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Tarihçemiz;
11.07.1988 yılında kurulan Ticaret Borsamız Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, İmam Keskin
Buğday Pazarı, Zahireciler Borsası, Viranşehir ve Siverek Tescil Bürolarımız, Gıda ve Pamuk Test
Laboratuarlarımız ve satış salonlarımızla üyelerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 25 yıldır
Meclis, yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve personellerimizle üyelerimize kaliteli hizmet
sunmayı ilke edinen Borsamız kurulduğu günden bu yana ilimizin, bölgemizin ve ekonomimizin
ihtiyaçlarına yönelik yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmiş olup bu
yöndeki hizmetlerine halen devam etmektedir.
Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasaların bize verdiği yetkiler
çerçevesinde faaliyetlerimizin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda
yapılmasını sağlamayı ilke edinen Borsamız, Personelin sürekli eğitimi ile müşteri
memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik
yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeği hedeflemektedir.
Borsamızın temel politikası; Borsamızın Ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi
yönetim uygulamalarını sergilemektir.
Şanlıurfa Ticaret Borsamız, Güneydoğu Anadolu Projesinin hayata geçmesine paralel olarak
ticaret borsaları arasındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır. GAP'ın merkezi konumunda
bulunan Şanlıurfa ilimizde Türkiye'nin tarım için en elverişli arazileri bulunmaktadır.
GAP ile birlikte sulu tarıma geçilmeye başlanmış olsa da halen bölgedeki tarım arazilerinin sadece
az bir kısmı sulu tarıma açılabilmiştir. Bölgenin en bereketli topraklarının bulunduğu Şanlıurfa'nın
bile tarıma elverişli arazilerin sadece %29.7'si sulu tarıma açılmıştır. Sulu tarıma geçilmesi ile
birlikte Şanlıurfa ve çevre illerdeki tarımsal üretimin hızla artacağı aşikârdır.
Türkiye'de tarımsal ürünlerin çiftçiden sanayi tüketiciye geçişinde en önemli unsurlardan biri
olan Ticaret Borsalarının önemi bölge illerinde tarımın gelişimine paralel olarak hızla artacaktır.
Bu geçiş döneminde bölgedeki en önemli Ticaret Borsalarından olan Şanlıurfa Ticaret
Borsasının gelişimi hızlandırmak ve konumunu sağlamlaştırmak için uzun dönemli bir plan
dâhili hareket edilmesi gerekmektedir

Vizyonumuz;
Bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yaparak ve yön
vererek, bölge insanımızın birlikte hareket etme kültürü ile daha iyi
ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş,
lider, yenilikçi bir kurum olmak.
Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük
etmek, yapılan çalışmalara katkı sağlamak.
Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarının sürekli
gelişimine katkıda bulunmak için tarım sektörüne uygun projeler
hazırlayarak sonuçlarını yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk
bilincine ulaştıran bir borsa kavramına ülke genelinde öncülük etmek
Küreselleşen dünya şatlarına uyum sağlayarak; ülke, bölge ve ilimiz
borsacılığında verdiği hizmetlerle etkinliğini artırmak. Dünyadaki gelişme
ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikalar
oluşturmak. Ülkemiz Borsa politikalarına yön veren bir Borsa olmak.

Misyonumuz;
Kanunlar çerçevesinde, modern borsacılık anlayışını ve üye
memnuniyetini ilke edinerek;
Serbest piyasa oluşumunu sağlayan, üyelerini sektörel açıdan
bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren, bu bağlamda
tarımsal gelişmeye ve ekonomiye katkıda bulunan ve böylece sektörde
güçlü teknik donanımı ve yönetsel yapısıyla öncü bir Borsadır.
Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve
teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli
hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal
gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek
vermek amacıyla Borsamız; sahip olduğu kalite politikası, hedefleri ve
akreditasyon gereklerine uygun olarak bu hizmetlerini
gerçekleştirmektedir.

Kalite politikamız;
Modern borsacılık anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, kalite yönetim
sisteminin gerekliliklerini Yasal çerçevede uygulayarak, sürekli iyileşmeyi
ilke edinerek, çalışan ve üye memnuniyetini arttırmak. Sürdürülebilir
hedeflerini gerçekleştirmek için iyi yönetim uygulamalarını sergilemek
temel politikamızdır.

Önsöz;
1988 yılında kurulan Ticaret Borsamız Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, İmam Keskin Buğday
Pazarı, Zahireciler Borsası, Viranşehir ve Siverek Tescil Bürolarımız, Gıda ve Pamuk Test
Laboratuarlarımız ve satış salonlarımızla üyelerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 25 yıldır
Meclis, yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve personellerimizle üyelerimize kaliteli hizmet
sunmayı ilke edinen Borsamız kurulduğu günden bu yana ilimizin, bölgemizin ve ekonomimizin
ihtiyaçlarına yönelik yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmiş olup bu
yöndeki hizmetlerine halen devam etmektedir.
Tescil işlemlerinde borsamız işlem hacmi yönünden 2011 yılı itibariye Türkiye'deki Ticaret
Borsaları sıralaması içerisinde 5. Sırada yer almaktadır. Yapmış olduğumuz hizmetlerle diğer
borsalara örnek teşkil eden bir konumdayız. Borsamız kurulduğu yıldan bu yana yapmış olduğu
hizmetlerle sürekli olarak kendini geliştirmek ve borsacılık anlamında ilimizin ihtiyaçlarına cevap
vermek için çalışmalar yapmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesine paralel olarak, borsalar arasındaki önemini
koruyan borsamız, bölgedeki tarım ürünlerinin ticaret hacmini arttırmayı ve tarım ürünlerinin
katma değerini arttıracak geliştirici faaliyetleri yürütmeyi ilke edinmiştir.
Üretici ile sanayicileri en etkin ve güvenilir bir şekilde bir araya getirerek bütün paydaşların en
optimum faydayı elde ederek bölgenin en güçlü borsası konumuna getirmeyi hedefleyen
Borsamız tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kamu yararına çeşitli çalışmalar yapmıştır. Tarımın
gelişmesi açısından borsamız, lisanslı depoculuğun ve ürün borsalarının bilinci içerisindedir. Bu
amaçla ilk etapta Avrupa Birliği'nden 9 milyon 370 bin euro hibe desteği ile 100.000( 100 Bin)
tonluk hububat depolama tesisinin ilimizde kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.
İkinci büyük lisanslı depoculuk projemiz ise 30.000 (30 bin) ton kapasiteli Pamuk Lisanslı Depo
projesidir. 9 milyon 500 bin euro hibe desteği alan bu projemizin 100 bin ton kapasiteye
çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımıza destek veren ve katkı sunan
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Bölgede adından söz ettiren borsamız, çiftçilerin ve sanayicilerin faydalanabileceği çeşitli
toplantılar düzenlemektedir. Bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan pamuk üretiminin
sorunlarının masaya yatırıldığı Pamuk Çalıştayı'nı ilimizde gerçekleştirdik. Yine pamuk
üretiminin geleceğinin konuşulduğu ve sorunların tartışıldığı 2. Ulusal Pamuk Zirvesi'nin ilimizde
gerçekleşmesini sağladık. Her iki toplantının da sanayicimize ve üreticilerimize faydalı olduğu
kanısındayız. Borsa olarak çiftçimizin mağdur olmaması ve daha çok kazanması için elimizden
geleni yapacağız. Bu çerçevede yine çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerimiz olacaktır. Sağlık alanında
Esentepe ile Organize Sanayi Bölgesinde İki tane Sağlık Ocağı açarak sosyal projelere de imza
atan Şanlıurfa Ticaret Borsası eğitim alanında ise 24 Derslik Çok Amaçlı lisesinin inşaatını TOBB,
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bitirerek Eğitime sunmuştur. Şanlıurfa'da sanayicinin ihracatını
artırmak için yine Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte 2010 yılında Şanlıurfa'da İhracatı Geliştirme
Merkezi(ŞİGEM) projesi hazırlayarak sanayiciye katkıda bulunmanın yanı sıra yine 2011 yılında
Şanlıurfa cezaevinde bulunan tutuklu yakınlarının ziyaret esnasında ihtiyaçlarını giderebilmesi
için sosyal tesisler yapmıştır. Esnaf ve borsa üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda borsamız
tarafından Zahireciler Borsası şubemizde yaptırılan PTT Şubesi yaklaşık 2 yıldır hizmet veriyor.
Yine borsamız tarafından İmam Keskin Buğday Pazarı'nda yaptırılan binamızın içerisinde tescil
bürosu ve satış salonlarının yanı sıra PTT şubesi de bulunuyor. Üyelerimize ve hemşerilerimize
daha iyi hizmet vermek için yeni bir bina yapıyoruz. İki bodrum, zemin, asma kat ve 8 normal
kattan oluşacak olan hizmet binamızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Sanayisi ve turizmi ile
her geçen gün değişen ve gelişen kentimizin sahip olduğu değerlerle her zaman ön planda olacağı
kuşkusuzdur ancak ilimizin tanıtımı için yeterli çalışmalar yapılamamaktadır. Şanlıurfa'yı
dünyaya tanıtmak için STK'larla bir araya gelip çeşitli çalışmalar yapmalı ve ilimizdeki tarihi
değerlere sahip çıkmalıyız. Hemşerilerimizin ve bizlerin yüzünü güldüren yeni teşvik yasası ile
kentimizin daha çok gelişeceği kanısındayız. 6. Bölgede yer alan ilimizde çeşitli yatırımlar
yapılabilir ve Urfa'nın sanayisi daha da gelişebilir. Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak ilimizde yatırım
yapacaklara daima öncülük etmeye hazırız.

Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı
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MECLİS ÜYELERİMİZ ETKİN LİDERLİK EĞİTİMİNE KATILDI
aptığı çalışmalar ile Türkiye'deki borsalara örnek teşkil
eden Ticaret Borsamız gerek personel gerekse yönetici
eğitimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
İşlem hacmi yönünden Türkiye'deki borsalar
arasında ilk sıralarda yer alan Ticaret Borsamız,
akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitimlere tüm
hızıyla devam ediyor.
Akreditasyon Danışmanımız Rahile Yeni tarafından Meclis
Üyelerimize akreditasyon çalışmaları kapsamında “Etkin Liderlik ve
Üye Memnuniyeti” eğitimi verildi.
Eğitimlere; Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Başkan
Yardımcılarımız Ali Çiçek, Mehmet Emin Aydın ve diğer meclis
üyeleri katıldı.
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Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya, 10. Dönem Akreditasyon başvurusu Türkiye Odalar ve
Borsalar tarafından kabul edilen Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın, akredite
olması durumunda Avrupa Birliği standartlarında hizmet vereceğini
söyledi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın üyelerine kaliteli hizmet sunmayı
ilke edindiğini aktaran Kaya, borsa personellerinin de büyük özveriyle
çalıştığını kaydetti.
Başkan Kaya, Akreditasyon çalışmaları kapsamında verilen
eğitimlere aktif katılım gösterildiğini ifade etti.

5 YILDIZLI

BORSA OLACAK
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yelerine kaliteli hizmet sunmayı hedef edinen ve bu
yöndeki çalışmalarında tüm imkanlarını seferber eden
Ticaret Borsamız 5 yıldızlı borsa olma yolunda
ilerliyor.
Türkiye'deki borsalar arasındaki önemini koruyan
ve işlem hacmi yönünden Türkiye'deki borsalar
arasında ilk sıralarda yer alan Ticaret Borsamızın 10.
Dönem akreditasyon başvurusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından kabul edildi.
Bununla ilgili;
Ticaret Borsasımıza geliştirme ziyareti
gerçekleştiren Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri Volkan Tufan ve
Türk Loydu Vakfı Endüstri ve Belgelendirme Bölümü Sistem
Belgelendirme Birimi Baş Denetçisi Fatma Yiğit, Ticaret Borsası'nın
çalışmalarını yerinde denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Akreditasyon Genel Kurulu
tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyaretine Şanlıurfa Ticaret

Ü

Borsası'nın Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri olan; Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Başkan Yardımcılarımız Ali Çiçek,
Mehmet Emin Aydın, Meclis Üyemiz Mahmut Koç, Genel Sekreter
Mehmet Durmuş, Ticaret Borsamız Akreditasyon Sorumlusu ve Kalite
Yönetim Temsilcisi Mehmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu ve İnsan
Kaynakları Birim Sorumlusu Ayşe Çadırcı Kandemir katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ise; akreditasyonun
Türkiye'deki odalar ve borsalar için önemini anlattı. Şanlıurfa Ticaret
Borsası olarak personellerin eğitimine oldukça önem verdiklerini
vurgulayan Başkan Kaya, personellerini bundan sonra tüm eğitim
seminerlerine göndereceklerini kaydetti.
Akreditasyon başvurusu kabul edilen Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın
projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kaya, akredite olmuş oda
ve borsaların Avrupa Birliği standartlarında üyelere hizmet verdiğini
de belirtti.
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YILIN İLK MAHSÜLÜ SATILDI
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icaret Borsamızda sezonun ilk mahsulü olan arpa 1
TL'den satıldı. Üretici Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya tarafından altınla ödüllendirildi.
Harran'da bağlı Demirli Köyü'nde oturan Mehmet
Demir isimli üretici, sezonun ilk mahsulü olan arpayı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Pazarı Satış
Salonu'nda, 1 TL'den Ayçiçek Yatırım Tar. Teks. San.
Tic. Ltd. Şti. isimli ﬁrmaya sattı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya tarafından, cumhuriyet
altını ile ödüllendirilen üretici Mehmet Demir, ilk ürünü borsada
satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yılın ilk mahsulünü üreten üretici, Mehmet Demir'i tebrik eden
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 2014 hasat sezonunun
tüm üreticilere bol kazançlar getirmesini diledi. Yılın ilk ürününe
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verilen ﬁyatın sembolik olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kaya,
üreticinin toplamda 5 ton arpayı Ayçiçek Yatırım Tar. Teks. San. Tic.
Ltd. Şti. isimli ﬁrmaya sattığını söyledi.
Şanlıurfa'nın tarımsal varlığını da değerlendiren Başkan Kaya,
Şanlıurfa'nın Türkiye'deki tarım alanlarının %4.9 'una sahip olduğunu
belirtti.
Şanlıurfa'da sulanan alanın 4,9 milyon dekar olduğunu ifade eden
Başkan Kaya, sulanacak olan tarım arazisinin ise 8.3 milyon dekar alan
olarak planlandığını söyledi.
Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve Şanlıurfa
Zahireciler Borsası Başkanı Ali Yücetepe; Mehmet Demir isimli
çiftçiyi tebrik ederek bol kazançlar diledi.

BAŞKAN KAYA; “ÇİFTÇİ YONCA EKİMİNE
TEŞVİK EDİLMELİ”
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TARIM ÖĞRETİMİNİN 168. YILI ETKİNLİKLERİNİ KATILIM GÖSTERDİK
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, ilin kaba
yem ihtiyacının giderilmesi için pamuk ekilmeyen
tarım alanlarına yonca bitkisinin ekilmesi için
çalışmaların yapılabileceğini söyledi.
Tarım Öğretiminin 168. Yılı etkinlikleri
çerçevesinde Harran Üniversitesi, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Ziraat
Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenen Ziraat Mühendisliğinin
Tarım Sektöründeki Yeri isimli panele panelist olarak katılan Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'daki kaba yem ihtiyacının
giderilebilmesi için pamuk ekilmeyen tarım alanlarına yonca
bitkisinin ekilmesi için çiftçilerin teşvik edilebileceğini söyledi.
Ziraat Mühendisliğinin tarım sektöründeki önemine de değinen
Başkan Kaya, “çiftçilerimiz ziraat mühendislerinden destek
alamadıklarını söyleyince çok üzülüyorum. Tarımla ilgili
gerçekleştirilen tüm etkinliklerde çiftçilerin de yer alması gerekiyor.
Onların da taleplerini önerilerini dinleyip hep beraber çözüm
bulalım. Çiftçilerimiz bu şekilde hem daha da bilinçlenmiş olur. En
önemli sorunumuz parçalanmış tarım alanlarına sahip olmamızdır.”
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diye konuştu.
Şanlıurfa'nın tarım üretiminde ilk sıralarda yer aldığını da ifade
eden Kaya, daha kaliteli ürün yetiştirmek ve daha çok verim alabilmek
için ziraat mühendislerinin de sahaya inmesi gerektiğini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TİGEM'in Ülke genelinde
yaptığı çalışmalar sonucu ülkenin tarım alanında büyük bir yol kat
ettiğini de belirten Başkan Kaya, “Tohum ıslahının yapılabilmesi için
araştırmacıların ve ziraat mühendislerinin tabana inerek ürettikleri
tohumu çiftçiye ulaştırarak tohumun kalitesi ve verimi hakkında
çiftçiyi bilgilendirmesi gerekiyor. Çitçinin tatmin olabilmesi için
tohumu yerinde uygulamalı olarak görmesi lazım.” diye konuştu. .
GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Soner Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mehmet
Likoğlu, Harran Üniversitesi Rektörü İbrahim Halil Mutlu, GAP İdaresi
Başkanı Sadrettin Karahocagil, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Necip Özgökçe, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Harran
Üniversitesi Öğretim Görevlileri, kurum amirleri ziraat mühendisleri
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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KAYA'DAN
BİRLİK
BERABERLİK
MESAJI
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Genel Kurulu'nda birlik beraberlik mesajı
verdi.
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler
Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
burada bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Basının kamuoyundaki önemine değinen Başkan Kaya,
basın çalışanlarının şeﬀaf davranmaları gerektiğini belirtti.
Basının kamuoyunun gözü kulağı olduğunun altını çizen
Başkan Kaya; “Gerek ülkemiz gerekse ilimizin tanıtımı
açısından basın önemli bir etkendir. Basın mensuplarının
haber yaparken daha şeﬀaf davranmaları gerekiyor. Birlikte
hareket edersek her şeyin üstesinden geliriz. Birlikten güç
doğar” diye konuştu.
El-Ruha Otelde gerçekleştirilen toplantıya Şanlıurfa Vali
Yardımcısı Soner Zeybek, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Kurucu Başkanı Veysel Polat, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler
Federasyonu Üyeleri ve çevre illerden birçok gazeteci katıldı.
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ö n e t i m K u r u l u B a şk a n ı m ı z M e h m e t K a y a ,
Viranşehir'de hububat analiz laboratuarı kuracaklarını
açıkladı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız; Ali Çiçek,
Mehmet Emin Aydın, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan
Gülle, Meclis Üyemiz Mahmut Koç ve Genel
Sekreterimiz Mehmet Durmuş, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde
bulunan ticaret borsası üyelerine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,
Viranşehir'de bulunan Hububat Kompleksi'ne hububat analiz
laboratuarı kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Viranşehir'de bulunan borsa üyelerini ziyaret ederek sorunlarını
dinleyen Başkan Kaya, Ticaret Borsası'nın Viranşehir'de açacağı tescil
bürosunun açılış hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.
Ticaret Borası olarak üyelere kaliteli hizmet vermeyi ilke
edindiklerini belirten Başkan Kaya, Viranşehir'de ayrıca, son
teknolojik sistemlerle donatılmış bir gıda analiz laboratuarı
kuracaklarını ve bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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ÇİÇEK;
“PAMUK FİYATLARINI
URFA BELİRLEYECEK”

20 Şubat 2014

PAMUKTA KALİTE VE KİRLİLİK TOPLANTISINA KATILIM GÖSTERDİK
önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, pamuk
ﬁyatlarının artık Şanlıurfa tarafından belirlenmesini
hedeﬂediklerini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa İl Müdürlüğü,
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve
Çukobirlik tarafından düzenlenen “Pamukta Kalite ve
Kirlilik” konulu panele panelist olarak katılan Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, pamuk ﬁyatlarının Şanlıurfa
tarafından belirlenmesini hedeﬂediklerini söyledi.
Şanlıurfa pamuğunda kalite ve standardizasyonu yakalamak için
Ticaret Borsası'nın çeşitli çalışmalar yaptığını kaydeden Çiçek, 2.
Ulusal Pamuk Zirvesi'ni, pamuk sorunlarının ve çözüm önerilerinin
görüşüldüğü Pamuk Çalıştayı'nı Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini
ifade etti.
Pamukta kirliliği önlemek için; Gıda Tarım ve Hayvancılık
Şanlıurfa İl Müdürlüğü ile birlikte, pamukları tarlalarda kontrol
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ettiklerini ifade eden Çiçek, bu çerçevede ayrıca 58 çırçır fabrikasını
denetlediklerini belirtti.
Şanlıurfa'da yılda 300 bin ton pamuk üretildiğini kaydeden Çiçek, “
İlimizde bu kadar pamuğun üretilmesi demek Şanlıurfa'ya yılda 250 –
300 Milyon TL giriş demektir. Yaptığımız kirlilik denetimleri ve
gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda pamuğumuzun kalitesinin
giderek arttığını gördük. Ege pamuğu ile Şanlıurfa pamuğu arasında
bir ﬁyat farkı kalmadı. Ticaret Borsası olarak yaptığımız yeni hizmet
binasında donanımlı korbey salonlarımız olacaktır. Pamuk
ﬁyatlarının artık Şanlıurfa tarafından belirlenmesini hedeﬂiyoruz.”
diye konuştu.
G A P Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen toplantıya; Şanlıurfa Vali Vekili Ramazan Seçilmiş,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necip Özgökçe, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, Çukobirlik Genel Başkanı Seçgin Sakar,
Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ali Rıza Öztürkmen,
Doç. Dr. Osman Çopur, kurum amirleri sanayiciler ve çiftçiler katıldı.

ŞUTB HİZMETTE
SINIR TANIMIYOR
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ürkiye'deki borsalar arasında önemini koruyan Ticaret
Borsamız, üyelerine kaliteli hizmet sunmak için
çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Üye memnuniyetini ön planda tutan ve bu yöndeki
çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Ticaret Borsamız
İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil Bürosu'nu da
üyelerinin hizmetine açtı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde bulunan ve geçtiğimiz yıl yapımı
tamamlanan Borsamıza ait İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil Bürosu
faaliyete geçti.

T

850 metrekare alan üzerine kurulu ve 3 katlı olarak inşa edilen
Tescil Bürosu'nda tescil servisinin yanı sıra Gıda Analiz Laboratuarı ve
toplantı salonları bulunuyor. ,
Zemin katında ise PTT şubesi bulunan İmam Keskin Buğday Pazarı
Tescil Bürosu'nda işlemlerinin anında yapıldığını belirten Ticaret
Borsası Üyeleri memnuniyetlerini dile getirdi.
Merkez Hizmet Binası, Organize Sanayi Bölgesi, Zahireciler
Borsası, Viranşehir ve Siverek'te Tescil Bürosu bulunan Şanlıurfa
Ticaret Borsası son olarak da İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil
Bürosu'nu üyelerinin hizmetine açtı.
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KAYA;
“İPOTEK SORUNUNA
ÇÖZÜM BULUNSUN”
BORSAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE TEŞVİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TKDK
tarafından pamuk ve mısıra yapılacak yatırımlar için
verilen hibe desteğinde, ipotek şartına bir çözümün
bulunmasını gerektiğini söyledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Şanlıurfa İl Koordinatörlüğünce ve Ticaret Borsamız ev
sahipliğinde; pamuk ve mısıra yapılacak teşvik ve
yatırımlar için verilen hibe desteğiyle ilgili
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, TKDK tarafından pamuk ve mısıra
yapılacak yatırımlar için verilen hibe desteğinde, ipotek şartına bir
çözümün bulunmasını gerektiğini söyledi.
TKDK tarafından, stratejik bir ürün olan pamuğa yapılacak olan
yatırım ve teşvik desteklerinin sanayici ve pamuk üreticileri için
umut verici bir gelişme olduğunu kaydeden Başkan Kaya; Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'da yaptığı çalışmalar sonucu
üretim alanında ciddi gelişmelerin olduğunu belirtti. Başkan Kaya,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, Gıda Tarım ve Hayvancılık
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Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli'ye bu yöndeki
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Verilen hibe desteklerinden, eski ve yeni çırçır fabrikalarının da
yararlanabileceğini vurgulayan Başkan Kaya, makine, teknoloji ve
binalarının yenilenmesinin de bu hibe kapmasına alınacağını söyledi.
TKDK'nın hibe desteği için 8 milyon TL Ciro limitini de eleştiren
Başkan Kaya, işletmelerin özellikle mısır, çırçır ve pamuk, alım ve
satım ticareti yapan işletmeler olduğunu ve bu nedenle kar marjının
da çok düşük olduğunu ifade etti. Bütün ﬁrmaların 8 milyon TL ciroyu
aştığını fakat kar edemediklerini ifade eden Başkan Kaya, bu
ﬁrmaların hibe desteğinden yararlanamadığını söyledi. TKDK'nın
hibe desteğine koyduğu ipotek şartına da değinen Başkan Kaya;
“Birçok ﬁrmamız kendi öz kaynağının yanında kredi ve teminat
mektubu alımı karşılığında üretim yaptığı işletmelerini çeşitli
bankalara teminat olarak vermişlerdir, bu nedenle TKDK'nın verdiği
hibe desteklerinden yararlanamamaktadır. Bu soruna bir çözüm
bulunmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.
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Yapılan bu toplantı ile birlikte, ilimizde daha çok yatırımların
yapılacağı temennisinde bulunan Başkan Kaya, “Bu vesile ile Merkezi
Fransa'da bulunan Uluslar arası Tarımsal araştırmalar Merkezi,
OECD ve Avrupa Konseyi'nin ortak girişimi ile kurulan MAYZEM'in
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Müsteşarımız Ferhat Şelli'yi
tebrik ediyor. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Siz değerli
katılımcılara da katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.” dedi
GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya; Şanlıurfa
Vali Vekili Ramazan Seçilmiş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eyüp Sabri Ertekin,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necip Özgökçe, çırçır fabrikası
sahipleri, sanayiciler ve işadamları katıldı.
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URFA'NIN.
GELECEGI
PARLAK
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
Şanlıurfa'nın geleceğinin; tarım ve turizm
açısından çok parlak olduğunu söyledi.
Ömer Kapaklı'nın hazırlayıp sunduğu ve
Güneydoğu TV'de yayınlanan “Meydan”
P r o g r a m ı n a S i v i l To p l u m İ z l e m e
Platformu'nun üyesi olarak katılan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın geleceğinin; turizm
ve tarım açısından çok parlak olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'nın temel sorunlarının ele alındığı programda;
madde bağımlısı gençlerin durumuna da değinen Başkan
Kaya, bu konuda da çeşitli çözüm önerileri sundu. Geçtiğimiz
yıllarda Emniyet Müdürlüğü tarafından sokakta çalışan
çocukların ve madde bağımlılarının rehabilite edildiğini de
hatırlatan Kaya, Şanlıurfa Valiliği, büyükşehir Belediyesi ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının bu sorunun çözümü için birlikte
çalışmaları gerektiğini söyledi. Kaya, gençlerin tedavi
sürecinde de Emniyet Müdürlüğü'nün yer alması gerektiğini
vurguladı.
Şanlıurfa'daki uçak seferlerinin de ciddi bir sorun
olduğunu kaydeden Kaya, THY'nin 2'den 1' düşürdüğü
Ankara- Şanlıurfa, Şanlıurfa- Ankara uçak seferlerinin
insanları ciddi manada mağdur ettiğini belirtti. Kaya, nüfusu
2 milyonu bulan Şanlıurfa'nın turizm sezonunda mağdur
edilmesine tepki göstererek “Urfa neden günah keçisi
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seçiliyor?” dedi.
Şanlıurfalı bürokratlara her zaman sahip çıkılması
gerektiğini de ifade eden Başkan Kaya, bürokratlarımızın
çoğalması için de çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Türkiye fıstık üretiminde de önemli bir yere
sahip olduğunu aktaran Kaya, Şanlıurfa fıstığına destekleme
verilmesi ve sulama ile ilgili projelerin geliştirilmesi
gerektiğini belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
da Şanlıurfa'ya önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Kaya,
Bakanlığın vermiş olduğu desteklemelerle yaklaşık 250
tesisin kurulduğunu söyledi.
Suruç Ovası'nın sulamaya açılması ile birlikte
Şanlıurfa'nın tarım alanınca öncü bir şehir olacağını ifade
eden Kaya; “Şanlıurfa'nın turizmi ve tarımı açısından çok
ümitliyim. Sayın Başbakanımız ilimize ayrı bir önem
veriyor. Hükümetimiz ilimize ciddi yatırımlar yapıyor,
bundan dolayı Şanlıurfa'mız Bakanıyla, milletvekilleriyle,
Valisiyle, Büyükşehir Belediye Başkanıyla, ilçe Belediye
Başkanlarıyla ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gelecek vaad
ediyor ve böyle bir ekiple Şanlıurfa'nın geleceğinin çok parlak
olduğuna inanıyorum. Bu ekip “ben” değil de “biz” mantığıyla
hareket ederse ve hep birlikte çalışırsak Şanlıurfa'yı daha
ileri seviyelere taşıyacağız. Böyle bir ekibin olması beni
umutlandırıyor bu nedenle Şanlıurfa'ya gelecek açısından
ümitle bakıyorum” dedi.
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Şanlıurfa,
UNESCO

GASTRONOMİ ŞEHRİ
OLMAYA HAZIRLANIYOR

1 Mart 2014

Şanlıurfa, Ticaret Borsamız ve
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ile
UNESCO Dünya Gastronomi şehri olmaya hazırlanıyor.

anlıurfa, Ticaret Borsamız ve Şanlıurfa Ticaret ve
Sanayi Odası'nın işbirliğinde 'UNESCO Dünya
Gastronomi Şehri' adaylığını açıkladı. Şanlıurfa'nın
'Unesco Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı'; Vali
Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya,Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sabri Ertekin, Türkiye Aşçılar ve Şeﬂer Federasyonu (TAŞFED)
Başkanı Yalçın Manav, Unesco Almanya Milli Komite Üyesi Faruk Şen,
TURSAB Kültür Müdürü Hidayet İlhan Uçak, Adalet ve Kalkınma
Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celalettin Güvenç ve
Unesco Temsilcileri, Ulusal Turizm Sivil Toplum örgütleri temsilcilerinin
katıldığı özel bir lansmanla kamuoyuna duyuruldu.
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Toplantıda bir konuşma yapan Yönetim Kurulu
B a şk a n ı m ı z M e h m e t K a y a , Ş a n l ı u r f a ' n ı n ,
Güneydoğu Anadolu mutfağının karakteristik
özelliklerinin hemen hemen hepsini taşıyan
zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu
söyledi.
Halil İbrahim Sofrası denince akla
cömertliğin, bereketli sofraların ve
misaﬁrperverliğin geldiğini vurgulayan
Kaya, Anadolu'nun zengin topraklarının
hiçbir yerde görülmeyeceğini ve
misaﬁrperverliği bu coğrafyada
yaşayanların ok şanslı olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın tanıtımı için çeşitli çalışmalar
ve aktivitelerin yapılması gerektiğini
kaydeden Başkan Kaya, “Oldukça köklü ve
zengin bir yapıya sahip mutfak kültürümüzün
tanıtılması için İlimize günübirlik gastronomi
ziyaretlerinin artmasını sağlamalı ve bu
faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Şanlıurfa
ilimiz, gerek yemek kültürü ve tarihi gerekse de inanç

merkezi olma açısından ilgi çekici il olma özelliği
taşımaktadır.
İnsanlığın ilk yerleşim yeri olan ve 12 bin yıllık tarihi
bulunan Şanlıurfamız, farklı kültürlerin ve inançların bir
arada yaşadığı ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış
bir il. Binlerce yıllık uygarlıkların yaşamış olduğu bu
yörede Arap, Batı ve Doğu kültürleri birleşerek zengin bir
yemek kültürünü ortaya çıkarmıştır.” diye konuştu.
Yapılan toplantıda; adaylığın sonucunun açıklanacağı
30 Kasım 2014 tarihine kadar Şanlıurfa ili sınırları
içerisinde gastronomi merkezli çalıştaylar, uluslararası ve
ulusal gastronomi yarışmaları, workshopler, özel kurseğitim ve turizm panelleri gerçekleştirileceği belirtildi.
Bugüne kadar hâlihazırda dünyada sadece 5 şehir 'Dünya
Gastronomi Şehri' unvanını alabildi. Bu unvanı ilk olarak
2005 yılında Kolombiya'dan Popayan şehri aldı. Ardından
2010 yılında Çin'den Chengdu ve İsveç'in Östersund
şehirleri bu ünvana layık görüldü. Bu ünvanı en son almayı
başaran şehirler ise şöyle: Lübnan'dan Zahle ve G.Kore'den
Jeonju.
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ÇİÇEK;
“HEDEF BİR MİLYON TON
LİF PAMUK”
3. ULUSAL PAMUK ZIRVESI’NE
KATILIM GÖSTERDIK

5 Mart 2014

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

www.sutb.org.tr

2014 FAALİYET RAPORU

07

önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali
Çiçek, Türkiye genelinde bir milyon ton lif
pamuk üretiminin hedeﬂendiğini söyledi.
“Pamuğun Türkiye için Önemi” ana
tema ile İzmir'de düzenlenen 3. Ulusal
Pamuk Zirvesi'nin ardından bir açıklama
yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek,
pamuk destekleme primlerinin 50 kuruş TL'den 55 kuruş
TL'ye yükseltileceği müjdesini de verdi.
Destekleme primlerinin %10 oranında arttırılmasını
beklediklerini belirten Çiçek, bu artış ile birlikte Türkiye
genelinde bir milyon ton lif pamuk üretimi
hedeﬂediklerini kaydetti.

Y

Türkiye'nin dünya pamuk üretiminde 2.sırada
olduğunu ifade eden Çiçek, üreticinin daha da kaliteli
pamuk yetiştirmesi için bilinçlendirilmesi gerektiğini
belirtti.
Çiçek aynı zamanda, Tekstil ﬁrmalarının ithal pamuk
değil de Türkiye pamuğu kullanması önerisinde de
bulundu.
Swiss Otel Büyük Efes'te düzenlenen “Pamuğun
Türkiye için Önemi” ana temalı 2. Ulusal Pamuk
Zirvesi'nin olumlu geçtiğini de belirten Çiçek, Ticaret
Borsası olarak da üreticinin ve sanayicinin yanında
olacaklarını söyledi.
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BORSAMIZ
YENİ LOGOSUNA
KAVUŞTU
kreditasyon çalışmaları kapsamında birçok yeniliğe imza atan
Ticaret Borsamız, yeni logosuna kavuştu.
Kurumsallaşma sürecinde çeşitli çalışmalar yapan ve bir çok
yeniliğe imza atan Ticaret Borsamız, 3 boyutlu olarak tasarladığı
yeni logo için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.
Yılsonuna doğru yeni hizmet binasına taşınmayı planlayan
Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üyelere daha kaliteli hizmet
sunabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın en prestijli hizmet binasını inşa ettiklerini kaydeden Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, kurumsallaşma ve akreditasyon sürecinde
birçok yenilik yaptıklarını kaydetti.
Modern görünüme sahip bir logo tasarladıklarını kaydeden Başkan Kaya; “Yeni
logomuzda; Şanlıurfa'nın da simgesi olan pamuk kozası ve buğday başaklarına
yer verdik. Akreditasyon çalışmaları kapsamında gerek üyelerimiz gerekse de
personellerimiz için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz
etkinlikler üye memnuniyeti konusunda oldukça önem arz etmektedir. İnşa
ettiğimiz yeni hizmet binamızda üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı
hedeﬂiyoruz. Yeni logomuzun hayırlı olmasını temenni ediyor. üyelerimize bol
kazançlar diliyorum.” diye konuştu.
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anlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Şanlıurfa'daki kurumların ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının yer aldığı, Pamuk Kirliliğini Önleme
Komisyonu, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Pamuk Kirliliğini çözme konusunda
kararlılığını sürdüren Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Ali Çiçek'in de yer aldığı Pamuk
Kirliliğini Önleme Komisyonu, belirli aralıklarla
çırçır fabrikası sahipleri ile bir araya gelerek istişareler
gerçekleştiriliyor.
Belirli aralıklarla bir bölgede toplanan Pamuk Kirliliğini önleme
Komisyonu; Berrak Pamuk ev sahipliğinde Akçakale Yolu'nda
bulunan çırçır fabrikası sahipleri ile bir araya geldi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Ali Çiçek, Pamuk kirliliğini çözmek ve Şanlıurfa
pamuğunun kalite standardını yakalaması için bütün imkanlarını
seferber ettiklerini belirtti.

Ş

Pamuğun temiz toplanması yönünde üreticilere uyarıda
bulunan Çiçek, makineli hasatta gece toplanan pamuklarda
matlaşma meydana geldiğini ve mümkün olduğunca pamuğun
gündüz toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
Çiçek, “Pamuk Kirliliğini Önleme Komisyonu nu
oluşturduğumuzdan beridir pamuğun temiz toplanması yönünde
önemli gelişmeler oldu. Çiftçilerimizi bilgilendirmek için zaman
zaman tarlalarda kontroller yaptık. Çalışmalarımızın sonucunu
almaya başladık. Bizim üreticilerimizden, ve sanayicilerimizden
ricamız yaptığımız toplantılara katılım göstermeleridir.
Toplantımıza bugün 6 tane tekstil ﬁrmamız katılım göstermiştir.
Kendilerini teşekkür ediyorum. Bundan sonra bütün çırçır
fabrikası sahiplerini bir araya getirerek birlik ve beraberlik
içerisinde pamuktaki sorunları çözeceğimize inanıyorum.” diye
konuştu.
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BORSAMIZ
ÜYELERİNE
ÖNCELİK VERİYOR

18 Eylül 2014

ürkiye'deki borsalar arasında önemini koruyan Ticaret Borsamız, üye memnuniyeti
çalışmalarını sürdürüyor.
5 yıldızlı olma yolunda ilerleyen Ticaret Borsamız, üyeleriyle istişare ederek üyelerin
ﬁkrini alıyor.
Üyelerinin görüş ve önerilerini önemseyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürüdüren
Şanlıurfa Ticaret Borsası Viranşehir Buğday Pazarı'nda bulunan üyelerini ziyaret etti.
Meclis Üyemiz Mahmut Koç, Genel Sekreter Yardımcımız Ayşe Çadırcı Kandemir ve
personellerimzin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üyelerin öneri ve şikayetleri alındı.
Viranşehir Buğday Pazarı Esnafı, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın üyelere bir çok imkan sağladığını ifade
ederek; “Ticaret Borsası, burada tescil bürosu açarak bizlere kolaylık sağladı. Bir ilki gerçekleştirerek
Buğday Pazarımızda hububat analiz laboratuarı kurdu. Borsamızın hizmetlerinden memnunuz.” şeklinde
görüş bildirdi.
Üyelerin istek ve şikayetleri Borsamız personelleri tarafından not edilerek; Yönetim Kurulu'na sunuldu

T

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

www.sutb.org.tr

07

Bayramlaşma Töreni
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BORSAMIZ'DA

31 Temmuz 2014

icaret Borsamız'da Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Ticaret Borsamız tarafından organize edilen Bayramlaşma Törenine Meclis
Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Meclis
Üyelerimiz ve Ticaret Borsamız Personelleri katıldı.
Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
bayramların, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren önemli günler olduğuna vurgu yaptı.
Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Başkan Kaya,
dargınlıkların ve küskünlüklerin böyle dini günlerde son bulmasını temenni etti.
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BORSAMIZIN PROJESİNDE ÖNEMLİ AŞAMA

URFA PAMUK LİSANSLI
DEPOSUNA KAVUŞUYOR
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icaret Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
işbirliği ile Avrupa Birliği'ne sunularak hibe
desteği alan “Şanlıurfa Pamuk Lisanslı Deposu
Projesi”nin çalışmaları devam ediyor.
Üye memnuniyetini ön planda tutan ve
üyelerine kaliteli hizmet sunmayı hedeﬂeyen
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği işbirliği ile Avrupa Birliği'ne sunarak Hibe Desteği
aldığı 30 bin tonluk “Pamuk Lisanslı Deposu Projesi”nin
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın nihai yararlanıcısı olduğu ve
geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Delegasyonunun katılımıyla imza
töreni gerçekleştirilen Pamuk Lisansı Depo Projesi'nin inşaat
ihalesi 8 Eylül 2014 tarihinde yapılacak. İhaleye katılacak olan
ﬁrmalara yönelik Ticaret Borsamızda bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, Meclis Üyelerimizin de katıldığı
toplantıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Cem
Aktemur ve Ersin Bağdur ihaleye katılacak olan ﬁrmalara ihale
mevzuatıyla ilgili bilgiler verdi.
Gerçekleştirilen toplantının ardından Şanlıurfa İkinci Organize
Sanayi Bölgesi'nde 117 dönüm üzerine yapılacak olan proje ile ilgili
saha gezisi düzenlendi. İhaleye katılacak olan ﬁrmalara; Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgiler verildi.
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BORSAMIZ'DAN
DERNEKLERİNE JEST

19 Eylül 2014

icaret Borsamız, Şanlıurfaspor Taraftar Dernekleri ve gruplarına bir jest yaparak forma
dağıttı.
Şanlıurfaspor, Taraftarları ve gruplarına her yıl forma hediye eden Borsamız, bu yılda
geleneği bozmayarak Şanlıurfaspor taraftar derneklerine 5 yüz adet forma hediye etti.
Borsamız Merkez Binası'nda gerçekleştirilen forma dağıtım törenine, Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan Gülle, Eyyübiye Çarşı Grubu
Dernek Başkanı Kerim Aktosun, Genç Şanlıurfaspor Taraftarları Derneği Başkanı Abdullah
Tuğbay, 63 Taraftarlar Derneği Ali Çiçek ve Sarı Şimşek Taraftarlar Grubu İsmail Arslan katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, geleneksel olarak Şanlıurfaspor ve taraftarlarına destekte
bulunduklarını kaydederek, Şanlıurfaspor'u destekleyen herkese teşekkür etti.
Başkan Kaya, Şanlıurfaspor'a da başarılar diledi.
Dernek Başkanları ise yaptıkları açıklamada; Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na ve meclis
üyelerine teşekkür ederek aynı desteği diğer kurumlardan da beklediklerini kaydetti.
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ŞUTB'DE
YILIN İLK PAMUĞU SATILDI

Ş

anlıurfa Ticaret Borsası'nda sezonun ilk
pamuğu 15,50 (15 lira 50 kuruş ) TL'den işlem
gördü.
Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuğunu
yetiştirerek, satışa sunan üreticiler, Şanlıurfa
Ticaret Borsası tarafından altınla
ödüllendirildi.
Şanlıurfa'nın Ovabeyli Mahallesi'nden Hasan Alpak,
Mehmetçik Aslanlı Mahallesi'nden Halil Atay, Suruç
Büyükağacı Köyü'nden Aydın Alan, yetiştirdikleri pamuğu
Şanlıurfa Ticaret Borsası'na getirerek satışa sundu. Açık
arttırma ile satışa sunulan 100 kilogram pamuk, EMG İplik
Firması tarafından 15,50 (15 lira 50 kuruş) TL'den satın
alındı.
Üreticiler, Şanlıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çiçek ve
Meclis Başkan Yardımcısı Halil Alkan tarafından birer
altınla ödüllendirildi.
Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olması
temennisinde bulunan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, pamuğun stratejik bir ürün
olduğuna vurgu yaptı.
Şanlıurfa'nın Türkiye pamuğunun %42'lik bir bölümünü
karşıladığını belirten Başkan Kaya, Şanlıurfa pamuğunun
kaliteli olduğunu belirtti.
Şanlıurfa pamuğunun Ege Pamuğu ile yarışır bir
durumda olduğunu arada hiçbir ﬁyat farkı bulunmadığını da
ifade eden Başkan Kaya, pamuğun temiz toplanması
yönünde de çiftçileri uyardı.
Ticaret Borsası olarak, pamuk kirliliği konusunda
mücadele verdiklerini ve çalışmalarının başarıyla
sonuçlandığını belirten Kaya, “Buradaki pamuk satışımız
semboliktir. Her yıl bir üreticiyi ödüllendiriyorduk, fakat 3
üreticimiz de birlikte başvuruda bulundular bizlerde
gönülleri kalmasın diye üreticilerimizin müracaatlarını
kabul ederek karınca kararınca küçük birer hediye verdik.
Buradaki amacımız Şanlıurfa pamuğuna ve çiftçimize
sahip çıkmaktır. Pamuğu bu ﬁyata alıp pamukçularımıza
sahip çıkan EMG İplik Firması'na da teşekkür ederim.” dedi.
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TARIM FUARI
URFA'DA KAPILARINI AÇTI

24 Nisan 2014

KAYA; “EN FAZLA YATIRIM
ŞANLIURFA'YA YAPILDI”
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
tarım alanındaki en büyük yatırımların
Şanlıurfa'ya yapıldığını söyledi.
Şanlıurfa'da açılan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Fuarı'nda konuşan Yönetim
K u r u l u B a şk a n ı m ı z M e h m e t K a y a ,
Şanlıurfa'nın çok ciddi bir tarım
potansiyeline sahip olduğunu hatırlatarak
tarım alanında en büyük yatırımın da Şanlıurfa'ya
yapıldığını belirtti.
Başkan Kaya, Şanlıurfa'da böyle bir organizasyonun
yapılmasının ilin ekonomisine de ciddi katkılar sunacağını
söyledi. Şanlıurfa'nın tarım potansiyeline de değinen
Başkan Kaya; “Dünya'da tarımın ilk olarak yapıldığı bir
yerde yaşadığımız için gerçekten şanslıyız. Şanlıurfa tarihi
ve turizm alt yapısıyla da örnek teşkil edecek bir kent. Sayın
Başbakanımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız
Şanlıurfa'ya oldukça önem vermektedir. Tarım alanındaki
en büyük yatırımlar Şanlıurfamıza yapıldı. Gıda Tarım ve
H a y v a nc ı l ı k B a k a n ı m ı z ı n k at ı l ı m ı yl a a ç ı l ı ş ı n ı
gerçekleştirdiğimiz ve Ortadoğu'nun en büyük tarımsal

Y

araştırma merkezi olan GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Tesisleri de bu yatırımların bir örneğidir. Bizim
bu fırsatları değerlendirerek ilimizi daha iyi yerlere
taşımamız gerekiyor. Büyükşehir olan ilimize bir fuar
alanının yapılması şart. İlimizin valisiyle büyükşehir
belediye başkanıyla bütün sivil toplum kuruluşları ile birlik
ve beraberlik içinde Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için
elimizi taşın altına koymalıyız. Bunu başaracağımıza
yürekten inanıyorum. Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak
bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. ” diye konuştu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar da Türkiye'nin tarımsal potansiyeline
değinerek, dünyanın hiçbir çiftçisinin bu üretim ve
verimliliği sağlayamadığını söyledi.
Şanlıurfa Eski 11 Nisan Stadyum alanında yapılan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa çevre illerden
gelen oda borsa temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar
katıldı.
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KAYA;
“ÖZEL SEKTÖR
YATIRIMLARI ARTMALI”

27 Haziran 2014
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önetim Kurulu Başkanımız ve Karacadağ
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya, kalkınmanın sürdürülebilir
olması için kamu yatırımlarına paralel olarak
özel sektör yatırımlarının da artması
gerektiğini söyledi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma
Kurulu 2014 Birinci Olağan Toplantısı'nda konuşan Yönetim
Kurulu Başkanımız ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeni teşvik yasasıyla birlikte
6. Bölgede yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır'a sağlanan
avantajlara değinerek, kalkınmanın sürdürülebilir olması
için kamu yatırımlarına paralel olarak özel sektör
yatırımlarının da artması gerektiğini söyledi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da bulunan Yatırım Destek Oﬁslerinin teşvik
sisteminin getirdiği avantajları yatırımcı ve girişimcilere
anlatarak onların kararlarına yardımcı olduğunu aktaran
Kaya, bu çabaların arttırılacak sürdürülmesi gerektiğini
belirtti.
Kalkınmanın; bölgede daha iyi ekonomik ve sosyal şartlar
sağlamak amacıyla asgari ortak bilinç ve amaçlar
çerçevesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplum farklı
kesimlerin ortaklaşa sürdürmeleri gereken bir gelişme süreci
olduğunu ifade eden Kaya; Karacadağ Kalkınma Ajansı
Kalkınma Kurulu'nun da bu amaçla kurulduğunu ve yerel
aktörleri bir araya getiren önemli bir yapıya sahip olarak
tasarlandığını söyledi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılından beri çeşitli
programlar uyguladığını ifade eden Kaya, bu güne kadar 381
projeye hibe desteği verildiğini belirtti. Kurum ve
kuruluşlara 88 farklı teknik destek verildiğini ve bu destek
tutarlarının 83 milyon liraya ulaştığını kaydeden Kaya, 2015
yılında Ajans tarafından verilecek olan mali destekler için
program hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Diyarbakır Liluz Otel'de gerçekleştirilen toplantıya;
Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Şanlıurfa Vali
Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Yönetim Kurulu Başkanımız
ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ajans Genel
Sekreteri İlhan Karakoyun ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işadamları katıldı.
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ŞUTB HEYETİ
TOBB GENEL KURULUNDA

23 Mayıs 2014

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel
Kurulu'nu gerçekleştirdi.
Soma'da yaşanan felaketten dolayı yapılan saygı
duruşu ile başlayan TOBB 70. Genel Kurulu'na; Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk
Ayhan, bakanlar, Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu,
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılarımız, Ali Çiçek, Mehmet Emin Aydın, Meclis Üyelerimiz,
Disiplin Kurulu Üyelerimiz, delegeler ve çok sayıda basın mensubu
katıldı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Genel
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Kurul'da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün
gelecekten umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir büyüme modeli ve
yeni yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.
Genel Kurul'dan sonra açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis ve Disiplin Kurulu
üyeleriyle birlikte Kurul'a katılım gösterdiklerini söyledi.
Her yıl gerçekleştirilen TOBB Genel Kurulu'nun bu yıl da yoğun bir
katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, ekonominin nabzının burada
tutulduğunu ifade etti.
Başkan Kaya; “Genel Kurul ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz adına
oldukça faydalı geçti. Kamuoyu tarafından da dikkatle izlenen Genel
Kurul'un tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kaya'dan
B aat Kandili Mesajı
Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Beraat Kand l dolayısıyla b r mesaj yayımladı.
Gönüllere lah bereket bahşeden ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın müjdec s olan Beraat Kand l n
tekrar drak etmen n mutluluğunu yaşadıklarını bel rten Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet
Kaya, kand ller n nsanların gönül dünyasına ışık tutarak günahlardan arınmasına ves le
olduğunu ve Müslümanlar ç n büyük b r öneme sah p olduğunu vurguladı.
Kand ller n; af d lenmen n yanı sıra, nsanlar arasındak dargınlıkları g dermek, yıkılan
gönüller ve kırılan kalpler onarmak ç n büyük b r fırsat olduğunu hatırlatan Başkan Kaya;
“Mübarek Berat Kand l n n kutlu olmasını d ler, m llet m z n, memleket m z n ve tüm İslam
alem n n b rl k ve beraberl ğ ne, barış ve huzuruna ves le olmasını Cenab-ı Allahtan n yaz eder
selam ve saygılar sunarım” ded .
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Şanlıurfa Ticret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali ÇİÇEK

11 Haziran 2014

KALİTE

ÇIRÇIRCIDAN BEKLENMEMELİ
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önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek,
pamuk üretiminde dikkat edilmesi gerekenler
hususunda üreticilere uyarıda bulunarak
pamuktaki kalitenin sadece çırçırcıdan
beklenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali
Çiçek, Şanlıurfa'nın tek başına Türkiye pamuk
üretiminin %42'lik bir bölümünü karşıladığını hatırlatarak
çiftçileri pamuk üretimi konusunda uyardı. Çiçek, kalitenin
sadece çırçırcıdan beklenmemesi gerektiğini ve pamuk
üretiminde dikkat edilecek hususların da pamuktaki kaliteyi
etkileyeceğini söyledi.
Şanlıurfa pamuğunda kaliteli tohum kullanıldığını ve artık
Şanlıurfa pamuğunun hak ettiği kaliteyi yakaladığını ifade eden
Çiçek, çiftçilerin pamuk zararlıları konusunda da duyarlı olması
gerektiğini belirtti.
Pamukta ilaçlama, gübreleme ve sulama zamanlamasına
dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek; “Şanlıurfa
pamuğumuz hak ettiği yere gelmiştir. Çiftçilerimizden
isteğimiz zamanında ilaçlama, sulama ve çapa yapmalarıdır.

Y

Çiftçi bu hususlara dikkat ederse lif pamuğun kalitesi de artmış
olacak. Çiftçilerimiz giderek bilinçleniyor ve pamuğuna sahip
çıkıyor. Bu da ilimiz açısından umut verici bir gelişme.” diye
konuştu.
Pamukta ilaçlamanın önemine değinen Çiçek; ﬁde
gelişiminde oluşabilecek haşerelere karşı tedbir alınması
gerektiğini söyledi.
Çiçek, pamukta otlanma durumuna göre çapanın bir veya iki
defa elle, traktörün sıra aralarına girinceye kadar da sulamadan
sonra da toprak tava gelince bitkiye zarar vermeyecek şekilde
traktörle de bir ya da iki defa yapılabileceğini ifade etti.
Pamukta bol ve kaliteli bir ürünün alınabilmesi için
üreticilerin çok dikkatli bir şekilde sulama yapması gerektiğini
kaydeden Çiçek, bunun içinde bitki ve toprak özelliğinin, sulama
zamanının, sulama aralığının ve su miktarı ile sulama
yönteminin bilinmesi gerektiğini vurgu yaptı.
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ﬁyatlarına da değinen
Çiçek, bu konuda çiftçilerin mağdur olduğunu ve eğer elektrik
ﬁyatlarında düşüş gerçekleşmez ise çiftçinin pamuk üretiminden
vazgeçeceğini söyledi.
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Kaya;

“Annel , toplumun
temel taşıdır”

11 Mayıs 2014

Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, “Anneler Günü” dolayısıyla b r mesaj yayımladı.
Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, “Anneler Günü” dolayısıyla b r mesaj yayımlayarak
anneler n a len n ve toplumun temel taşı olduğunu söyled .
Anneler n sadece b r gün değ l her gün hatırlanması gerekt ğ n kaydeden Başkan Kaya;
annel ğ n karşılıksız ve şartsız b r sevg ye dayandığını ve h çb r değerle kıyaslanmayacak kadar
kutsal olduğunu bel r .
Anneler n hoşgörünün ve merhamet n saf kaynağı olduğunu d le get ren Başkan Kaya; sağlıklı
nes ller n yet şmes nde anneler n büyük b r rol aldığını söyled . Annel ğ n başka b r değerle
karşılaştırılamayacak kadar yüce olduğunu fade eden Başkan Kaya; “Anneler m z n kıymet n
her zaman b lmel ve Peygamber Efend m z n; “Cennet anaların ayakları altındadır.” sözünü
unutmamalıyız. Anneler her zaman her şey n en y s ne layıktır. Bu ves le le tüm anneler m z n
anneler gününü kutluyorum.” d ye konuştu
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Başkan Kaya'nın
Kandil Mesajı
Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Hz. Muhammed' n (S.A.V.) doğum yıldönümü olan Mevl d
Kand l neden yle b r mesaj yayımladı.
Başkan Kaya, Yayımladığı mesajda; İnsanlığın ruh u una aydınlık b r dev r açan Sevg l Peygamber m z
Hz. Muhammed (SAV)' n dünyaya teşr er n n yıl dönümünü, b r kez daha b rl k ve beraberl k duyguları
ç nde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bel r .
Başkan Kaya; Peygamber Efend m z n dünyayı şere end rd ğ , nsanlığın kurtuluşu ç n çok hayırlı ve
mübarek b r başlangıç olan bu gecede O'nun ahlak ve faz let dolu hayatını öğrenmek ve kend m ze örnek
almak gerekt ğ n kayde .
Böyles ne öneml günler n manev duygularımızı canlandıran, kend m z sorgulamamıza ves le olan,
duygu b rl ğ n n, kardeşl ğ n, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın had sa aya çıktığı müstesna
zaman d l mler nden b r olduğunu aktaran Kaya, bu günün sevg n n, hoşgörünün, cömertl ğ n,
merhamet n, barışın ve adalet n tems lc s , alemlere rahmet olarak gönder lm ş olan Hz. Peygamber m z
daha y anlamamıza ve O'nun get rm ş olduğu evrensel mesajı ve prens pler uygulamamıza ves le
olmasını temenn e kler n söyled .
Başkan Kaya; “Mevl d Kand l 'n n; tüm nsanlığa sevg , huzur ve barış get rmes n Yüce Allah'tan n yaz
eder, bütün vatandaşlarımızın, ve İslam alem n n kand l n en kalb duygularımla tebr k eder m” ded .

13 Ocak 2014
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Başkan Kaya'dan
2014 FAALİYET RAPORU

Başsağlığı Mesajı

14 Mayıs 2014

Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Soma'da maden ocağında çıkan yangın sonucunda
hayatını kaybedenler ç n b r başsağlığı mesajı yayımladı.
Soma'da maden ocağında meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybedenler ç n başsağlığı
yayımlayan Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, mesajında; Soma'da bulunan maden
ocağında trafo patlaması sonucu çıkan yangında 200'den fazla k ş n n hayatını kaybe ğ n
bel r .
Yüzlerce k ş n n hayatını kaybe ğ fac anın Türk ye'y yasa boğuğunu fade eden Başkan Kaya;
“Yer n metrelerce altında çalışıp evler ne ekmek götüren maden şç ler m z n hayatını kaybetmes
b zler der nden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet a leler ne sabır
d l yorum. Yaralı vatandaşlarımıza Allah sabırlar vers n.” d ye konuştu.

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

www.sutb.org.tr

Başkan Kaya'nın

Kutlu Doğum
Mesajı

Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, “Kutlu Doğum Ha ası”
neden yle b r mesaj yayımladı.
Yönet m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, “Kutlu Doğum Ha ası”
neden yle yayımladığı mesajında; Peygamber Efend m z Hz. Muhammed' n
bütün yönler yle tanımak ve tanıtmanın nsanlığın huzur ve mutluluğu ç n
yaptığı çağrıyı hayatımıza yansıtmak gerekt ğ n kayde .
Kutlu Doğum Ha ası boyunca gerçekleşt r lecek olan etk nl kler çerçeves nde
bütün nsanlığın; kardeşl k, hoşgörü, barış, karşılıklı sevg ve saygıda
buluşmasını temenn e kler n bel rten Başkan Kaya, Peygamber
Efend m z n hayatı boyunca nsanları, doğruluğa ve y l ğe teşv k e ğ n
söyled .
Kuran-ı Ker m' n Peygamber Efend m z aracılığıyla
nsanlığa tebl ğ ed ld ğ n aktaran Başkan Kaya;
“Sevg l Peygamber m z n dünyayı şere end rmes
ves les yle kutladığımız Kutlu Doğum Ha asının
bütün nsanlığa rahmet ve huzur get rmes n d l yor,
vatandaşlarımızın ve bütün İslam âlem n n Kutlu
Doğum Ha asını tebr k ed yorum.” ded .
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EYYÜPOĞLU;
2014 FAALİYET RAPORU

BLOKELER
KALDIRILMALI

16 Haziran 2014

eclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, destekleme
ödemelerinin bloke edilmesinin çiftçiyi mağdur
ettiğini ve blokenin kaldırılması gerektiğini
söyledi.

konduğunu kaydeden Eyyüpoğlu, destekleme ödemelerinin bloke
edilmesinin bu yıl kuraklık, don, dolu afetleri yaşayan çiftçiyi mağdur
ettiğini, destekleme ödemeleri üzerindeki blokenin kaldırılması,
gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, tarımsal
sulamada kullanılan elektrik ﬁyatlarıyla ilgili bir
açıklama yaparak, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması
gerektiğini belirtti.

Çiftçinin alın terinin karşılığını alamadığını ifade eden
Eyyüpoğlu; “Çiftçilerimiz mazot, gübre ve zirai ilaç ﬁyatlarının
yüksek oluşundan dolayı zor durumdadır. Bu yılın kurak geçmesi ve
bankalara olan kredi borçlarından dolayı çiftçinin yükü oldukça
artmıştır. Çiftçimize ﬁnansman olanağı yaratılmalı, destekleme
ödemeleri yapılmalı ki çiftçi gelecek yıl üretim yapabilsin.” dedi.

M

Borcu olmayan çiftçilerin destekleme ödemelerine de bloke
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EYYÜPOĞLU'NDAN

RAMAZAN MESAJI
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M

eclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla bir
mesaj yayımladı.
Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Meclis
Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, birliğin, dayanışmanın ve
bereketin arttığı; hoşgörü, şe at, merhamet ve rızkın bol olduğu
bir Ramazan ayını daha birlikte yaşamanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.

11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayında asıl amacın aç ve susuz kalmak değil,
Allah'ın rızkını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmek olduğunu ifade
eden Eyyüpoğlu, paylaşma ve yardımlaşma duygularının daha da
kuvvetlendireceğimiz Ramazan Ayı'nda yardıma muhtaç insanlara yardım etmek
gerektiğini kaydetti.
Eyyüpoğlu; “İlimizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde barış, sevgi,hoşgörü,
yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı, kardeşlik ve sevgi bağlarımızın her zamankinden
daha fazla hissedildiği bir Ramazan Ayı'nın geçmesi dileğiyle başta Şanlıurfalı
hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan'ını tebrik ediyor,
saygılarımı sunuyorum,” dedi.
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BAŞKAN KAYA'DAN

URFA FISTIĞINA
DESTEKLEME TALEBİ

20 Mayıs 2014

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, fıstık
üretiminin kayıt altına alınabilmesi ve işlem
hacminin artması için üreticilere destekleme
verilmesi gerektiğini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
verilerine göre Antep Fıstığı üretiminin yüzde
52'sinin Şanlıurfa'dan karşılandığını belirten Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, fıstık üretiminin kayıt altına
alınabilmesi ve işlem hacminin arttırılması için fıstık üreticilerine
destekleme verilmesi gerektiğini söyledi.
Fıstığı daha ekonomik değerde olacak şekilde yetiştirmek
gerektiğini de kaydeden Başkan Kaya, “Bizim de yapmamız gereken
bu ürünümüzü işleyip onu dünya pazarına sunmak. Fıstığı dünya
pazarına sunmamız ve fıstık ticaretine katkıda bulunmamız için

Y
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ilimizde fıstık işleme tesislerinin kurulması gerekiyor.
Şanlıurfa'nın yeni ekilen ﬁdanlarla birlikte önümüzdeki 10 yıl
içerisinde Türkiye fıstık üretiminin yüzde 70'ni karşılayacak
kapasitede olduğunu ifade eden Kaya; Antep'de bulunan fıstık
ağaçlarının yaşı bakımından son dönemlerini yaşadığını ve
Urfa'daki fıstık üretiminin ileriye dönük olduğunu aktardı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen
desteklerle birlikte Son yıllarda Şanlıurfa'da fıstık işleme ve entegre
tesislerinin kurulmasına yönelik önemli adımlar atılıyor. Fakat bu
yeterli değil. Fıstık İşleme tesislerinin ilimizde yeterli sayıda
kurulabilmesi için Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri çerçevesinde
çeşitli hibe destekleri verilmelidir. İşleme tesislerinin kurulması
halinde bölgemiz fıstık ihracatında da önemli bir yere sahip
olacaktır.” dedi
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Başkan Kaya,

19 MAYIS'I BURUK KUTLUYORUZ
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 95. Yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle
yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın Soma'da yaşanan faciadan dolayı bu yıl buruk kutlandığını ifade etti. Geçmişte
verilen mücadelenin genç kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgu yapan Başkan Kaya, , millet olarak da
gençlere güvendiklerini ve ülkemizin daha da kalkınması için gençlerin azimle ve özveriyle çalışacaklarına
inandıklarını söyledi.
Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygıyla andıklarını ifade eden
Başkan Kaya, “ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlerimize kutlu olsun.” dedi.
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BAŞKAN KAYA;
2014 FAALİYET RAPORU

GÜNDEM
EKONOMİ
OLMALI

3 Nisan 2014

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, seçimler
öncesi yükselen siyasi tansiyonun düşmesini ve artık
gündemin ekonomi olmasını istediklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 2014
yerel seçim sonuçlarının Türkiye'nin geleceğine yön
vereceğine inandıklarını belirterek seçim öncesi
yükselen siyasi tansiyonun da düşmesini ve artık
gündemin ekonomi olmasını istediklerini söyledi.
Seçim sonuçlarının ülkedeki olumsuz havayı yumuşatacağını
umut ettiklerini dile getiren Başkan Kaya, yeni gelişmelerin
ekonomik durumun normalleşmesini de sağlayacağını belirtti.

Y
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Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ülkedeki negatif
havanın kaybolmaya başladığını sözlerine ekleyen Kaya,
“Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşundan sonra tüm
ülke halkı istikrarın sürmesinden yana oy kullanarak kendisine
destek verdi. Seçim sonuçları da gösteriyor ki; halk gerçekten
hükümetimize ve Başbakanımıza inanıyor ve güveniyor. Halkın
hükümete ve çözüm sürecine inancı tam.” dedi.
Seçimlerden sonra çözüm sürecinin daha iyi işleyeceğini de
belirten Başkan Kaya, istikrarın devam etmesi durumunda faiz ve
enﬂasyonun düşeceğini söyledi.

Mart

Dünya
Kadınlar
Günü

2014 FAALİYET RAPORU
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KAYA; “KADINLAR AİLE BİRLİĞİNİN
EN ÖNEMLİ UNSURUDUR”
BAŞKANIMIZ MEHMET KAYA, KADINLARI UNUTMADI
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda;
kadınların aile birliğinin en önemli unsuru olduğunu
söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda; kadınların, aile birliğinin en
önemli unsuru olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, gelişmiş
toplumların arka planında kadınların yer aldığını söyledi.
Büyük zaferlerin arkasında, başarılı işlerin yanında mutlu bir aile ve

Y

nesillerin yetişmesindeki en büyük gücün kadınlar olduğunu belirten
Kaya; “Kadın olmanın ötesinde insan oldukları için kadınlara değer
verilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında
varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bizden
desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve
şe ati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı
annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü
tebrik eder, yaşamı daha anlamlı ve değerli kılan kadınlarımıza;
başarı ve mutluluklar diliyorum.” dedi.
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BAŞKAN MEHMET KAYA

ö n e t i m K u r u l u B a şk a n ı m ı z M e h m e t K a y a ,
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini
değerlendirerek sonucun Türkiye'ye hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, halk
oylaması ile ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçiminin
yapıldığını hatırlatarak, sonucun Türkiye'ye hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Seçimlerin demokrasi şöleni olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya,
Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte
ekonomik istikrarın sağlanması ve çözüm süreci gibi önemli
süreçlerin daha da anlam kazanacağına vurgu yaptı.
Türkiye'de huzur ortamının oluşması için birlik beraberlik

Y

içerisinde çalışmak gerektiğini kaydeden Başkan Kaya, “Bundan
sonra da 2023 hedeﬂerine odaklanmalıyız. Halkın iradesinin
doğrudan sandığa yansıdığı bu seçimde kazanan Türkiye olmuştur”
diye konuştu.
Yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümete yeniden
yol göstereceğine ve meclise destek olacağına da değinen Başkan
Kaya; “Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılından beri yaptığı
çalışmalarla da tüm halkın gönlünde taht kurmuştur. Bu yüzden
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına olan inancımız da
tamdı. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor Yeni
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da başarılar
diliyorum.” dedi.
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ÇİFTÇİNİN
YÜZÜ GÜLÜYOR

17 Temmuz 2014

önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Emin
Aydın, ürünlerin serbest piyasadaki ﬁyatlarından
dolayı çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet
Emin Aydın, ürünlerin serbest piyasadaki durumu ile
ilgili bir açıklama yaptı.
2014 hasat sezonunun üreticiler için çok verimli
geçtiğini belirten Aydın, serbest piyasada ürün ﬁyatlarının çiftçiyi
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memnun edecek düzeyde olduğunu söyledi. Yaşanan don, kuraklık
endişesi ve dolu yağışına rağmen rekoltede önemli bir kaybın
olmadığını belirten Aydın, geçen yıl ile bu yıl arasında ciddi bir farkın
olmadığını da sözlerine ekledi.
Serbest piyasada buğdayın 0,85 (85 kuruş)- 0,90 (90 kuruş) TL
arasında arpanın ise; 0,70 (70 kuruş) TL ile 0,73 (73 kuruş) TL
arasında işlem gördüğüne değinen Aydın, bu rakamların çiftçi
açısından iyi bir ﬁyat olduğunu belirtti.
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23 NİSAN
KUTLAMASI

eclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama
mesajı yayımladı.
Yayımladığı mesajda; 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Meclis
Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu; bu bayramın bir
taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve
egemenliğin ilan edildiği bir gün olduğunun altını çizdi. Bir
toplumun geleceğinin inşa edilmesinde çocukların önemli bir rol
aldığını ifade eden Eyyüpoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın dünyada hiçbir ülkede bulunmayan milli bir bayram
olduğunu söyledi. Eyyüpoğlu; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
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Bayramı'nı kutluyor, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ise
başarılar diliyorum” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ise; 23 Nisan'ın
çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olduğunu hatırlattı.
23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye
Cumhuriyeti'nin, çocuklara, olan güveni ifade ettiğini de vurgulayan
Başkan Kaya, çocukların sağlıklı umutlu ve mutlu bir birey olarak
hayata devam etmelerini temenni ettiklerini belirtti. Medeniyetler
ittifakı ve dünya barışı adına, geleceğin büyükleri ve mimarı olan
dünya çocuklarının 23 Nisan vesilesi ile bir araya geldiklerini ifade
eden Kaya; "Büyük Önder Mustafa Kemal'in çocuklara armağan
ederek ebedileştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
tüm çocuklarımıza kutlu olsun.” dedi
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BAŞKAN KAYA'DAN

RAMAZAN MESAJI
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj
yayımlayarak; Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
28 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla bir
mesaj yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Ramazan
ayının mutluluk, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir ay
olduğuna vurgu yaptı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının özündeki merhamet ve bereket ile hem
gönüllerin kirlenmişliğini ve tozunu gidermekte hem de kardeşlik ve paylaşma duygularıyla
toplumsal hayatın huzur ve barışına büyük katkı sağladığını aktaran Başkan Kaya, bu kutsal
ayda daha fazla yardım yapılarak ihtiyaç sahibi olanlarla bir dayanışma içerisinde
olunacağına inandığını söyledi. Ramazan ayının erdemli özelliklerin yerleşmesi adına bir
vesile olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya; “Ramazan ayı, kaygıların ve
sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan
ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir dönemdir. Ramazan ayının tüm İslam
alemine hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.
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BAŞKAN KAYA'DAN

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir
mesaj yayımladı.
Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yanı sıra sevgi ve
saygı gösterme fırsatı veren Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlamanın
mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Bayramların, sevgi ve kardeşlik duygularının güçlendiği, sosyal yardımlaşma
ve dayanışmanın doruğa ulaştığı günler olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, “Millet olarak birlik
ve beraberlik içerisinde idrak etmiş olduğumuz bu bayramın ve bayramdan sonra gelecek
günlerimizin ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlar ve bereketler getirmesini
temenni ediyorum.” dedi.
Başkan Kaya mesajında; “Bu anlamlı bayramın Şanlıurfa halkı için, milletimiz ve ülkemiz
için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve
İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice
bayramlar diliyorum." diye konuştu.
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FUAR
HEYECANI

23 Nisan 2014

eçtiğimiz günlerde İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı'na
ev sahipliği yapan Şanlıurfa, ikinci bir fuara ev
sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.
Şanlıurfa'da 24-27 Nisan Tarihleri arasında
yapılacak olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'yla
ilgili Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı'nda basın
açıklaması düzenlendi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ziraat Odası ve fuarın
organizasyonunu yapan Start Fuarcılığın ortaklaşa düzenlediği basın
toplantısına Şanlıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat
Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Start Fuarcılık Genel Müdür Musa
Öztürk katıldı.
Basın açıklamasını; Şanlıurfa Ticaret Borası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve
Start Fuarcılık Genel Müdürü Musa Öztürk yaptı. Konuşmasında
fuarların kent ekonomilerine ciddi katkılar sunduğuna değinen
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,
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GAP'ın tahıl ambarı olan Şanlıurfa'da böyle organizasyonlarının
heyecan verici olduğunu söyledi.
İleri tarım teknolojilerinin tanıtımı açısından çiftçilere fayda
sunacak olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ciddi anlamda
katılım beklediklerini de kaydeden Başkan Kaya, dünyada tarımın ilk
yapıldığı yer olan Şanlıurfa'nın bir fuar alanına ihtiyacı olduğunu da
sözlerine ekledi.
Türkiye pamuğunun %42'lik bir bölümünü karşılayan
Şanlıurfa'nın aynı zamanda makarnalık buğdayın gen merkezleri
olan bir il olduğunu da ifade eden Başkan Kaya, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını
belirtti.
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise; Gıda Tarım ve
Hayvancılık Fuarı'nın çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Start Fuarcılık Genel Müdürü Musa Öztürk, yapılan
organizasyonla ilgili teknik bilgiler verdi.

BAŞKAN KAYA'NIN

11 NİSAN MESAJI

Y

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın
düşman işgalinden kurtuluşunun 94. Yıl dönümü nedeniyle bir
mesaj yayımladı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. Yıl
dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfalıların
Canları pahasına bu topraklar için savaştığını belirtti. Şanlıurfa'nın
düşman işgalinden kurtuluşu için verilen mücadeleyi hatırlatan Başkan Kaya,
Şanlıurfalıların bağımsızlık tutkusuyla, birlik ve beraberlik içinde
kurtuluşunu ilan ettiğini söyledi.
Kaya; “Bizler de o ecdadın torunları olarak, gazi ve şehitlerimizi anmanın
ve hatırlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bu mücadele için canlarını
veren şehitlere rahmet, gazilerimizi de saygıyla anıyorum.” dedi.
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AKILLI
BİNADA
SONA
GELİNDİ

1 Ağustos 2014

aba inşaat çalışmaları tamamlanan Ticaret
Borsamızın ince işçilik çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor.
Türkiye'deki borsalar arasındaki önemini
koruyan Ticaret Borsamız yaptırdığı yeni hizmet
binasının kaba inşaat çalışmalarını tamamladı.
Dış cephe çalışmalarının %90'ı biten bina ile ilgili açıklamada
bulunan Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı ve
Şanlıurfa Ticaret Borsası İnşaat Komisyonu Başkanı Ali Caz, borsa
üyelerine ve Şanlıurfa'ya son teknolojik sistemlerle donatılmış
akıllı hizmet binası kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası İnşaat Komisyonu üyeleri ile kente
prestijli bir bina kazandırmak için yoğun mesai ile çalıştıklarını
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belirten Caz, 2014 yılı sonunda binanın hizmete açılmasını
planladıklarını ifade etti.
Emek veren herkese teşekkürlerini ileten Caz, binanın dış
cephe ve kaba inşaat çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, ince
işçilik ihalelerinin ise yapıldığını kaydetti.
Paşabağı Mahallesi'nde (Eski Koşu Meydanı)'nda 3 bin 9 yüz 96
metrekare alan üzerine kurulu olan Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın
Yeni Hizmet Binası 12 kattan oluşuyor. Bina; iki bodrum, zemin,
asma kat ve 8 normal kattan oluşuyor. Kentin en prestijli binası
olması beklenen Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet
Binası'nın içerisinde 1000 kişilik konferans salonu, laboratuarlar
ve satış salonları yer alacak.
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EYYÜPOĞLU;

İNSANLAR İÇİN
BİR FIRSAT GECESİ

22 Temmuz 2014

eclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir
mesaj yayımlayarak bu gecede kötü duyguların önüne geçmek
gerektiğine vurgu yaptı.
Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Meclis
Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'anı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın
heyecan ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Bu müstesna ve muazzez gecenin, insanların yolunu ve ruhunu hidayet ışığıyla
buluşturmasını dileyen Eyyüpoğlu, Kadir Gecesi'nin insanlar için bir fırsat gecesi
olduğunu kaydetti.
Eyyüpoğlu; “Bu mübarek gecede bu güzel vatanda sevginin, hoşgörünün, barışın ve
huzurun olması için çaba sarf etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin
ve hemşerilerimin Kadir Gecesi'ni kutluyorum.” dedi
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BAŞKAN KAYA'DAN

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Y

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar
İlçesi'nde Suriye sınırında çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerler
için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde Suriye sınırındaki Altıntepe
Mahallesi'nde sınırı geçmek isteyen PYD'li gurubun askerlere ateş
açması sonucu çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri
hastanede şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, Âdem Döğüşgen, Berat Sarıkaya ve Yiğit Şahan'ın
şahadetlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Şehit erlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Kaya; “Şehit düşen askerlerimize
Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye
konuştu
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ÜLKE TARIMININ KALBİNDE, TARIM FUARI
AP'ın tahıl ambarı konumunda bulunan Şanlıurfa, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na hazırlanıyor.
Tarımsal anlamda önemli bir potansiyele sahip ve
Dünyanın en fazla pamuk üretilen ili olan Şanlıurfa,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği
yapacak.
Gerçekleştirilecek fuarın organizasyonunu üstelenen şirketle
görüş alış verişinde bulunan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP'ın merkezi ve Türkiye tarımının
başkenti olan Şanlıurfa'da bu tip organizasyonların olmasının umut
verici olduğunu söyledi.
Her şeyi devletten beklemek yerine özel sektör tarafından
atılacak ciddi adımların, Şanlıurfa'nın ekonomisini canlandıracağını
ve çıtayı yükselteceğini sözlerine ekleyen Başkan Kaya; “Tarihi
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neredeyse insanlık tarihiyle birlikte anılan Şanlıurfa, dünya
tarımının önemli orijinlerinden biridir.” dedi.
Makarnalık buğdayın gen merkezi olan Şanlıurfa'nın bağcılıkta da
önemli bir yeri olduğunu belirten Kaya, “Şanlıurfa bereketli hilal
diye bilinen topraklardır. Meyve bahçeleriyle de Evliya Çelebi'nin
hatıratına giren Şanlıurfa'dır. Şu anda da dünyanın en fazla pamuk
yetiştirilen ili Şanlıurfa'dır. Bu kadar önemli bir tarım potansiyeline
sahip olan ilimizde böyle organizasyonların düzenlenmesi mevcut
potansiyelimizi arttıracaktır.” diye konuştu.
Eski 11 Nisan Stadyumunun bulunduğu alanda yapılacak olan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı için özel stant kuracak olan
ﬁrmalara stant teslim tarihi 22 Nisan'da, paket stant ile katılan
ﬁrmalara stant teslim tarihi ise 23 Nisan tarihinde yapılacak. Fuar 2427 Nisan tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

BAŞKAN KAYA'DAN

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj
yayımladı.
Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.
Miraç'ın İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen Hz. Muhammed peygamberin
yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirten Başkan Kaya, “Feyiz ve
bereket iklimi üç aylarda, gönüllerimizi aydınlatan kandiller zincirinden bir halka
olan Miraç Kandiline bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Her şeyden önce Miraç'ın Hz. Peygamberimiz ve her Müslüman için manevi bir terﬁ olduğunu
kaydeden Başkan Kaya, “Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O'nun katında yücelme ve
yükselme ve bu vesile ile yüksek insani sorumluluklar üstlenmek demektir. Bugün bize düşen
miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir.” dedi.
Mübarek gün ve gecelerin bugün eriştiği anlamları ihmal etmeksizin değerlendirmek gerektiğini
de kaydeden Başkan Kaya; “Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam
aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Bu vesile ile Soma faciasında hayatını kaybedenlere rahmet
ailelerine ise sabırlar diliyorum.” diye konuştu
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Ticaret Borsamızdan

Karaköprü Kaymakamına
hayırlı olsun ziyareti

5 Mayıs 2014

icaret Borsamız Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerimiz, Karaköprü
Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Kutlu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Meclis Başkan Yardımcımız Halil Alkan,
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Başkan Yardımcılarımız Mehmet Emin
Aydın ve Ali Çiçek Karaköprü Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Kutlu'ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Kutlu, Şanlıurfa
hakkında ﬁkir alışverişinde bulundu.
Ticaret Borsamız heyeti de kaymakam Kutlu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde
başarılar diledi.
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GAZETECİLER BİRLİĞİ'NDEN
ŞUTB'YE ZİYARET
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anlıurfa Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Polat, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Talat Akay, Müslüm Abacıoğlu ve Ferhat Özer, Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek ﬁkri alış verişinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Yönetimi'ne teşekkür etti.
Basının kentin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Başkan
Kaya, basın çalışanlarının zor koşullarda mesleği icra ettiğini de belirtti. Kaya, kamuoyunun gözü
kulağı konumunda bulunan basın çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek Şanlıurfa
Gazeteciler Birliği Yönetimi'ne teşekkür etti.
Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Polat ve beraberindekiler ise, Ticaret
Borsası'nın projeleri ve yeni hizmet binası hakkında bilgiler aldı.
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SUTB, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞAHİN BİLGİÇ'İ AĞIRLADI

9 Mayıs 2014

icaret Borsamız, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Şahin Bilgiç, Giresun Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Harun Aydın, Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Demirci ve
beraberindeki meclis üyelerini ağırladı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Bilgiç, Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Harun
Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirci ve
beraberindeki meclis üyeleri, Ticaret Borsamıza bir
ziyaret gerçekleştirdi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı
makamında ziyaret eden heyet Şanlıurfa Ticaret
Borsası'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nın Avrupa Birliği'ne başvurarak hibe
desteği aldığı Hububat Lisanslı ve Pamuk Lisanslı Depo
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Projeleri hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, bu projelerin hem üreticiye
hem de sanayicilere büyük yararlar getireceğini anlattı.
Üretici ve sanayici için tüm imkanlarını seferber
eden Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası
hakkında bilgiler veren Başkan Kaya, Şanlıurfa Ticaret
Borsası'nın işlem hacmi yönünden de Türkiye'deki
borsalar arasında 5. sırada yer aldığını aktardı.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Demirci ve beraberindekiler ise kendilerini
ağırladıkları için Başkan Kaya'ya teşekkürlerini iletti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ve Başkan
Yardımcımız Mehmet Emin Aydın, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç'e, Giresun Ticaret Borsası
heyetine Şanlıurfa'ya özgü bakır mırra seti hediye etti.

TİCARET BORSAMIZ
GAZETECİLERİ UNUTMADI
GAZETECİ DERNEKLERİNİ
ZİYARET ETTİK
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azetecileri unutmayan Meclis Başkanımız Ömer
Eyyüpoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle,
Şanlıurfa'daki gazeteci cemiyetlerini ziyaret etti.
Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler günü nedeniyle, GAP Gazeteciler
Cemiyeti, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği ve Şanlıurfa Gazeteciler
Derneği'ni ziyaret etti.
GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Kapaklı'yı makamında

G

ziyaret eden Eyyüpoğlu ve Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü
kutladı.
Kapaklı ve Cemiyet üyeleri ile ﬁkir alışverişinde bulunduktan
sonra Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat'ı da
makamında ziyaret eden Eyyüpoğlu ve Kaya; Veysel Polat ile
gazetecilerin sorunları hakkında görüştü.
Ardından Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler'i
ziyaret eden Meclis Başkanmızı Ömer Eyyüpoğlu ve Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme
noktasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
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LİKOĞLU'NDAN BORSAMIZA

Veda Ziyareti

17 Şubat 2014

anlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet
Likoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya'ya veda ziyaretinde
bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de
yayımlanan atama kararlarına göre başka
bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel
Müdürlüğü emrine alınan Şanlıurfa İl
Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya'ya veda ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı
makamında ziyaret eden Likoğlu, Şanlıurfa'da görev
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yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm
kurum ve kuruluşlarla uyum ve işbirliği içerisinde
çalıştıklarını belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ise;
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Likoğlu'na
Şanlıurfa'daki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Likoğlu'nu; Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu,
Meclis Başkan Yardımcımız Ali Caz, Şanlıurfa Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya karşıladı.
Atama kararlarına göre Şanlıurfa Emniyet
Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Sıtkı Akgül atandı.

Kaya;
“Vergiler Ülke Ekonomisinin
Temel Taşıdır”

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
BORSAMIZA ZİYARET
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
vergilerin ülke ekonomilerinin temel taşı olduğunu
söyledi.
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkan Vekili Cemal
Demir ve beraberindeki Vergi Dairesi Müdürleri,
25.Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ticaret
Borsamızı ziyaret ederek vergi haftası ve hafta
boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Maliye Bakanlığı ve bağlı birimleri tarafından verginin kalkınma
ve ekonominin büyümesindeki işlevinin, toplumun tüm
kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme
alışkanlığının kazandırılması amacıyla geleneksel olarak her yıl
gerçekleştirilen Vergi Haftası'nın 25.'si çeşitli etkinliklerle
kutlanıyor. Bu etkinlikler çerçevesinde; Şanlıurfa Vergi Dairesi
Başkan Vekili Cemal Demir ve beraberindeki Vergi Dairesi Müdürleri

Y

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'ya bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, vergilerin ülke ekonomisinin temel taşı
olduğunu söyledi. Vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu
vurgulayan Kaya, verginin kalkınmanın temel taşı olduğunu
huzurlu bir ülke olmanın yolunun tüm mükelleﬂerin vergisini
zamanında ödemesiyle mümkün olabileceğini belirtti.
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkan Vekili Cemal Demir de kendilerini
ağırladıkları için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'ya
teşekkürlerini sundu. 25. Vergi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi
veren Cemal Demir, bu kapsamda vergi bilincini oluşturmak için
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti.
Gerçekleşen ziyarette; Meclis Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu
Meclis Başkan Yardımcımız Ali Caz, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya ve Meclis Üyemiz Bakır Paf hazır bulundu.
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BORSAMIZ'DAN ŞEKER'E
Hayırlı Olsun Ziyareti

26 Mayıs 2014

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya
ve Başkan Yardımcımız Mehmet Emin
Aydın, Karaköprü İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'ne atanan
Mahmut Şeker'e tebrik ziyaretinde
bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Kaya Başkan Yardımcımız Mehmet emin
Aydın, Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü'ndeki görevinden Karaköprü Gıda Tarım ve
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Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Şeker'e
tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Şeker'e yeni görevinde başarılar dileyen Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ve Başkan
Yardımcımız Mehmet Emin Aydın, Şeker'in yeni
projeleri hakkında da bilgiler aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
Mahmut Şeker ise; Başkanımız Mehmet Kaya ve Başkan
Yardımcımız Mehmet Emin Aydın'a teşekkür etti

TİCARET BORSASI'NDAN

VALİ KÜÇÜK'E ZİYARET
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11 Mart 2014

önetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz;
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Ticaret Borsamız Yönetimi ve Meclis
Üyelerimiz; Şanlıurfa'ya atanan Vali
İzzettin Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde
bulunarak başarılar diledi.
Vali İzzettin Küçük'ü makamında
ziyaret ederek ﬁkir alış verişinde bulunan Ticaret
Borsamız Heyeti, Şanlıurfa'daki tarım potansiyeli

Y

hakkında da bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali
Küçük ise; Şanlıurfa Ticaret Borsası Heyetine teşekkür
etti.
Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Kaya'ya, Meclis Başkan Yardımcımız Ali Caz, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılarımız; Ali Çiçek ve Mehmet
Emin Aydın, Yönetim Kurulu Üyemiz Muzaﬀer Satış,
Meclis Üyelerimiz; Ahmet Göktaş, Cemal Yıldız, Temir
Kurt ve Borsamız Üyesi Nahsan Bülbül eşlik etti.
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28 Nisan 2014

ŞUTB,
ANKARA BORSASI'NI
AĞIRLADI
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icaret Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve beraberindeki
heyeti ağırladı.
Şanlıurfa'ya düzenledikleri gezi kapsamında
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik
Yavuz ve beraberindeki meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Kaya'dan kentin tarım potansiyeli hakkında bilgi
alışverişinde bulundu.
Ankara Ticaret Borsası Yönetimi ve Meclisi'nin gerçekleştirdiği
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın tarımsal potansiyeli ve
tarıma dayalı sanayisi hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa denilince
insanların aklına sadece Harran Ovası' geldiğini kaydeden Kaya;
“Şanlıurfamız sadece Harran Ovası'ndan ibaret değil, turizm alt

T

yapısı ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan ilimizde Suruç
Ovası'nın sulamaya açılması ile birlikte tarımsal üretim daha da
artacak ve ürün deseni gelişecektir.” diye konuştu.
Yavuz ve beraberindekiler, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda yapılan
toplantının ardından Ticaret Borsası'nın yaptığı yeni hizmet binası
inşaatını ziyaret etti. Burada ziyaretçilere yeni hizmet binası
hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
üyelere kaliteli bir hizmet sunmak için bütün imkanlarını seferber
ettiklerini belirtti.
Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ise;
Şanlıurfa'nın her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini kaydetti.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın, 100 bin Tonluk hububat ve 30 bin
tonluk pamuk lisanslı depo projeleri ile Türkiye'deki borsalara örnek
teşkil ettiğini sözlerine ekleyen Yavuz; “Şanlıurfa'da ciddi bir tarım
potansiyeli var, Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından yaptırılan yeni
hizmet binasının Türkiye'deki borsa binalarından daha prestijli
olacağına inanıyorum.” diye konuştu
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