydaşlarının ve çalışanlarının 
sağlıklarını korumak, güvenilir ve hijyenik ortam-

da hizmet sunmak amacıyla bütün gereklilikleri 
yerine getirerek bu belgeyi almak için TSE’ye mü-
racaat ettiklerini ifade etti.

Adem Sarı; “ Gerçekleştirilen denetimlerin 
ardından tam not alan Borsamız, TSE tarafından 

verilen ve uluslararası kalite belgesi 
niteliğinde olan “Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği camiasına bağ-
lı Oda ve Borsalar içerisinde alma 
başarısını gösteren ilkler arasında 
olmaktan mutluyuz” dedi. 

Sarı; “COVID-19 Salgını ile mü-
cadele günlerinde üyelerimiz ve 
çalışanlarımızın sağlığını önem-
sedik ve tüm önlemlerimizi aldık. 
Sürekli iyileştirme ilkemizle çalı-
şanlarımızın ve tüm paydaşlarımı-
zın sağlıklarını korumak, güvenilir 

ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.

STB Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini Aldı

COVID-19 Salgını 
ile mücadele 
günlerinde 

üyelerimiz ve 
çalışanlarımızın 

sağlığını 
önemsedik ve tüm 

önlemlerimizi aldık. 

“

“
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Sanayi Devrimi pek çok konuya referans 
olarak gösterilmektedir. Fakat, 21. yüzyılda 
sanayi devriminin bir kaç kat ilerisine geçil-
miştir. Teknoloji gelişim hızı artmış, bilimsel 
ilerleme sanayiyi çeşitlendirmiş, üretim çağı 
daha gözle görülür olmuştur. Sanayinin erken 
döneminde fabrikalar daha küçüktü ve ana 
kirletici olarak sadece duman kirliliği oluş-
turuyordu. Bu dönemde, fabrika sayısı sınırlı 
olduğu ve günde sadece belirli saatlerde ça-
lıştığı için, kirlilik seviyeleri de göz ardı edi-
lebilecek kadar küçüktü. İlerleyen zamanda, 
günümüze kadar bu fabrikalar tam ölçekli 
sanayi ve üretim birimleri haline geldiğinde, 
endüstriyel kirlilik konusu daha fazla önem 
kazanmaya başladı. Çünkü, çevre kirliliği ile 
ilgili en büyük endişelerden biri, kirliliğin ger 
dönüşümsüz olarak tarım arazileri, balıkçılık 
ve içme suyuna bulaşma riskidir. Kırsal kesim-
de insanların geçim kaynaklarının çoğu tarım 
ve balıkçılığa bağlıdır ve evsel amaçlı kulla-
nılan su direk doğal kaynaklardan sağlanır. 
Dolayısı ile kirlilikten en fazla etkilenenler, 
kirliliğe en yakın yaşıyanlardır.

Ünlü bir düşünür şöyle demektedir  “arazi-
yi kötüye kullanıyoruz çünkü onu bize ait bir 
mal olarak görüyoruz. Toprağı ait olduğumuz 
bir topluluk olarak gördüğümüzde, onu sevgi 
ve saygıyla kullanmaya başlayabiliriz.”

Çevre kirliliği, özellikle endüstriyel kirli-
lik boyutu ve çeşitliliği itibarı ile hem insan 
sağlığını hem de tarımsal verimliliği etkileyen 
yaygın bir sorundur. Endüstriyel kirlilik geli-
nen teknolojik aşamaya rağmen, dünyanın 
karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan 

biri olmaya, her yıl artarak ilerlemeye, çevre 
sağlığı ve insan sağlığına ciddi ve onarılamaz 
hasar vermeye devam etmektedir. Çevre kir-
liliğini başta nispeten eski teknoloji kullanan 
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün 
dünyayı etkilemektedir. Aslında çevre kirliliği, 
ihtiyaçlarını karşılamak için ekosistemi veya 
çevreyi manipüle etmek için kullanan insan 
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Çevre bir 
bütündür, dolayısıyla kirlilik tek bir noktayı 
değil, hava-su-toprak kirliliği ile bir bütün ola-
rak bütün yaşam alanlarını etkiler. Özellikle 
su kaynakları, yeraltı suyu ve toprağın kirlen-
mesi gıda kaynaklarını kirletmekte, bitkisel 
ürünler ile su ürünleri yetiştiriciliğini tahrip 
etmekte, artan çevresel bozulma ve kirlilik ne-
deniyle yaşanabilir ortamın kaybedilmesi ile 
sonuçlanmaktadır. 

Arazi ve toprak kaynaklarının yanlış kulla-
nımı ve yanlış yönetimi ürün verimi ve arazi 
verimliliği üzerinde önemli olumsuz sonuç-
lara yol açmaktadır ve bu da bu bölgelerdeki 
zaten yoksul çiftçileri daha da yoksullaştır-
maktadır. Toprak canlılarının yok edilmesi, 
toprak mikroorganizmalarının tahrip edilme-
si ve azalan tarımsal üretkenlik nedeniyle ar-
tan toprak verimsizliği, çiftçileri var olmayan 
alternatif geçim yollarını aramak için toprak-
larını terk etmek zorunda bile bırakabilmek-
tedir. İlave olarak ortaya çıkan kirlilik, mahsul 
verimi ve bitki örtüsü üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. Kirlenme alanındaki tüm bitki 
örtüsü çevresel bozulma nedeniyle işe yara-
maz hale getirilmektedir.

Endüstriyel Kirlilik ve Sonuçları

Arş.Gör. Hasan ÖZER 

SAÜ Çevre Müh.Bölümü

Çevre kirliliği, insan, flora ve faunanın hayat-
ta kalması için çevreyi sağlıksız hale getiren be-
lirli bir ortama farklı zararlı kirleticilerin girmesi 
olarak tanımlanmaktadır. En yaygın kirleticiler 
kimyasallar, katı atıklar ve atık sulardır. Kaynağı 
endüstriyel uygulamalara kadar takip edilebi-
len her türlü kirlilik, endüstriyel kirlilik olarak 
bilinir. Gezegenimizdeki kirliliğin pek çok çeşi-
di, kaynağını genellikle bir tür endüstriden alır. 
Endüstriyel kirlilik konusu çevresel bozulmaya 
karşı mücadele etmeye çalışan kurumlar için 
büyük önem taşımaktadır. Kirli endüstrilerin ani 
ve hızlı büyümesi ile karşı karşıya olan ülkeler, 
bunun derhal kontrol altına alınması gereken 
ciddi bir sorun olduğunu bilir. Endüstriyel kirli-
liğin pek çok boyutu vardır. Endüstriyel kirlilik 
yakın veya uzak çevrede, içme suyu kaynaklarını 
kirletir, istenmeyen zehirli kimyasalları havaya 
salar ve toprağın kalitesini düşürür. Büyük çev-
resel felaketler, henüz kontrol altına alınamamış 
endüstriyel kazalardan kaynaklanmaktadır. Çev-
re kalitesinin düşmesine neden olan endüstriyel 
kirliliğin nedenleri şu şekilde özetlenebilir.

Endüstriyel Kirlilik Gerçekleri
Endüstriyel kirlilik Dünya’ya diğer bütün fela-

ketlerden daha büyük zarar vermektedir. Küre-
sel kirlikten her kes nasibini alır. Diğer yandan, 
farkındalığı arttırmak ve gerekli tedbirleri almak 
için daha sistematik çalışmalar da devam etmek-
tedir. Kirliliğe neden olan faaliyetler şunları içe-
rir: Fosil Yakıtlar, kömür, doğal gaz ve petrol gibi 
fosil yakıtların yakılması, boyama ve tabaklama 
endüstrilerinde kullanılan kimyasal solventler, 
arıtılmamış veya arıtılamayan gaz ve sıvı atıklar, 
radyoaktif maddenin bertarafı veya imhası.

Endüstriyel Kirliliğin Nedenleri
1. Kirliliği Kontrol Eden Politikaların
Eksikliği
Etkili politikaların olmaması veya etkili yap-

tırımların uygulanamaması, endüstrin kirlilik 
kontrolü ile ilgili yasa ve yönetmelikleri göz ardı 
etmesine, uygulamamasına zemin hazırlamakta,  
ve bu da birçok insanın hayatını etkileyen kitle-
sel kirliliğe yol açmaktadır. 

2. Plansız Endüstriyel Büyüme
Küçük yerleşim birimlerinde, önceden plan-

lama yapılmadan gerçekleşen endüstrileşme, 
şirketlerin çevresel kural ve normları uygulama-
masına veya kaçınmasına neden olabilmekte ve 
hem hava, hem de su kirliliği ile çevreyi kirlet-
mektedir. 

3. Eski Teknolojilerin Kullanımı
Çoğu endüstri hala üretim yapmak için büyük 

miktarda atık üreten eski teknolojilere güven-
mektedir. Yüksek maliyet ve harcamalardan ka-
çınmak için, birçok şirket hala üst düzey ürünler 
üretmek için geleneksel teknolojileri kullanıyor.

4. Çok Sayıda Küçük Ölçekli Sanayinin 
Varlığı

Yeterli sermayesi olmayan ve günlük işlerini 
yürütmek için devlet desteklerinden faydalanan 
birçok küçük sanayi ve fabrika genellikle çevre 
yönetmeliklerinden kaçar ve hava, su ve toprağa 
çok sayıda zehirli maddeyi illegal olarak salar.

5. Verimsiz Atık Bertarafı
Su kirliliği ve toprak kirliliği genellikle doğ-

rudan atıkların yetersiz, etkinliği düşük yöntem-
lerle bertaraf edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kirli hava ve suya uzun süre maruz kalmak, kro-
nik sağlık sorunlarına neden olarak endüstriyel 
kirlilik sorununu ciddi bir sorun haline getirir. 
Ayrıca, çevre hava kalitesini düşürerek solunum 
yolu hastalıklarını tetikler.

6. Doğal Kaynakların Yitimi
Endüstriler, onları bitmiş ürün haline getir-

mek için büyük miktarda hammadde kullanır. 
Bu, ayaklarımızın altından madde minerallerin 
çıkarılmasını gerektirir. Büyük kazılarla çıkarılan 
mineraller etrafa saçıldığında toprak kirliliğine 
neden olabilir. Yine gemilerden kaynaklanan 
petrol, kimyasal madde sızıntıları deniz yaşamı-
na zararlı olabilir. Endüstriler yeraltı mineralleri 
çıkardığında, süreç toprak kirliliğine neden olur 
ve ayrıca insanlar ve hayvanlar için zararlı ve 
hatta ölümcül olan yağ sızıntılarına ve dökülme-
lerine neden olur.

Endüstriyel Kirlilik ve Sonuçları
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Endüstriyel Kirliliğin Çevremize Etkileri
1. Su Kirliliği
Endüstriyel kirliliğin etkileri uzun sürelidir. 

Yıllar boyunca ekosistemi olumsuz etkilemek-
le devam eder. Çoğu endüstri yaptığı işleri için 
büyük miktarda suya ihtiyaç duyar. Ham mad-
deden son ürüne doğru, su ağır metaller, zararlı 
kimyasallar, radyoaktif atıklar ve hatta son atık 
ürün çamurla temas halindedir. Su proses so-
nunda ya açık okyanuslara ya da nehirlere dökü-
lür. Sonuç olarak, su kaynaklarımızın çoğunun 
içinde ekosistemimizin sağlığını ciddi şekilde et-
kileyen yüksek miktarda endüstriyel atık vardır. 
Aynı su daha sonra çiftçiler tarafından üretilen 
gıdaların kalitesini etkileyen sulama amacıyla 
kullanılır. Çiftlik veya yaban hayvanlarına içme 
suyu olur. Bütün kirleticiler eninde sonunda, su 
ve gıda kaynakları ile insana geri döner.

Endüstriyel kirlilik sadece yüzeysel su kay-
naklarını değil, yeraltı su rezervlerini de gerek 
insanlar için ve gerekse hayvanlar için işe yara-
maz hale getirmiştir. Kirletilmiş bu su kaynakla-
rı endüstrilerin de işine yaramamaktadır. Oysa 
endüstrilerde tatlı su kaynaklarının kullanım 
etkinliği artırılabilir veya arıtılarak defalarca ye-
niden kullanılabilir. 

2. Toprak Kirliliği
Toprak kirliliği tarımsal üretimde sorunlar 

yaratır, bitkilere direk fitotoksik etkide buluna-
bildiği gibi, bitkilerin her türlü hastalık, zarar-
lı ve çevresel stres faktörlerine duyarlılıklarını 
artırır. Hatta yerel bitki örtüsünü yok edebilir.  
Ayrıca, bu topraklarla günlük olarak temas eden 
insanlarda kronik sağlık sorunlarına neden olur.

3. Hava Kirliliği
Endüstrileşme ile birlikte artan hava kirliliği 

çeşitli hastalıklarda ciddi bir artışa neden olmuş-
tur ve bizi günlük olarak etkilemeye devam et-
mektedir. Pek çok küçük, orta ve büyük ölçekli 
endüstrinin ortaya çıkmasıyla birlikte, hava kir-
liliği insanların ve çevrenin sağlığına zarar veren 
birinci kaynak durumuna gelmiştir.

4. Yaban Hayatının Yok Olması
Genel olarak, endüstriyel kirlilik sorunu bize 

doğal ritimlerin ve kalıpların başarısız olması-
na neden olduğunu, yani vahşi yaşamın ciddi 
bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Ha-
bitatlar kayboluyor, türler yok oluyor ve doğal 
çevrenin doğal felaketleri tedavi etmesi her ge-

çen gün daha zor hale geliyor. Petrol sızıntıla-
rı, patlamalar, yangınlar, radyoaktif maddelerin 
etrafa sızması gibi büyük endüstriyel kazaların 
temizlenmesi, onarılması, olayın kısa bir zaman 
dilimi içinde daha yüksek şiddette gerçekleştiği 
için daha zordur, etkisi uzun zaman diliminde 
devam eder.

5. Küresel Isınma
Endüstriyel kirliliğin artmasıyla birlikte kü-

resel ısınma istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 
Duman ve sera gazları endüstriler tarafından 
havaya yayılıyor ve bu da küresel ısınmanın art-
masına neden oluyor. Yüksek sıcaklık şokları, 
buzulların erimesi, kutup ayılarının yok olması, 
egzotik türlerin yer değiştirmesi, sel, tusunami-
ler, kasırgalar küresel ısınmanın etkilerinden 
birkaçıdır.

6. Biyoçeşitlilik Kaybı
Endüstriyel kirlilik, kimyasal atıklar, zehirli 

bileşikler, radyoaktif maddeler vb. nedenlerle 
dünyaya ve dünyayı paylaştığımız tüm canlıla-
ra önemli zararlar vermeye devam etmektedir. 
Vahşi yaşamı ve ekosistemleri etkiler ve doğal 
yaşam alanlarını bozar. Sağlıklı habitatlar yok 
oldukça, hayvanların soyu tükenmeye devam 
ediliyor. Artan sıvı, katı ve tehlikeli atıklar eko-
sistem sağlığını ile gıda ve su güvenliğini tehdit 
etmektedir. Petrol sızıntıları ve radyoaktif sızıntı 
dahil olmak üzere endüstriyel kirlilik felaketleri-
nin temizlenmesi yıllar ila on yıllar alır.

7. Atmosferik Biriktirme
Havaya salınan ağır metaller dahil eninde so-

nunda havadan yeryüzüne düşer. Toprağın kad-
miyum, kuşun, çinko ile zenginleştirilmesi en-
düstriyel kirlilikle de ilişkilendirilebilir. Maden 
atıkları ile kirlenmiş olan üst topraklar çok çeşit-
li Cd konsantrasyonları gösterir. Endüstriyel atık 
sular, atık havuzlarında arıtıldıktan sonra yay-
gın olarak yüzey suyu drenaj sistemlerine deşarj 
edilir. Son araştırmalar, nehirlerin alt bölgelerin-
de ve dip tortullarında çok yüksek konsantras-
yonlarda Cd gibi ağır metaller ortaya koymuştur.

Çoğu endüstri yaptığı işleri için 
büyük miktarda suya ihtiyaç duyar. 
Ham maddeden son ürüne doğru, su 

ağır metaller, zararlı kimyasallar, 
radyoaktif atıklar ve hatta son atık 

ürün çamurla temas halindedir.

“

“
Endüstriyel Kirliliği Kontrol Etme veya 

Azaltma Yolları
Endüstriyel kirlilik konusu, gezegendeki her 

ulus için kritik öneme sahiptir. Endüstriyel kirlili-
ğin zararlı etkilerinin artmasıyla birlikte, karbon 
ayak izlerini azaltmak ve çevre dostu bir şekilde 
yaşamak ve çalışmak için çalışan birçok kurum 
ve birey vardır. Bununla birlikte, endüstriyel kir-
lilik hala yaygındır ve uygun kontrol ve düzen-
leme için yıllar alacaktır. Soruna kalıcı çözümler 
olabilecek pek çok yöntem de vardır. 

a) Kaynağında Kontrol
Yeni teknolojilerin devreye alınması, atıkla-

rın bertarafı için daha iyi yöntem ve teknolojile-
rin geliştirilmesi, çalışanların güvenli kullanımı 
için daha etkin eğitimi ile hammadde kullanımı 
konusunda daha bilinçli olmak endüstriyel kir-
liliğin kaynağında kontrol edilmesine yardımcı 
olabilir.

b) Geri Dönüşüm
Endüstriyel kirliliği azaltmak için artan geri 

dönüşüm çabaları ile endüstrilerde mümkün ol-
duğunca kirli suyun geri dönüşümü ve yeniden 
kullanımı çevreye olan etkiyi azaltır.

c) Kaynakların Temizlenmesi
Suyu ve toprağı temizlemek için, kirletici mad-

deleri gıda olarak kullanan mikroorganizmaları 
kullanmak gibi organik yöntemler benimsenme-
lidir. Endüstrilerin, geldikleri doğal su kaynağına 
geri döndürmek yerine ihtiyaç duydukları suyu 
geri dönüştürmelerine olanak tanıyan soğutma 
odaları veya depoları geliştirilmelidir.

d) Sanayi Bölgesi Seçimi
Coğrafi bölge konumlarının ve çevresel etki 

potansiyellinin göz önünde bulundurulması, za-
rarlı sonuçların ortaya çıkması ve azaltılmasına 
yardımcı olabilir. Tehlikeli atık ve endüstriyel kir-
lilik çıkarma potansiyeli yüksek olan endüstriler 
özel ihtisas bölgelerinde, coğrafi konum olarak 
daha uygun yerlerde seçilebilir. 

e) Endüstriyel Atıkların Uygun Arıtımı
Endüstriyel atıkların yönetiminde uygun arıt-

ma ve bertaraf sistemlerinin geliştirilmesi ve 
bunun uygulanmasının bir yönetimsel alışkan-
lık haline getirilmesi kirliliği azaltabilir. Kazaya 
bağlı ortaya çıkabilecek kirlilik risklerini minimi-
ze eder.

f) Habitatlar ve Ağaçlandırma
Alanlarının Restorasyonu
Daha fazla ağaç ve bitki ekerek habitatları 

yeniden inşa etmek, vahşi yaşamın evlerini geri 
vermesine yardımcı olabilir ve ağaçlar havayı 
yeterli oksijenle arındırmaya yardımcı olabilir ve 
çevreye karşı bir tampon görevi görebilir.

g) Daha Katı Yasalar ve Uygulama
Çevre Koruma Ajansları ve sivil toplum kuru-

luşları endüstriyel kirlilikten kaynaklanan zararı 
önlemek ve düzeltmek için çalışmaktadır. Doğru 
protokolü takip etmeyen şirketlere karşı hare-
kete geçmek için daha katı kurallar ve düzgün 
çalışan şirketler için daha önemli ödüller olma-
lıdır. Toprak ve arazinin kötüye kullanılmasını 
önleyen politikaların oluşturulması ve tavizsiz 
uygulanmasını gerektirir.

h) Düzenli Çevresel Etki
Değerlendirmeleri
Sorumlu bir şirket veya endüstri olmak için 

değerlendirme için, rapor edilen düzenli çevre-
sel etki değerlendirmeleri gerekir. İnceleme sıra-
sında tespit edilen zararlı etkiler varsa, olumsuz 
sonuçları düzeltmek için gerekli önlemler gelişti-
rilmeli ve uygulanmalıdır. Çevre danışmanlık fir-
maları ile çevre denetim yönetmeliklerinin çok 
sıkı takibi ve uygulanması kirlik önleyici olarak 
yardımcı olur, fakat tavizsiz uygulama gerektirir. 

Unutulmamalıdır ki çevre kirletici 
maddeler, toprak-hava-su üçgeni 

içerisinde dönerken, gıda kaynaklarını 
da kirletmekte, şifa olması gereken 
gıdalarımız, insan sağlığı açısından 
zararlı olan maddelerin taşıyıcısı 
durumuna gelmektedir. Çevreyi 

kirletenler de bunun dışında maalesef 
kalamamaktadır. Çevre bir bütündür, 

çevre hakkı en önemli insanlık hakkıdır. 
Ulusal ve uluslararası kanunlar, 

yönetmelikler, kalite standartları gibi 
çevre mevzuatlarına riayet, takip ve 
kontrol herkesin sorumluluğundadır. 

“

“
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“Hendek ilçemizde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan dolayı 
büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Fabrikanın tüm çalışanlarına, çalışanların 

ailelerine, bölge halkına ve Sakarya’ya büyük geçmiş olsun!
Allah emekçilerimizin yardımcısı olsun.” 

“Bu tarz işletmeler, her zaman yüksek risk taşıyor. Fabrikanın şehir dışında 
olması çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlemiştir. Umarım tüm 

önlemler alınır ve böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Kaybettiğimiz canlara 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 

Dualarımız, kalbimiz sizlerle!”

STB Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı 



Takip edin, habersiz kalmayın.

www.stb.org.tr

www.facebook.com/sakaryaticaretborsasi

www.twitter.com/sakaryaticaretb

www.instagram.com/sakaryatb

www.youtube.com/SakaryaTicaretBorsası

www.linkedin.com/company/sakaryatb


