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 Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve yöne-

timiyle bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-

oğlu, tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetle-

rinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden 

vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Baş-

kanı, "Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılma-

yın" dedi. Hisaraklıoğlu, temmuz ayında faaliyete 

geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı 

Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli ve 

daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısın-

dan çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. 

Hisaraklıoğlu, "Borsanın bu projeyi bölge ekonomi-

sine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. 

Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları 

çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döne-

minde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında 

sizlerle birlikte olmak isterim" ifadelerini kullan-

dı.  Başkan Hisarcıklıoğlu; "Sakarya Ticaret Borsası-

nın A Kalite Akredite Borsa olması sürekli gelişim ve 

kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Adem Bey'in heyecanını ve 

vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Tica-

ret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı 

sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon 

gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her 

platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini 

gören vizyonunu takdir ediyorum" dedi. Sakarya 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sa-

rı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu borsada ağır-

lamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 

"Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projele-

rimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza 

minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda başkanımızı 

yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan 

mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.  

TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU STB’DE 

Hisarcıklıoğlu Sakarya il ve ilçe meclisleriyle müş-

terek toplantıda buluştu. Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sa-

karya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ak-

gün Altuğ ev sahipliğindeki Sakarya il ve ilçeleri 

müşterek değerlendirme toplantısına Sakarya Ti-

caret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Akyazı TSO 

Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası 

Başkanı Şener Bayraktar ve meclis üyelerinin gö-

rüş ve çözüm önerilerini dinledi. 

SAKARYA İLİ ODA VE BORSALARI MÜŞTEREK İSTİŞARE TOPLANTISI 
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Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, 

markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma 

Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak. Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri temsilcile-

riyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürü-

lebilirliği sağlamaları adına destek olacak.  

KADIN KOOPERATİFLERİ MARKA OLMA YOLUNDA 

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin 

alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla 

hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere haf-

tada iki güne çıkardı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki 

güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham 

Deri Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komite-

mize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yö-

netim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve 

Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün hizmet ver-

mesi için karar almıştır” dedi.  

HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK 

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri diki-

len, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper mey-

ve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek 

yüksek verimle kent ekonomisine katkı sağlaması 

hedefleniyor. Kent genelinde 150 dönüm alanda 

dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik 

sektörlerine ham madde temin edilecek. Vali-

lik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Or-

mancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda 

Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan 

iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara 

sunulması planlanıyor.  

SÜPER MEYVE SAKARYA’DA YAYGINLAŞIYOR 
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Sakarya Ticaret Borsası (STB) 'nda gerçekleşen top-

lantıya  Borsa Yönetimi adına Başkan Adem Sarı ev 

sahipliği yaptı. Nijerya heyeti ile  Türkiye arasındaki 

yatırım görüşmeleri ve projelerle ilgili toplantı-

ya Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldı-

rım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yü-

ce, STK Temsilcileri ve İş insanları katılım sağladı. STB 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kentteki yatırımcı 

ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi. Ülke-

deki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında 

hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları 

ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı. Nijer-

ya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan 

Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ül-

kenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti. Ulus-

lararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu 

Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Ni-

jerya hakkındaki sorularını yanıtladı. 

NİJERYA’DA YATIRIM FIRSATLARI 

Sakarya Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Lisanslı Depo’ya  Akyazı Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Vedat Böcek, Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayraktar ve Yönetimi, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

Başkanı Muzaffer Başer ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinası Bayraktar ziyarette bulundular. Yapılan ziyarette 

Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile inşaatın son aşamasını ve böl-

geye sağlayacağı katkıları hakkında istişare edildi. 

STB LİSANSLI DEPO’YA ZİYARET 
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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 

 •Mayıs ayında Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya göre %2,1 artarak 96,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki 

artışta tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerinde ki yükselişler etkili oldu. 

 •Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla %6,1 artışla 

121,7, Perakende Ticaret Güven Endeksi, %1,7 artışla 121,4 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi, %2,2 azalışla 81,6 sevi-

yesinde gerçekleşti.  

•Mayıs ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla 109,4 seviyesinde gerçekleşti. En-

deksteki azalışta, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş mik-

tarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmi göstergeleri etkili oldu. Mevsimsellikten arın-

dırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 107,0 seviyesinde gerçekleşti. 

 •Mayıs ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %78,0, mev-

simsellikten arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı değişmeyerek %78,1 seviyesinde gerçekleşti.  

•Mart ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %15,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %

105,70 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %56,43, tarımda 

kullanılan mal ve hizmet endeksi %113,89 artış gösterdi.  

•Mart 2022’de konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre %9,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak 

%110, reel olarak %29,7 artış gösterdi.  

•Nisan 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı *%17,2 artışla 12.701, kapanan şirket sayısı ise %

73,4 artışla 3.755 oldu.  

Yurt Dışı Gelişmeler  

•Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 54,4 ile beklentilerin biraz altında kaldı. En-

deks, bir önceki ay 55,5 seviyesinde gerçekleşmişti.  

•Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 56,3 seviyesine geriledi. Beklenti 57,5 olması 

yönündeydi.  

•ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi revize edilerek %1,4'ten %1,5'e yükseltildi. •ABD'de S&P Global 

öncü bileşik PMI Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 2,2 puan düşüşle 53,8 puana gerileyerek 4 ayın en 

düşük seviyesinde gerçekleşti. 

 •ABD'de bekleyen konut satışları, Nisan ayında aylık bazda %3,9 ile azalış ile altıncı ayda da düşüşünü sürdürdü. 

Piyasa beklentisi, %2,1 düşüş olması yönündeydi.  

•ABD yeni konut satışları, Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda %16,6 düşerek 591 bin seviyesine geriledi.  

•ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 210 bine geriledi. Piyasa beklentileri 215 bin 

olması yönündeydi. *”Şirket” ve “Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ”sayılarını kapsamaktadır. 


