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Türkiye’nin A Kalite Borsalarından olmanın gururunu yaşıyoruz” 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akre-

ditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/

Borsa Akreditasyon Sistemi 2021 yılı yenileme 

denetimlerini başarıyla tamamlayan Sakarya 

Ticaret Borsası  “A Sınıfı Akredite Borsa Belgesi-

ni törenle aldı.  

TOBB İkiz Kulelerde Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğinde düzenlenen törene; Sakarya Tica-

ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 

Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Aslan, Genel Sek-

reter Yasemin Arıkan, Özel Kalem Müdürü Se-

mih Kınalı ve Akreditasyon Sorumlusu Zümran 

Cebeci katılım sağladı. 

Akreditasyon Sertifika Töreninde konuşan Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başknı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu TOBB ve oda-borsa camiası olarak 

bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zo-

runda olduklarını belirterek oda ve borsaların 

hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Ber-

lin’deki oda-borsa seviyesine ulaştığını, tüm 

dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldik-

lerini ifade etti. 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet kalitesinin bir 

kere daha TOBB ve Türk Loydu tarafından tes-

cillendiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı “ Sakarya Ticaret Borsası olarak üye-

ye hizmet ülkeye hizmettir ilkesiyle gerek yö-

neticilerimiz gerekse personelimizle inanç birli-

ği yaparak çok güzel çalışmalara imza attık. Ba-

şarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyo-

rum.. Şimdi hem işlem hacmimizle hem de hiz-

met kalitemizle geçen dönem olduğu gibi bu 

dönemde Türkiye’nin A Kalite Borsaları arasına 

girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan 

sonraki hedefimiz sürekli iyileştirme yaklaşımıy-

la yeni stratejilerle yeni başarılara imza atmak-

tır. Beş yıldızlı borsa olarak üyelerimize daha iyi 

hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.  
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fın-
dık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık tica-
retinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.  

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fın-
dık alımlarının başladığı bu günlerde köylere 
giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını 
almaya çalışan sözde tüccarlara karşı üreticileri 
uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dik-
katli olmalarını istedi. 

Başkan Sarı “Sakarya ekonomisine yüksek oran-
da katma değer sağlayan ve önemli bir ürünü-
müz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir 
yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin 
önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta 
tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccar-
lara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başla-
tarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi 

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üretici-
nin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı 
“Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. 
Korsan tüccarlar; köy köy gezerek kantarda kilo-
dan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreti-
cimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı 
yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları bilinmiyor. 
Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. 
Üreticimizin fındığına sahip çıkması, randıman 
ve kantar konusunda temkinli olması gerekmek-
tedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indir-
mek için denetim mekanizmalarını daha da sık-
laştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da sa-
tıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin 
yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz.” ifade-
lerini kullandı. 

Sakarya Ticaret Borsasında her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ilk mahsül hediyesi sezonun ilk ürü-
nünü getiren üreticiye verildi. 

Sakarya Ticaret Borsasında Süpürge otu ilk 
mahsul hediyesi sezonun ilk ürününü borsa 
müzayedesinde satan üretici Bedri Atılgan ‘a 
verildi. Bedri Atılgan duyduğu mutluluğu dile 
getirerek yetkililere teşekkür etti. 

1968 yılından bu yana süpürge otu müzayede-
sinin borsada yapıldığını belirten Sakarya Tica-
ret Borsası Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu; ”Bir za-

manlar Türkiye’nin dört bir yanına el süpürgesi 
satan Sakarya ‘da ne yazık ki şimdi bu ürünün 
yok olmaması için mücadele veriyoruz. Son yıl-
larda üreticimizde esnafımızda meslekte çok 
zor günler yaşıyor.  

Bitmek üzere olan bu mesleği canlandırmak 
için borsa olarak elimizden geleni yapmaya ça-
lışıyoruz. İnşallah hem üreticimizin hem esnafı-
mızın yüzünü güldüren bereketli bol kazançlı 
bir sezon yaşarız sezonunun hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi  

Fındıkta Oyuna Gelmeyin  

Borsada İlk Mahsül Hediyesi verildi. 



        Spekülasyonların kimseye faydası yok  
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan spe-
külasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ih-
racatçı olduğunu ifade etti. Başkan Adem Sarı 
yaptığı açıklamada “İhracatımızda ithal girdi 
olmadan en büyük paya sahip milli ve stratejik 
tarım ürünümüz olan fındık piyasasında yaşa-
nan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar 
vermektedir.  

Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 
10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son sü-

ratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim 
ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 
seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir. 
Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüz-
deki 15 sene içerisinde 50% seviyesine kadar 
gerileyeceği öngörülmektedir. Fındık sezonu-
nun başlamasıyla birlikte malum bu senede 
sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse 
diğer faktörler olsun yaşanan ciddi düşüşün 
sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Düşen 
ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan 
spekülasyonların etkisinin fazla olduğunu bu 
durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm 
Türkiye’yi etkilediğini görüyoruz. Dünyanın 
hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı 
kısa süreli fiyat hareketlerinden kazançlı çıktı-

ğı görülmemiştir. Ne yazık ki Türkiye'nin dünya 
piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar 
verdiğimizin farkında değiliz. Unutmayalım ki 
milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke eko-
nomisine büyük katkı sağlayan bu değerli ürü-
nün tek patronu üreticidir. Fındıkta spekülatif 
hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacı-
mız vardır. Fındığın tüm paydaşları bir araya 
gelerek çatışmadan uzak tüm tarafların kazana-
cağı bir ortamın yaratılması gerekmektedir.” 
ifadelerini kullandı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda/borsa başkan-
ları ile TOGG Gemlik Tesisleri’nde bir araya 
geldi. Toplantıya Sakarya Ticaret Borsasını 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Sarı katılım sağladı. Toplantıda TOGG 
CEO'su Gürcan Karakaş sunum yaparak 
TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hak-
kında bilgi verdi.  

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Adem Sarı, Başkan Yardımcısı Ni-

zamettin Sarı ve 3.Meslek Komite Üyesi 

Faruk Yolcu Vali Yrd. Ersin Emiroğlu'nu 

ziyaret etti. Başkan Sarı ve beraberindeki 

üyeler Borsamız 3.Meslek Komitesi Tahıl-

ların ve Baklagillerin Top. Tic. üyelerinin 

taleplerini Emiroğlu'na iletti. 

Oda/Borsa başkanları ile TOGG Gemlik Tesisleri’nde bir araya geldi 

3.Meslek Komitesinden  Valiliğe ziyaret  
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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 


