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2020 Yılında Tarım Sektörü Sığınılan Liman Oldu... 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı 2020 yılında ülkemiz ekonomisinin oldukça 

zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu yıla damgasını vuran 

en önemli gelişmenin korona virüs olduğunu belirtti . 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı her riskin bir fırsat 

yarattığı düşüncesinden hareketle yapılması gerekenler 

hususunda açıklamalarda bulundu. Başkan Sarı; 

“Ekonominin krize sürüklendiği, sanayide, hizmetler 

sektöründe daralmanın en üst seviyelerde olduğu dö 

nemlerde tarım sektörünün sığınılan bir liman olduğunu ifade ederek, pandemi sürecinde tarıma yönelik atılan adımlar ve 

desteklemeler çok zayıf kaldı. Fakat bütün sıkıntılara rağmen tarım sektöründe çalışanlarımız en iyi savunma hücumdur 

diyerek canla başla çalışmaya devam ederek sektörde yüzde 5 büyüme sağlandığını belirtti. 

Başkan Sarı “Tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getiriyoruz, bundan sonra da dile getirme-

ye çalışacağız. Konavirüs salgınıyla birlikte sağlık gerekçeleri, ekonomik ve psikolojik gerekçelerle köy hayatına ilgi arttı. 

Büyük kentlerde yaşayanların bir bölümü kırsala dönerek terk ettikleri topraklarda tarımsal üretim yapmaya başladı. Hizmet 

sektöründe işçi olarak çalışanlar işsiz kalınca en azından bir bölümü tarımda çalışmaya kendi tarlasına dönerek kısıtlı 

imkânlarla üretim yapmaya başladı. 

Tarımda mazot, gübre, ilaç, elektrik başta olmak üzere yüksek girdi fiyatları, işçilik maliyeti, hayvancılık sektörü için yem 

ham maddelerindeki dışa bağımlılık ve genel anlamda örgütlenme gibi kronik hale gelen sorunlarımız var. Girdi fiyatları ve 

maliyetler hızla artarken üretilen tarım ürünlerinin düşük fiyattan satılması nedeniyle üretici para kazanamamaktan şikayet 

ediyor. Bu sorunların çözüldüğü bir Türkiye’de tarım sektörü büyük zenginlik yaratmış olacaktır 

Tarımda kendi kendimize yettiğimiz, hayvancılıkta ithalatın en az olduğu dönemlere geri dönmemiz için yapılması gere-

kenlerin en başında köye dönüş projelerinin sayısının artırılması gelmektedir. Köylerde yaşam alanları açılmalı, çiftçilik, 

kooperatifçilik özendirilmelidir. Köylerimizde eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek altyapılar 

modernize edilmelidir. Şehirde ne varsa köylerde de bunun altyapısını sağlayacak şekilde hazırlık yapılmalıdır. Kırsalı ya-

şanır hale getiren, her insan için temel olan hizmetlerden köylerimiz mahrum edilmemeli; vatandaşlarımız köy hayatını 

seçerek hem kazançlarına hem de huzurlarına kavuşmalıdır.” ifadelerini kullandı. 
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Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı Sakarya’da birçok üreticinin ge-

çim kaynağı olan ve aynı zamanda ihracatta büyük gelir sağlayan fındık ile ilgili de-

ğerlendirmede bulundu ... 

 

Sakarya Ticaret Borsası’ndaki işlem gören fındığın üretici bazında 92 bin tona yakın olduğunu söyleyen Başkan Sarı, 

“Kooperatif ve Toprak Mahsulleri’ni de ilave edersek 93 ton gibi bir rakam söz konusu. Bunun karşılığında da Sakarya’daki 

fındık çiftçisinin cebine 2 milyar 40 milyon TL para girmiş. Bu çok iyi bir rakam. Şu anda Sakarya Ticaret Borsası’nda en 

fazla işlem gören ürün fındık. Bu borsa gelirlerinin aşağı yukarı yüzde 35’ini karşılıyor. Türkiye’de üretilen fındık, yaklaşık 

yüzde 80 oranında ülkeye ihracat girdisi sağlıyor. İhracata giden bütün fındıklar borsadan geçmek zorunda. Yani kayıt dışı 

bir durum söz konusu değil. Borsa ne işe yarıyor diye sorarsanız genel anlamda ekonomiyi kayıt altına alıyor” dedi.  

Bu yıl açıklanan fındık fiyatının memnuniyetle karşılandığını söyleyen Sarı, “2020 yılı fındık konusunda iyi başlamıştı. 

Özellikle üreticiler için çok iyi fiyatlar oluştu ve bence üretici bu fiyatlardan memnun. Rekolte olarak baktığımızda bu yıl 

fındık biraz daha az oluştu. Ülke pazarında FİSKOBİRLİK bin 250 ton fındık aldı. Geçen yıl aldığı miktar ise bin 500 ton. 

Rekolteye bağlı olarak bir azalma mevcut. İhracat konusunda ise Türkiye’deki fındığın yaklaşık yüzde 40-45’ini Nutella’nın 

üreticisi Ferrero alıyor. Fındığı alan yerli firmalarımız da var ama en çok yurt dışı çikolata ürünlerinde tercih ediyor” şeklin-

de konuştu.  

Fındık piyasasındaki hareketlenmelerin normal olduğunu dile getiren Sarı, “Şu anda iç fındığın fabrikadan çıkış fiyatı yakla-

şık olarak 46 TL. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatını 22 TL olarak açıkladı. Piyasalarda devletin verdiği rakamlar 

üzerinden bir rakam oluştu. Bu yüzden TMO bu yıl fındık alamadı. Bence bu yıl fındık fiyatları çok iyi seviyede seyretti. 3-4 

yıl öncesine kadar bağına bahçesine gitmeyen üretici, gece gündüz bahçelerinde çalışıyor. Üretici son zamanlarda fiyatlardan 

memnun, eğer memnun olmasaydı bahçeye girmezdi” diye konuştu. 

Sakarya’daki fındığın ihracata en uygun olduğunu ifade eden Sarı, “Sakarya’daki fındık sanayiye uygundur. Avrupalı firma-

lar, çikolatada kullanacakları fındığı bu bölgeden tercih ediyor. Sakarya’daki fındığın yağ oranı daha düşüktür, raf ömrü da-

ha uzun ve kullanışlıdır. Türkiye’de Sakarya, fındık üretiminde Ordu ilinden sonra 2’nci sırada yer alıyor. Zaman zaman 

Ordu ile paralel gidiyoruz. Şu an ilimizde de fındık dikimleri devam ediyor. Çok yakın bir zamanda Sakarya’nın fındık üreti-

minde ülkede birinci sırada olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
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‘Tarım arazileri korunmalı’ Borsa bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sakarya Ticaret Borası Başkanı 

Adem Sarı, tarım arazilerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi 450 BİN TON MISIR Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başka-

nı Adem Sarı, hayata geçirdikleri çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili bilgi verdi. İlk olarak 2020 yılında ilimizde gerçek-

leştirilen mısır üretimi ile ilgili değerlendirmede bulunan Sarı, “Yıl, hem fındıkta hem mısırda taban fiyatları olarak çiftçi 

açısından iyi başladı. Sakarya’da yaklaşık 450 bin ton mısır üretimi yapılıyor. Resmi rakamlara göre 221 bin ton mısır tescili 

yapılmış. Rekolte olarak geçen yıla oranla biraz daha az oldu. İhracat ve ithalat kapısı açıldı. Bu yüzden fiyatlar biraz gerile-

meye başladı. Borsaları, piyasayı etkileyen büyük firmalar var örneğin Sakarya’da mısır alanında Şen Piliç firması var. Mısırı 

en fazla bu firma alıyor. Piyasaya girdiği zaman piyasada hareketlenme oluyor. ‘Depolarım dolu, mısır almayacağım’ dediği 

zaman da piyasalarda yavaşlama oluyor” dedi.  

 

Köyden kente göçe dikkat çeker Sarı, “1950-60’lı yıllarda sanayileşmeyle birlikte köylerden kentlere göç oldu. 2000 yıllara 

kadar bu sürdü. O zamana kadar köylerde kırsalda yaşam vardı. Burada çiftçi dediğimiz her evin, mısır ya da fındık hangi 

ürünü yetiştiriyorsa herkesin kendi ambarı vardı. Benim küçüklüğüm Akyazı’da geçti, biz mısırı tarladan aldığımızda imece 

usulü kırardık ambara koyardık. İlkbaharda ihtiyacımız olduğu zaman satardık. Şimdi köyler boşaldığı için köylerdeki ürün-

leri de bir an önce hasat edip satmayı düşünüyorlar. Hal böyle olunca ambar işi ortadan kalkıyor. Fındıkta Türkiye’ye bir yıl  

yetecek ürün bir ayda pazara iniyor. Çiftçinin ürünü gerçek anlamda değer bulmadan pazara iniyor” dedi.  

 

Borsa bünyesinde hayata geçirilen lisanslı depoculuk projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Sarı, “Lisanslı depolar kuruldu-

ğunda diyelim ki üretici mısırını topladı onu anında pazara satma mecburiyetinde kalmayacak. Ürününü lisanlı depoya vere-

bilecek. Burada ürünün kalite kontrolü yapılıp, nakliye desteği verilecek. Stopaj alınmaması gibi de destekleri var. Bu yüzden 

lisanslı depolar Türkiye’de çok önemli ve yayılmaya da devam ediyor. Biz de Sakarya Ticaret Borsası olarak Sakarya Neh-

ri’nin kenarında, hayvan borsasının olduğu bölgede bir yer tahsis ettik. Şimdilik 25 tonluk lisanslı depomuz var. Aslında daha 

erken bitirmek istiyorduk ama salgın araya girdi. Bu anlamda kovid-19 bizi olumsuz etkilemiş oldu” şeklinde konuştu.  

 

Tarım okulu projelerinin detaylarını paylaşan Sarı, “Bu, çok geniş kapsamlı bir proje. Borsanın yanında bulunan sekiz dö-

nümlük arazimizde üretim yapacağız. Okulu yatılı olarak düşünüyoruz. Dezavantajlı ailelerin çocuklarını burada değerlendir-

mek istiyoruz. Ortaokuldan üniversiteye kadar bir eğitim verilecek. Tarım okulumuz yeniliğe sonsuza kadar açık anlamına 

gelen ‘tarım x 0’ olarak geçiyor. Tarım uzmanı çocuklar yetişecek. Türkiye’nin nitelikli eleman sıkıntısı var. Biz de bu amaç-

la okulda uygulamalı bir şekilde eğitim verilmesini istiyoruz. Çocukların işi gücü tarım, toprak olacak. Tahsis ettiğimiz arazi-

lerde ekim dikim yapacağız. Öğrenciler kendi yeteneklerine göre yetişecekler. Soran, sorgulayan kaliteli bir eğitim vermeyi 

planlıyoruz. Eylem ve söylem aynı olacak. Fiilen uygulamalı bir okul olacak. Hollanda’da bir çiftliği gezerken dikkatimi 

çeken bir söz vardı ‘tarım yoksa yemek de yok’ diye, yani tarım ve kırsal önemli” dedi.  

 

Diğer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Sarı, “Sakarya Üniversitesi ile bir çalışmamız var. Fındıkla ilgili çalışmalar 

yapılıyor. Sakarya’daki her bölge için iklim ve arazi çalışmaları yapılacak. En kaliteli ve en fazla ürün veren cinsi tespit ede-

ceğiz, ona göre dikimler gerçekleştireceğiz. Son 20 yılda Sakarya’da Geyve büyüklüğünde bir tarım arazisini kaybetmişiz. 

Geyve de yüz ölçüm olarak Sakarya’nın en büyük ilçesi. O yüzden tarım arazilerine de sahip çıkmalıyız. Sanayi de olacak 

tabi ama 2, 3 ve 4’ncü sınıf arazilerde yapılması lazım. Mesela bugün Sakarya’daki 1’nci Organize Sanayi Bölgesi hem Sa-

karya Nehri’nin kenarında hem de Akova dediğimiz, dünyada sulamasız tarımın yapılabileceği bir arazi. Oraya zamanında 

organize sanayi kurulmuş” dedi.  
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Sahibi  : Sakarya Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 

Sorumlu Müdür :   Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan 

Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı-Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova 

İrtibat   : 0264 278 42 30  Fx: 0264 278 42 32 

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

2020 Aralık Ayı Tescil Bülteni 
Min Fi-
yat 

Ort Fiyat Max Fiyat Top Miktar Birim Top Tutar 
Satis Sekli 
Kodu 

YUMUŞAK BUĞDAY 
(EKMEKLİK) 

2,00 2,00 2,00 420.680,00 Kg 841.360,00 HMS 

YUMUŞAK BUĞDAY 
(EKMEKLİK) 

1,92 2,06 2,17 157.120,00 Kg 324.014,48 TS 

YEMLİK BUĞDAY 1,30 1,64 1,83 2.326.290,00 Kg 3.813.564,41 HMS 

YEMLİK BUĞDAY 1,40 1,96 2,16 403.705,00 Kg 790.618,27 TS 

ARPA 1,15 1,40 1,53 285.220,00 Kg 399.732,00 HMS 

ARPA 1,50 1,75 1,90 147.080,00 Kg 257.814,62 TS 

MISIR DANE 1,30 1,64 1,91 32.475.731,00 Kg 53.149.260,47 HMS 

MISIR DANE 1,45 1,86 1,96 23.750.760,00 Kg 44.276.490,19 TS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 7,25 10,02 12,50 477.851,00 Kg 4.786.893,56 HMS 

AYÇİÇEK ÇEREZLİK 9,80 11,89 14,50 470.782,00 Kg 5.598.534,41 TS 

BEYAZ PEYNİR 12,78 17,31 23,26 16.695,07 Kg 288.862,79 TS 

KAŞAR PEYNİRİ(KG) 24,93 27,98 45,74 364.643,34 Kg 10.204.063,99 TS 

İNEK SÜTÜ 1,98 2,14 2,32 7.770.013,84 Lt 16.582.605,35 HMS 

İNEK SÜTÜ 2,30 2,33 2,35 56.449,00 Lt 131.291,55 TS 

PATATES 0,78 0,97 1,13 295.990,00 Kg 286.737,20 HMS 

PATATES 1,00 1,28 2,00 345.298,11 Kg 439.998,69 TS 

ET KUZU 50,31 50,31 50,31 42,70 Kg 2.148,10 HMS 

ET KUZU 35,10 48,89 97,00 30.354,35 Kg 1.483.976,68 TS 

ET PİLİÇ PARÇA 8,68 10,24 48,60 730.738,19 Kg 7.483.063,32 TS 

SIĞIR ETİ KEMİKLİ 31,54 31,54 31,54 490.267,43 Kg 15.462.384,48 HMS 

SIĞIR ETİ KEMİKLİ 34,53 34,53 34,53 547,00 Kg 18.887,85 TS 

SOĞAN KURU 0,98 1,02 1,20 152.050,00 Kg 155.609,00 HMS 

SOĞAN KURU 1,00 1,29 2,00 310.383,60 Kg 402.264,14 TS 

KABUKLU FINDIK 19,00 24,21 26,24 12.060.875,98 Kg 292.032.867,22 HMS 

KABUKLU FINDIK 20,83 24,65 26,63 50.348.186,84 Kg 1.240.853.381,07 TS 

İÇ FINDIK 41,50 47,58 54,50 5.366.975,00 Kg 255.379.187,42 TS 

İÇ FINDIK 11-13 mm 42,70 47,38 50,75 831.136,50 Kg 39.381.552,52 TS 

İÇ FINDIK 13-15 mm 42,70 47,52 50,75 1.128.093,50 Kg 53.609.723,51 TS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 17,07 25,44 29,00 45.330,00 Kg 1.153.177,14 HMS 

KABAK ÇEKİRDEĞİ 24,25 25,29 28,00 63.780,00 Kg 1.612.972,50 TS 

SÜPÜRGE OTU KİLO 13,20 13,20 13,20 535,00 Kg 7.062,00 HMS 

DEFNE YAPRAĞI (SÜRGÜNLÜ) 1,00 1,09 2,00 571.000,00 Kg 620.000,00 HMS 

SÜS BİTKİSİ 1,00 1,10 13,69 985.067,00 Adet 1.081.071,84 HMS 

BESİLİK DANA 5.950,00 7.177,94 7.188,37 989,00 Ad 7.098.986,02 HMS 

BESİLİK DANA 6.750,00 6.750,00 6.750,00 1,00 Ad 6.750,00 TS 

DANA 7.656,25 8.949,56 11.894,70 399,00 Ad 3.570.875,46 HMS 

DANA 8.400,00 10.921,29 11.841,58 9,00 Ad 98.291,58 TS 

Hazır Müstahsil Satışı: HMS               
Tacir Satışı: TS               


