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Açıklamasının devamında önerilerini sıralayan 

Başkan Sarı; 

“Tatlı su kaynaklarının tamamının izleme siste-

mine alınarak su kalitesinin korunmasına yöne-

lik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sana-

yide suyu daha verimli kullanan uygulamalara 

geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal me-

kanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasa-

dı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağla-

malıyız. Unutmayalım ki  bu dünya bize ataları-

mızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımız-

dan ödünç aldık. kestiğimiz her ağacı, kirlettiği-

miz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek 

nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları 

bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu 

duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dün-

ya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” 

ifadelerini kullandı.   

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su gün-

lük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi 

başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir.” dedi. 

STB BAŞKANI ADEM SARI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı yaptığı açıkla-

mada; 

"Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri ver-

meyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya 

mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve 

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Tür-

kiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne ay-

kırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın 

kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline 

gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini 

kullandı. .   

BAŞKAN SARI’DAN DÜNYA SU GÜNÜ AÇIKLAMASI 
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 SAKARYA TİCARET BORSASI  NİJERYA HEYETİNİ SAKARYA’DA  AĞIRLADI 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine 
ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı 
Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet, 
programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Ok-
tay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti. Ni-
jerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da 
görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Baş-
kan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürü-
mesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret oldu-
ğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip 
Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke 
olduğunu ifade etti  

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, 
Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline 
sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli 
bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen 
yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. 
Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi 
bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da sanayi 
alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Taku-

SAKARYA TİCARET BORSASI’NDAN İSTİŞARE TOPLANTISI 

Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komiteleri ile 

toplantı gerçekleşti.  

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni 

Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sa-

rı'nın Başkanlığında 7 Meslek Komitesi  Başka-

nının da yer aldığı istişare toplantısında sektörel 

sorunlar dile getirilerek, üyelerin talepleri ve  

çözüm önerileri ile ilgili  fikir alışverişinde bu-

lunuldu.  

ma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevire-
biliriz. Bu gün burada biraraya gelmemize vesile 
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun 
tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalış-
malarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki 
ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendiril-
mesi yönünde attığımız bu önemli adımların müs-
pet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde 
konuştu.  

Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Aminu Süleman 
Takuma, Sakarya'da üretilen fındığa talip olduk-
larını ifade etti. Teklifin sevindirici olduğunu ifa-
de eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem 
Sarı ise, "Sakarya, Türkiye'de üretilen fındık mik-
tarında Ordu'dan sonra ikinci sırada. Türkiye'nin 
önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya'da üre-
tim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan 
ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler ola-
cak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda 
ticarete başlayacağız" dedi. 
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, gö-

rüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için  

Parlak Tarım Ürünleri firma yetkilisi Mustafa Par-

lak'ı, Yıldız Ticaret firma yetkilisi Savaş Yıldız'ı, 

Kayışoğlu Ticaret firma yetkilisi Hayrettin Gür-

su'yu, Borsamız üyesi Gürsü Kayışoğlu ve Niza-

mettin Gürsu'yu, Yolcu Kardeşler firma yetkilisi 

Faruk Yolcu'yu ve Nişsin Tarım firması Yönetim 

Kurulu Başkanı Doğan Cenker’i ziyaret etti. 

STB BAŞKANI SARI ÜYE ZİYARETLERİNDE 
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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  

•Şubat 2022’de 71,2 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Mart 2022’de bir 

önceki aya göre %1,9 artarak 72,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu en-

deksi %1,5 azalırken, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %2,3 ve genel ekonomik durum beklenti-

si endeksi %1,2 arttı. 

 •Mart ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya kı-

yasla %6,2 azalışla 111,3,Perakende Ticaret Güven Endeksi %3,1 azalışla 116 ve İnşaat Sektörü Güven 

Endeksi %2 azalışla 81 seviyesinde gerçekleşti.  

•Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önce ki aya göre 1,3 puan azalışla 108,5 seviyesinde 

gerçekleşti. Endeksteki azalışta, genel gidişat, gelecek üç ayda ki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul 

mal stoku ve gelecek üç ayda ki üretim hacmi göstergeleri etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış Reel 

Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 1,7 puan azalışla 108,2 seviyesinde gerçek-

leşti. 

 •Mart ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artışla 

%77,3, mevsimsellikten arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı 1 puan artışla %78,2 seviyesinde gerçek-

leşti.  

•Şubat ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %2,35, bir önceki 

yılın aynı ayına göre %106,13 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %106,02, aylık %2,32 artış gerçek-

leşti.  

•Ocak ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %10,12, bir önceki 

yılın aynı ayına göre %57,26 arttı. Bir önce ki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal 

ve hizmet endeksinde %36,1, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %60,78 artış gösterdi. 

 •Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi %6,5,ihracat miktar en-

deksi %10 arttı. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi %42,7, ithalat miktar endeksi %8,1 arttı.  

Yurt Dışı Gelişmeler 

 •Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Mart ayında beklentilerin (56) üzerin-

de değer alarak 57 oldu. Endeks, Şubat ayında 58,2 düzeyinde gerçekleşmişti.  

•Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Mart ayında 54,8’e gerilerken piyasa 

beklentilerinin biraz üzerinde değer aldı.  

•ABD Michigan Tüketici Hissiyatı, Mart ayında aşağı yönlü revize edilerek 59,4 oldu. Mart ayına 

ait öncü veri 59,7 olarak açıklanmıştı.  

•ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Mart ayında 58,9 ile beklentilerin üzerinde 

değer aldı. Endeks, Ağustos 2021’den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.  

•ABD’de yeni konut satışları Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %2 azaldı. 

 •ABD’de bekleyen konut satışları Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 azalışla Mayıs 

2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.  


