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SAKARYA TİCARET BORSASI'NDA SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 

Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 seçim 

döneminin son toplantısında bir araya geldi. 

Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Baş-

kanı Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bu-

lunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür 

plaketi takdim edildi. Toplantının açılış konuş-

masını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık 

görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm 

meclis üyelerine teşekkür etti. Avni Uçar; " 2018 

yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acı-

sıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. 

Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya 'ya hak 

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen so-

rumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları 

oy birliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin 

birlikte üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola 

çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz 

oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin." dedi. 

Meclis Başkanı Avni Uçar 'ın ardından söz 

alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sa-

rı kazanımlarla dolu 4 yılı geride bıraktıklarını 

belirterek "Borsamıza katma değer oluşturmak 

için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her 

bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel projelere 

imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek 

gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapı-

yı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı ter-

cih ettik. Geriye dönüp baktığımızda 4 yıl borsa 

için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz için 

bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kul-

landı.  
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Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde 
çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International 
Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde otoriteler tarafından 
kabul edildi. 

Anlamında Çok Önemlidir 

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi, ”Yapmış olduğumuz ça-
lışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı 
andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygun-
suz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği 
anlamında çok önemlidir. 

Gözler Önüne Serdi 

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, 
depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne olursa olsun biz 
ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uy-
gun ortamı buldukları anda bu bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollar-
dan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de hayvan sağlığını tehlikeye sokacak 
boyutta risk oluşturuyor. 

16 Milyon Ton 

İşte tam da burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen savaşlar 
bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemiz-
de şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton 
olması gerekmektedir. 

Bereketli Olsun 

Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortam-
da saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekono-
misine kazandıracağı katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu 
tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayır-
lı, uğurlu, bereketli olsun.”  

STB’NİN ÇALIŞMASINA ULUSLARARASI ONAY 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Tica-

ret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek 

bahçeye, tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çe-

şitlerinin dikimi yapıldı. STB Başkanı Adem Sarı fındık üretimiyle 

ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırıl-

ması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konu-

sunda çalışmalar yaptıklarını anlattı. Proje kapsamında fındık üre-

timi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, 

birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 

45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.  

FINDIKTA VERİM TEK GÖVDELİ AĞAÇ SİSTEMİYLE ARTIRILACAK! 

Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldı-

ğı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fın-

dık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağ-

layacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunu-

lacağını sözlerine ekledi 
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Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek 

başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık 

icraatlarını anlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Adem 

Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda 

sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik 

odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı biz-

de borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için 

önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz 

günden beri her platformda tarım ve tarımın öne-

mini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok” sloganıyla 

yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere 

daha anlamamıza vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 

dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı 

depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tah-

sis ettik. Lisanslı Depoyu hayata geçirdik. İnşallah 

Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dün-

ya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarım-

da uzman gençler olarak yetiştireceğiz” dedi. Ulus-

lararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin 

Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurul-

duğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmaları-

mız var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda ulus-

lararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma bi-

raraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım 

hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde bulun-

duk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması 

nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültü-

rü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin geliş-

tirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız 

kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide ili-

mize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik 

çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata 

geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşıla-

cak” dedi. Borsa tarafından bir çok sosyal sorumlu-

luk projesinin de hayata geçirildiğini söyle-

yen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve 

Odalar Birliği tarafından başlatılan gerek Nefes 

Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine 

destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında 

üyelerimizin yanında olmaya çalıştık dedi. Adem 

Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 

ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım 

ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fu-

arı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belir-

terek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar 

alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. 

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar 

mottasıyla hareket edelim” dedi. Tarım yoksa ha-

yatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı 

Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve 

“Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri, örnek 

aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsa-

mında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanı-

mının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz 

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i ku-

rulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Baş-

kanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim 

karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını 

iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve 

geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için 

önemi büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk 

ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.  

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 

yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını be-

lirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımla-

rı için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve 

cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile 

program sona erdi. 

STB YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ 
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Sahibi  : Sakarya Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 

Sorumlu Müdür : Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan 

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

İrtibat   : 0264 278 42 30  Fax: 0264 278 42 32   www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr 

Yurt İçi Gelişmeler  

•TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyon tahminini 2022 yılı için %60,4’ten %65,2’ye, 2023 yılı için 
%19,2’den %22,3’e yükseltti. 

•Eylül 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %9,2 artarak 22 milyar 612 milyon $, ithalat %38,1 arta-
rak 32 milyar 208 milyon $ oldu. Dış ticaret açığı ise %268,1 artışla 9 milyar 595 milyon $’a yükseldi. 

•Ekim ayında Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3 artarak 97,1 seviyesinde gerçekleşti.  

•Ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla %0,9 artışla 
119,3, Perakende Ticaret Güven Endeksi %3 artışla 119,4 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi %2,8 artışla 90,5 seviye-
sinde gerçekleşti. 

 •Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 100,3 seviyesinde gerçekleşti. En-
deksteki artışta, son üç ayda ki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku 
ve mevcut toplam sipariş miktarı göstergeleri etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi
(RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti. 

 •Ekim ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalışla %76,9, mev-
simsellikten arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı 0,7 puan azalışla %76,6 seviyesinde gerçekleşti. 

 •Eylül ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (HÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %107,01, bir önceki aya göre %
2,55 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %140,57, konaklama ve yiyecek 
hizmetlerinde %95,83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,65, gayrimenkul hizmetlerinde %88,65, mesleki, bilimsel 
ve teknik hizmetlerde %79,98, idari ve destek hizmetlerde %95,28 artış gerçekleşti.  

•Ağustos ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına gö-
re %135,06 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %90,4,  
tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %142,28 artış gerçekleşti.  

Yurtdışı Gelişmeler  

•Avrupa Merkez Bankası, faizi 75 baz puan artırarak %2 seviyesine çıkardı. 

•Euro Bölgesi'nde öncü İmalat PMI endeksi Ekim ayında 46,6'ya gerileyerek 29 ayın en düşük seviyesine geriledi. 
Beklentiler 47,8 olması yönündeydi. 

•Euro Bölgesi'nde öncü Hizmet PMI endeksi tahminlere paralel olarak 48,2 oldu.  

•ABD ekonomisi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %2,6 ile %2,4 olan beklentilerin üzerinde 
büyüdü.  

•ABD’de tüketici güveni, Ekim ayında 102,5 seviyesinde gerçekleşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklen-
tiler 106,5 olması yönündeydi.  

•ABD'de İmalat PMI Endeksi, Ekim ayında 49,9'a gerileyerek 51,0 olan beklentilerin altında kaldı. Endeks, Temmuz 
2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.  

•ABD’de Hizmet PMI Endeksi, Ekim ayında 46,6 gerilerken Mayıs 2020'den beri en kötü ikinci değerini aldı. Beklenti 
49,2 olması yönündeydi. 

 •ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 217 bin oldu. Beklentiler 220 bin olması yö-
nündeydi. 


