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Başkan’dan

Mehmet Kaya

Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2020, Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkışıyla dünya tarihinde her daim 
yaşanılan acılarla ve üzüntülerle hatırlanacaktır. Ancak öte yandan insanoğlunun dayanışmasının, diğer-
leri için gösterilen hassasiyetin ve devletin halkıyla ele ele mücadelesinin timsali olarak bir bizler için bir 
dönüm noktasını da temsil etmektedir.  

Türkiye, bu yıl içinde çok sayıda deprem ve sel felaketi yaşadı. Salgın sürecinde yaşanan bu olumsuzluk-
lar, pek tabii meydana gelen afetlerin maddi ve manevi etkisini daha da arttırdı. Ekonomik olarak sektörel 
açıdan bir çok alanda daralmalar yaşandı, maddi kayıplarımız oldu. Fakat, gördük ki her şeye rağmen mil-
letimizin göstermiş olduğu birliktelikle, sabırla ve inançla aşılamayacak engel, sarılamayacak yara yok.

Cihana değer, hayatımızın merkezinde yer olan çok sayıda insanı yitirdik. Sevdiklerimize ayıramadığımız 
zamana yandık, komşuluğun kadrini, büyüklerimizin kıymetini, gençlerimizin değerini daha iyi idrak ettik. 
Müşkülü birlikte göğüslemeyi öğrendik. Allah’a İzmir ve Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımız 
için, Antalya’da sele kapılanlar için, virüse yakalanan her bir kişi için ve sağlık çalışanlarımızın sıhhati için el 
açtık. Başkasının olmadığını gördük bu ülkede. Herkesin tek yürek olduğunu hissettik.

Devletin vatandaşı için ekonomik sıkıntıları göze alarak seferber oluşunu, vatandaşın da toplumsal 
destek sağlayarak devletini yalnız bırakmadığını gördük. Bu ülkede herkesin üstüne bir görev düşüyordu. 
Bu noktada yerel anlamda çeşitli projelerle hemşerilerimize yardımcı olacak çözümler üretmeye çalıştık. 
Problemlerimizi gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olduk.

Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı



Şanlıurfa Ticaret Borsası ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen, TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) 
organize ettiği, Şanlıurfa Ticaret 
ve Sanayi Odasının da desteklediği 
programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah 
Erin, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet 
Eşref Fakıbaba, Garnizon Komuta-
nı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Şan-
lıurfa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeynel Abidin Beyazgül, Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Halil 
Peltek, TOBB KGK Başkan Yardımcı-
sı Cevahir Asuman Yazmacı, TOBB 
KGK İl Başkanları, Şanlıurfalı iş ka-
dınları ile kamu kuruluşları ve özel 
sektörde çalışan çok sayıda kadın 
katıldı.

TOBB KGK Şanlıurfa İl Başkanı 
Cevahir Asuman Yazmacı’nın açı-
lış konuşması, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Milletvekili 
Ahmet Eşref Fakıbaba ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Be-
yazgül’ün konuşmalarının ardından 
kürsüye gelen Şanlıurfa Valisi Abdul-
lah Erin, kadınların ekonomik, sosyal 
ve siyasal hayata aktif katılımının 
artırılması, ötekileştirme ve şiddetin 
olmadığı, müreffeh bir yaşam özle-
minin dile getirildiği 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü münasebetiyle, başta 
şehit anneleri ve eşleri olmak üzere 
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü tebrik etti.

Kadın-erkek eşitliği, diğer bir ma-
nada toplumsal cinsiyet eşitliği kav-
ramlarının tartışılması gerektiğini 
kaydeden Vali Erin, “Bizim hareket 
noktamız olan kadim kültürümüz, 
geleneklerimiz, tarihimiz ve elbette 
inancımızdır. Aslında bu değerleri re-
ferans aldığımızda, bir anlamda batı-
nın dayatması olan ve kafa karıştıran 
kavramların bizim için hiçbir anlamı 
olmadığını, kadın-erkek arasındaki 
ilişkilerin düzenlemelerde tereddüt 
yaratacak bir husus olmadığını ifade 
etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“İslam inancında, erkek ve kadının 
birbirini tamamlamak üzerine yara-
tıldığına, kadın ve erkeğin sorumlu-
luklarının hem vahiy hem de Hz. Pey-
gamber’in pratiği ile belirlendiğine 
inanıldığını belirten Vali Erin, zaman 
içerisinde vahiy ekseninden uzakla-
şıldıkça taraflardan birinin aleyhine 
gelişmelerle karşı karşıya kalındığını 
söyledi. Bu dengenin genelde daha 
zayıf olan kadın aleyhine geliştiğine 
dikkat çeken Vali Erin, İslamiyet’ten 
önceki toplumlarda kadın olmanın bir 
utanç vesilesi sayıldığını, bu utancın 
sonucu olarak kız çocuklarının diri diri 
toprağa gömüldüğünü anımsattı. Batı 
toplumlarının da yakın zamana kadar 
bundan farklı bir tutum içinde olmadı-
ğını ifade eden Vali Erin, “Bugün top-
lumsal cinsiyet eşitliğini tartışma ko-
nusu eden batının, yakın çağa kadar 
kadını üçüncü sınıftan daha aşağıda 
gördüğünü ve o şekilde değerlendirdi-
ğini biliyoruz.” diye konuştu.

İslamiyet’le birlikte kadın-erkek 
dengesinin yeniden kurulduğunu, 
erkek ve kadının insan ortak payda-
sında değerlendirildiğini dile getiren 
Vali Erin, “Kur’an-ı Kerimde Cenab-ı 
Allah, hitabında hiçbir zaman ey er-
kekler demiyor. Bütün hitaplarında 
‘mümin kadınlar, mümin erkekler’, 
‘salih kadınlar, salih erkekler’, ‘Allah 
yolunda varlıklarını sarf eden mü-
min erkekler ve mümin kadınlar’ di-
yor. Tabi bunu derken, her türlü fıtri, 
fizyolojik ve metafizik farklılıkların 
da olduğunun farkında olmamız ge-
rekiyor. Dengenin de bu doğal fark-
lılıkların dikkate alınarak oluşturul-
ması gerektiğini hesaba katmamız 
gerekiyor. Bu özellikleri yok sayarak 
veya ihmal etmek suretiyle, erkek 
ve kadın arasında matematiksel bir 
eşitliği dayatmak, kadına da erkeğe 
de zulümdür” ifadelerine yer verdi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu 
gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı 
tebrik eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın 
turizm, sanayi, tarım ve hizmet sek-
töründe hızlı bir kalkınma sürecine 
girdiğini, bu süreçte kadın girişimci-
lerin önemli bir rol üstlendiğini hatır-
lattı.

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE 
GERÇEKLEŞEN PROGRAMA BÜYÜK İLGİ

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şan-
lıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin 
Beyazgül, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, TOBB 
KGK Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, 
TOBB KGK İl Başkanları, Şanlıurfalı iş kadınları ile 
kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışan çok sayıda 
kadın katıldı.
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Salgın sürecinde üyelerimiz ve çalışanlarımız sağlığı birtakım önlemler aldık; 

Mesai saatleri düzenlemesi
Mesai saatleri sırasında ve üye işlemlerinde sosyal mesafe
Maske zorunluluğu,
Girişlerde ateş ölçümü
Odaların düzenli temizliği ve binanın her yerine dezenfektan konulması
Üye aidatları ertelendi
Üyelerimize maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. 

TOBB, Ulusal Pamuk Konseyi ve ilgili bakanlıklarla yapılan toplantılarda;

Desteklemelerin acilen yatırılması ve KGF destekli kredilerin seri biçimde  kullandırılması gerektiğini 
söyledik.

Urfa’nın 21 ildeki yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohum desteği projesine dahil edilmesinin elzem 
olduğunu anlattık. 

Lisanslı pamuk depolarının mevzuatının pamuk üreticisi ve çırçır işletmeleri için lisanslı depo desteğinden 
yararlanamama noktasında olumsuzluk yarattığını bu nedenle de yenilenmesi gerektiğini belrittik. 

Tekstil üretiminin bir kolu olan çırçır işletmelerinin mücbir sebep kapsamına alınmasını talep ettik.
Katıldığımız her toplantıda finansal, lojistik ve tarımsal desteklerin yanı sıra vergi ötelemelerini gündeme 

getirdik. 
Virüs nedeniyle ihracat yapan tekstil şirketlerinin siparişleri durdurmasına bağlı olarak pamuk 

fiyatlarının düştüğünü, girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçiyi pamuk ekiminden uzaklaştırabileceği 
bu nedenle destekleme ücretlerinin acilen arttırılması ve bunun çiftçiye hemen ilan edilmesi gerektiğini 
vurguladık.

Bu taleplerimizin yanıt bulması için bir yandan yapılan toplantılarda gereksinimlerimizi ısrarla dile 
getirirken, bir yandan da Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve Şehrimizin vekillerine bu taleplerin 
kapsam ve aciliyetini anlatmak için kendileriyle temaslar gerçekleştirdik. 

Cumhurbaşkanımızın başlattığı Birlikte Başaracağız kampanyasına ve bunun yanı sıra Urfalı 
hemşerilerimiz için Valiliğin yaptığı yardımlara destek olduk. 

Şehrimizin virüsün yarattığı ekonomik daralmayı en hafif biçimde atlatabilmesi için gerekli 

merkezler ve birimlerle sürekli biçimde toplantılar düzenledik. Urfa ekonomisi ve üyelerimizin 

salgından minimum zarar görmesi için, ulaşabildiğimiz her platformda alınması gereken tedbirleri 

sıraladık ve bu taleplerimizin gerçekleşmesi için var gücümüzle mücadele ettik.

Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Ulusal Hububat Konseyi işbirliği ile düzenlenen "2019 
Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli" sektörün önde gelen temsilcilerinin 

katılımlarıyla birlikte Ticaret Borsamız M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU Toplantı Salonunda 
gerçekleşti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Ulusal Hububat Konseyi işbirliği ile düzenlenen "2019 
Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli" sektörün önde gelen temsilcilerinin 

katılımlarıyla birlikte Ticaret Borsamız M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU Toplantı Salonunda 
gerçekleşti. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın akabinde açılış konuşmasını Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mehmet KAYA yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan KAYA ülkemizde ve ilimizde yaşanan tarımsal 
sorunları dile getirdi. Panel katılım sağlayan protokolümüzün konuşmalarının 
ardından istatistiki bilgiler eşliğinde çok değerli panelistlerimizin sunumları ve 

değerli hocalarımızın engin bilgileriyle katılımcıların sorularını cevapladığı soru-
cevap bölümüyle devam etti.

Ulusal Hububat Konseyi 2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli
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"2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli"miz Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet KAYA'nın ve panele katılan protokolümüzün plaket takdim törenleriyle sona 
erdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen toplantıda 365 Oda ve Borsa başkanı ile bir araya geldi. 

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ekonomik etkilerinin ve buna yönelik alınan tedbirlerin istişare edildiği 
toplantıda notlarını alan Mehmet Kaya, Şanlıurfa ekonomisinin desteklenmesi hususunda çözüm önerileri sundu. 
Kredi, kefalet, istihdam ve ulaşım gibi birçok alanda alınan tedbirlerin konuşulduğu toplantıda finansal, lojistik ve 
tarımsal desteklerin yanı sıra vergi ötelemeleri gündem maddelerini oluşturdu. 

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde anket 
çalışması yapılarak; TOBB nefes kredisi ve bankaların Üyelerimize sağladıkları kolaylıklar, piyasa dalgalanmaları, 
kredi limitleri ve çalışanların durumu analiz edildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, “Bu toplantıyla 
Şanlıurfa ekonomisinin ihtiyaçlarını ve üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını TOBB Başkanımız 
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Etkisi küresel ölçekte 
hissedilen Koronavirüs salgınına karşı ulusal ve yerel boyutta mücadele veriyoruz. Bu konuda başta 
Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri olmak 
üzere TOBB bünyesinde yaptığımız çalışmalar ülke genelinde ve Şanlıurfa’da ticaret hayatına can 
suyu verecektir.’’ diye konuştu.
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Ulusal Pamuk Konseyi Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan acil toplantı 
talep etti. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Kaya’nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, 
Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Hakkı Ünal Evcim, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü 
Mehmet Hasdemir, Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem ve Tarla Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel 
pamuk ekimi üzerine istişarelerde bulundular. 

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılına ait desteklemelerin arttırılması ve pamuk 
fiyatları konuları ele alındı. Pamuk ekim alanlarındaki azalma, ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin yükselmesi, 
pamuk ekiminde kullanılan ilaçların kontrolü ve bununla ilgili eğitimlerin verilmesi hususları ise toplantının diğer 
gündem maddeleriydi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya 
toplantı esnasında ilaçların etken maddesinin çok düşük olması hasebiyle haşerelere karşı etkisinin azaldığına 
dikkat çekti. Katılımcılarla pamuk ekimi üzerine istişarelerde bulunurken Başkan Kaya, virüs nedeniyle ihracat yapan 
tekstil şirketlerinin siparişleri durdurmasına bağlı olarak pamuk fiyatlarının düştüğünü, girdi maliyetlerinin yüksek 
olmasının çiftçiyi pamuk ekiminden uzaklaştırabileceği bu nedenle destekleme ücretlerinin acilen arttırılması ve 
bunun çiftçiye hemen ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Kaya Ulusal Pamuk Konseyi İle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Düzenlediği
Toplantıya Katıldı

Toplantıda koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine karşı alınmış olan ve alınması 
planlanan tedbirler konuşuldu. Hibe ve desteklemeler, hazine arazilerinin tarıma kazandırılması, mevsimlik işçilerin 
durumu ve tarımsal istihdam konferansın gündem maddelerini oluşurdu. 

Bakan Pakdemirli, söylentilere itibar edilmemesini; vakaların kesinlikle milletten saklanmadığını vurgulayarak 
başladığı konuşmasına, bakanlığın salgın için aldığı önlemleri anlatarak devam etti. Türkiye’nin un ihracatında dünya 
çapında ilk sırada, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu belirten bakan Pakdemirli, hububat ve bakliyatta 
da yeteri kadar stoka sahip olduklarını belirtti. Toplantıda İşsiz kalanların tarım sektöründe çalışmaları hususunda 
çalışmalar yapıldığı açıklandı. Yaklaşık 330.000 mevsimlik işçinin sağlık kontrolleri, ulaşımları ve konaklamaları 
ile ilgili tedbirlerin alınmış olduğu, bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları ile ilgili bir çalışma 
yapıldığını belirtti. 

Bakandan söz alan Başkan Kaya, ekonomik döngüde üreticiden yana saf tutulması gerektiğini 
belirterek Şanlıurfa’nın sorunlarını dile getirdi. Konuşması sırasında 21 ildeki yazlık ekim yapılabilecek 
arazilerde tohum desteği projesine Şanlıurfa’nın de dahil edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı. Pamuk 
üretim alanlarındaki düşüşe işaret eden Kaya, lisanslı pamuk depolarının mevzuatının pamuk üreticisi 
ve çırçır işletmeleri için lisanslı depo desteğinden yararlanamama noktasında olumsuzluk yarattığını bu 
nedenle de yenilenmesini ve tekstil üretiminin bir kolu olan çırçır işletmelerinin mücbir sebep kapsamına 
alınmasını talep etti. 

Bakan notlarını alarak ‘’Pamuk mutlaka üretilmesi gereken bir ürün. Pamukla ilgili desteğin artmasıyla 
ilgili aksiyon alacağız.’’ dedi. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
Borsalar Konsey toplantısına katıldı. 

16 17



Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Fıstık Lisanslı Depo Çalışmaları

Borsamızın İş Birliğiyle 
Proje Başvurusu Yapılan 
Fıstık Lisanslı Depo 
Çalışmaları Üzerine 
PAMLİDAŞ ve Merkez 
Binamızda Toplantılar 
Gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya’nın girişimleriyle Şanlıurfa Ticaret Borsası bünyesinde kurulacak olan 
yetkili sınıflandırıcı laboratuvar çalışmaları ve Şanlıurfa Valiliği ile Borsamızın iş birliğiyle proje başvurusu yapılan 
Fıstık Lisanslı Depo çalışmaları üzerine PAMLİDAŞ’ta bir toplantı gerçekleştirildi. PAMLİDAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Neşet Karakucak, Pamlidaş Genel Müdürü Özgür Kılıç, Genel Sekreter Yardımcımız Ayşe Çadırcı Kandemir 
ve Borsamız personelinin katılım sağladığı toplantıda, gündem maddeleriyle ilgili istişareler yapılarak projelerin 
detayları konuşuldu.

18 19



Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Nasan Bülbül, Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclisi Başkanımız İsa Kızıldemir, Meclis 
Üyeleri Ömer Çiçek ve Kemal Uflaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Zahireciler 
Borsası Ziyareti. Harran Üniversitesi ile Görüşmeler Sağlandı.
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Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, dijital ortamda yapılan toplantıda söz alarak; 
işsizlik fonu kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneğinin 3 aydan 6 aya kadar uzatılması, 2019 ve 2020 
destekleme ödemelerinin erken tarihe alınması, işlem hacmi 3 Milyon TL’den düşük olan üyelerimize de 100 bin 
TL kredi kullandırılması ve Nefes Kredisi masraf oranlarının tahsil edilmemesi noktasında taleplerini dile getirdi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
yönettiği,  Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa Başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katıldı. 

Dünyayı çevreleyen Kovid-19 salgını küresel ölçekte ekonomik bir daralmayı da beraberinde getir-
miştir. Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde Şanlıurfa Ticaret Borsası, hem yerel hem de ulusal ölçekte 
birçok temas ve girişimlerde bulunmuştur. Üyesi olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nez-
dinde yapılan girişimlerimiz sonuç vermiş; ülke ekonomisine can suyu vermek amacıyla Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın desteğiyle TOBB öncülüğünde, Denizbank’ın da katılımıyla 
yeni bir anlaşmaya imza atılmıştır.

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın da zor günler 
geçiren üyelerimizin kullanımına sunmak üzere 
finans desteği sağladığı KGF destekli Nefes Kredisi 
projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
oda ve borsa üyesi olan ve yıllık cirosu 25 Milyon 
TL’nin altında olan işletmecilere özel, 2020 yılında 
6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 
yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 
7,5 yıllık faiz oranıyla sunulacaktır.

Bu bağlamda Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet KAYA ile Denizbank Şanlıurfa-GAP-
Emniyet Caddesi Şubesi Müdürleri Celal SELA-
Gökmen KARAKAŞLI-Remzi SEZGİN Nefes 
Kredisi’nin detaylarını inceledikleri bir görüşme 
gerçekleştirdiler. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
Denizbank yetkililerinden detaylı bilgi alarak 
kendilerine işletmecilerimize ve dolayısıyla da 
ülke ekonomisine yaptıkları katkılar dolayısıyla 
teşekkür etti. Verimli geçen görüşmenin ardından 
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaya, Borsamıza kayıtlı üyelerimizden 
cirosu 25 Milyon TL’ye kadar olan işletmelerin 
100,000 TL’ye kadar finansman imkanından 
faydalanabileceklerini belirterek projenin 
Şanlıurfalı tüm işletmecilere hayırlı olmasını diledi.

Şirketlerimize destek olmak için TOBB Nefes Kredisi yeniden başlatılmıştır. Kredi yalnızca 
TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye olan işletmeler tarafından kullanılabilecektir. Nefes Kredisi 
üst limiti 100.000 TL’dir. Nefes Kredisi, 31/12/2020 tarihine kadar anapara ve faiz geri 
ödemesiz, 31/12/2020 tarihini takip eden 12 aylık eşit taksitli toplam en fazla 20 ay vadeli 
olarak kullandırılacaktır.
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İhracat destek ofisi web sitesi tanıtım eğitimi

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nasan Bülbül ve teknik ekiple birlikte, tohum 
eleme fabrikası kuruluşu hakkında yaptığı toplantı.

İl Tarım Müdürü ile Buğday Pazarı ve İmam Keskin Ziyareti

26. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin YILMAZTEKİN’in Borsa Ziyareti
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Ziraat Bankası İle Sözleşme İmzaladık

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin  ile Buğday pazarı ve zahireciler borsası ziyareti

Ziraat Bankası İle Sözleşme İmzaladık

Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam ve yardımcısı Reşat Uzun, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya’yı ziyaret ettiler. Görüşmede Birecik Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ve üyelerimizin 
kullanımına sunulmak üzere girişimlerini başlattığımız Fıstık Lisanslı Deposu projesi istişare edildi. 
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Çiftçimizin alın terinin hasada dönüşmesiyle pazarlarımızda hububat sezonu başladı. Öncelikle, 
bu dönemin tüm üreticilerimiz ve tüccarlarımız için bol verimli, bereketli geçmesini dilerim. 
Virüsün yayılımını önlemeye yönelik tüm tedbirleri pazarlarımızda almış bulunmaktayız. Değerli 
hemşerilerimizden ricam, kendi sağlıklarını koruyabilmeleri için uyguladığımız önlemlere sıkı sıkıya 
riayet etmeleridir. 

Hasadın yapıldığı bu aylar, hem sağlık önlemlerine hem de 1933’ten beri uygulanan anız yakma 
yasağına uyarak emeğimizi duyarlılığımızla taçlandırma noktasında kritik öneme sahiptir. Sağlık 
dolu verimli bir gelecek inşa etmek bizim elimizdedir.  

Hasat sonrası toprakta kalan kök ve saplardan kurtulmak için, ne yazık ki, anız yakma yoluna 
sıkça başvurulmaktadır. Maalesef, anız yakmak kolay, masrafsız ve çabuk bir yöntem olarak 
görülüyor. Ancak bu yöntem yalnızca birçok faydalı böcek ve mikroorganizmaya zarar vererek 
topraktaki organik maddeleri yok etmekle kalmıyor, uzun vadede verimi de düşürüyor.

Bu zor günlerde vatandaşa destek için seferber edilen ülke kaynaklarının kadri artık, çok daha iyi 
biliniyor. Önemli bir yem kaynağı olan anız artıklarının ortadan kaldırılması, hayvancılığı olumsuz 
etkilemekte, dolayısıyla Milli Sermayemizin de israfı manasını taşmaktadır. 

Sıhhatli bir yaşam için doğaya saygının önemini daha da iyi idrak ettiğimiz bu süreçte, anız 
yakmanın orman yangınlarına ve çevre kirliliğine yol açacağı unutulmamalıdır. Gelecek nesillerin, 
torunlarımızın soluyacağı havayı muhafaza etmek bizim sorumluluğumuzdadır.

Birbirimiz için fedakârlık yapmak, sosyal olarak herkes için kaygılanarak hareket etmek, 
başkalarının iyiliği için önlem almak gördük ki aslında hepimizin hayatını kurtarıyor. Anız yakmak, 
komşu tarladaki ekinlere büyük çevresel zararlar vermektedir. Sağlığı için dualar ettiğimiz, hayatı 
için kaygılandığımız komşumuzu, anız yakarak tehlikeye atmamalıyız.  

Sürdürülebilir bir tarım için anızın yakılarak değil, uygun alet ve makinelerle toprağa karıştırılarak 
kaldırılması gerekmektedir. Hassasiyeti bir ders olarak aldığımız bu zorlu günlerde, ekonomimizin 
bel kemiği çiftçilerimizden anız yakmamalarını rica ediyorum. Gelecek, biz bir durdukça, birbirimizi 
daha iyi anladıkça, birbirimiz için mücadele verdikçe bereketi ve bolluğu ile Allah’ın izniyle bizim 
olacaktır.

Birbirimizden güç almayı, toplumsal dayanışmayla zorluklara göğüs 
germeyi ve kendimizden çok başkalarını düşünmeyi yeniden hatırladı-
ğımız; küresel bir salgına karşı mücadele verdiğimiz bu günler, bizlere 
emek ve üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mehmet Kaya
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan
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Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun yönetiminde video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda borsa 
üyelerinin ve Şanlıurfa’nın sorunlarına çözüm 
aradı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin katıldığı toplantıda 365 Oda ve Borsa Baş-
kanı hazır bulundu.   

Düzenlenecek toplantı öncesi Başkan Kaya, 
gündeme alınmasını elzem gördüğü maddele-
ri bir rapor halinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’yle paylaştı. Raporda; 21 ilde uygulanan 
“Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” program kap-
samının Şanlıurfa’yı da içine alacak şekilde ge-
nişletilmesi, destekleme ödemelerinin erken 
tarihlere alınması ve ilimizde etkili olan dolu 
yağışı sonucu üretimlerinin büyük çoğunluğunu 
kaybeden çiftçilerimizin mağduriyetinin gideril-
mesi noktasında söz konusu yerleşimlerimizin 
afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşması-

nın ardından söz alan Bakan Pakdemirli salgın 
döneminde alınan tedbirleri ve gerçekleştirilen 
yatırımları anlattı. 

Toplantı esnasında söz alan Şanlıurfa Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 
toplantı öncesi iletilen rapora ek olarak; hubu-
bat desteklemelerinin müstahsil makbuzları-
nın teslim alındıktan sonra en geç 1 ay içerisin-
de ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşma 
sırasında stok affının yinelenmesi gerektiği 
belirtildi. Başkan Kaya sözlerine son verirken, 
doludan zarar gören üreticileri yeniden hatır-
lattı ve Bakan Pakdemirli’yi Ticaret Borsası’nın 
misafiri olarak Urfa’ya davet etti. 

Bakan Pakdemirli ise Şanlıurfa’yı yeniden 
ziyaret etmek için çok istekli olduğunu dile 
getirerek tüm taleplere cevap verilmeye ça-
lışılacağını; desteklemelerin erken ödenmesi 
hususunu gündeme alacaklarını ve stok affı ile 
ilgili de talebin Maliye Bakanlığı’na iletileceğini 
belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Pakdemirli ile Toplantı

Malatya
Şeker Fabrikası

Fabrika Müdürü Suat Altun ve Türkiye Şeker Fabrikaları temsilcileri ile 
lisanslı depolar üzerinden Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. adına yapılması 

planlanan alımlarla ilgili görüşme gerçekleştirildi.

 Şeker fabrikalarıda hazine 
bakanlığı emriyle çiftçiden ve 
tüccardan tmo fiyatının %2 
üstünde alım planlıyor ve uygun 
gördüğü lisanslı depolar ile bu 
konuda protokol imzalamak 
istiyor. Yani çiftçi lisanslı depoya 
getirdiği malı ister TMO ya 
isterse Türk Şeker A.Ş’ye satış 
yapabilecek.
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CHP Milletvekillerinin Borsamızı Ziyareti

Genel Sekreter Yardımcımız Ayşe Çadırcı Kandemir ve borsa personelinin PAMLİDAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşet Karakucak’ı ve PAMLİDAŞ Genel Müdürü 
Fevzi Özgür Kılıç’ı ziyaret etti.  32 33



Başkan Kaya İletti

TOBB Harekete Geçti

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya öncülüğünde 
Şanlıurfa Ticaret Borsası, Kovid-19 salgının 
uluslararası platformda yarattığı daralmanın minimum 
zayiatla atlatılabilmesi, ekonomik alanda rahatlama 
yaratılabilmesi adına hem yerel hem de ulusal ölçekte 
birçok temas ve girişimlerde bulunmuştu. Kaya, pandemi 
sürecinde katıldığı çeşitli toplantılarda Şanlıurfalı üretici, 
esnaf ve tüccarın ihtiyaç ve taleplerini her fırsatta dile 
getirmiş, gerekli mercilere iletmiş ve bunların takipçisi 
olmuştu. 

Toplantılarda altı çizilen hususlar Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği nezdinde yapılan girişimlerle sonuç 
vermiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
desteğiyle TOBB öncülüğünde, Denizbank’ın da 
katılımıyla yeni bir anlaşmaya imza atılmış, şirketlere 
destek olmak için TOBB Nefes Kredisi yeniden 
başlatılmıştı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Kaya, 18.05.2020 tarihli TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen, 
Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa Başkanlarının bir 
araya geldiği toplantıda Nefes Kredisi’nin kapsamının 
genişletilerek, daha çok bankayla anlaşma yapılması 
gerektiğini belirtmişti.  

TOBB’dan alınan güncel bilgilere göre, Hâlihazırda 
Denizbank ile devam etmekte olan Nefes Kredisi 
başvuru ve kullandırımları için kamu bankalarından 
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile de anlaşma 
imzalandı. 

Protokole göre kredi yalnızca TOBB’a bağlı Oda ve 
Borsalara üye olan işletmeler tarafından kullanılabilecektir. 
Nefes Kredisi üst limiti 100.000 TL’dir. Nefes Kredisi, 
31/12/2020 tarihine kadar anapara ve faiz geri ödemesiz, 
31/12/2020 tarihini takip eden 12 aylık eşit taksitli 
toplam en fazla 20 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı

      İsmail Çetinkaya’nın Borsamızı Ziyareti

Dünyayı çevreleyen virüs salgını hem ekonomik hem de sosyal alanda etkilerini 
hissettirmeye devam etmektedir. İstatistiki veriler incelendiğinde, Türkiye’nin bu süreci siyasal 
mecrada gelişmiş diye tanımladığımız ülkelere göre çok daha iyi yönettiği anlaşılmaktadır. 
Bu noktada öncelikle gecesini gündüzüne katarak küresel ölçekli bir felaketle mücadele 
veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm kabinesine teşekkürü bir 
borç bilirim. Alınan tedbirler ve tedbirlerin kararlı uygulanması kamusal alanda farkındalık 
oluşturmuş, milletimiz de gösterdiği hassasiyet ile topyekûn mücadele mantığını tabana 
yaymıştır.

Yerel bağlamda Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak  pandemi sürecinde üyelerimiz ve 
çalışanlarımız sağlığı için mesai saatleri düzenlemesi, üye işlemlerinde sosyal mesafe ve 
maske zorunluluğu, üye aidatlarının ertelenmesi ve pazarlarımızın giriş çıkışlarında maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü gibi birtakım önlemler aldık. Şehrimizin virüsün yarattığı ekonomik 
daralmayı en hafif biçimde atlatabilmesi için gerekli merkezler ve birimlerle sürekli biçimde 
toplantılar düzenledik. Urfa ekonomisi ve üyelerimizin salgından minimum zarar görmesi 
için, ulaşabildiğimiz her platformda alınması gereken tedbirleri sıraladık ve bu taleplerimizin 
gerçekleşmesi için var gücümüzle mücadele ettik. 

Hamdolsun ki, Allah’ın inayetiyle virüsün yayılımı Türkiye genelinde kontrol altına alınarak 
bir normalleşme süreci başladı. Ancak bu pek tabii ki, salgının tamamen bittiği manasını 
taşımıyor. Normalleşme, toplum tarafından sosyal mesafe ve sağlık bilgisi kurallarına çok 
daha sıkı bir biçimde uyulması gereken bir geçiş sürecidir. Bu noktada hemşerilerimiz her 
zamankinden daha dikkatli olmalı, emeklerin boşa gitmemesi için bugüne kadar gösterdiği 
hassasiyeti kararlılıkla sürdürmelidir. 

Bilindiği üzere bir süre önce vefatını teessür içinde öğrendiğim değerli dostum Abdurrahman 
Nüvit Yetkin’i koronavirüsü atlatmış olmasına rağmen enfeksiyon dolayısı ile kaybettik. Ne 
yazık ki dün de kıymetli çalışma arkadaşımız Diyarbakır Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TDİOSB Başkanı Resül Gündoğan’ın Hakka yürüdüğü haberi geldi. Her ne kadar normalleşme 
sürecine girmiş olsak da bu, tedbiri elden bırakabiliriz manasını taşımıyor.  

Valiliğimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla Kornavirüs ile mücadele tüm hızıyla 
devam ediyor. Değerli hemşerilerim, bu zor günleri çabucak atlatmak yalnızca devletimizin 
aldığı önlemlerle mümkün olamaz. Bu noktada iş bizlere düşüyor. Unutulmamalıdır ki, bir 
kişinin tedbirsizliği onlarca kişiyi etkileyebiliyor. Vaka sayısındaki artış ancak bizlerin dikkatiyle 
durdurulabilir. Salgının boyutunu ve ciddiyetini hiçbir zaman unutmamalı, her daim buna göre 
hareket etmeliyiz. 

Şanlıurfa’da, özellikle son günlerde vaka sayısında artış gözlenmektedir. Önümüzdeki 
günlerde daha fazla acı yaşamamak, bunun suçluluğunu hissetmemek için lütfen normalleşme 
sürecini hassasiyetle uyacağımız kurallar çerçevesinde sürdürelim. Gerekmedikçe sokağa 
çıkmayalım. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım, sosyal mesafeye dikkat 
edelim, dost meclislerini daha sonra hep beraber olmak üzere bir süre erteleyelim, kalabalık 
ortamlardan uzak duralım ve tokalaşmak, sarılmak gibi geleneksel alışkanlıklarımızı geçici 
olarak bir kenara bırakalım. Saygıdeğer hemşerilerim, sağlıklı günleri bizler imar edeceğiz. 

BASIN
 AÇIKLAM

ASI

Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Urfa Şanlıdır,  
Şan Urfalılarındır.

Urfa düşman işgali altındaydı. 9 Şubat 1920 sabahı minarelerden, kaleden ve yüzlerce evden 
atılan silah sesleri duyuldu; Urfa Fransızlara ayaklanmıştı. İşgal boyunca Urfa çeteleri akın 
akın mücadeleye katılıyordu.  Fransız birlikleri Bu milli şahlanışın önüne geçemeyeceklerini 
anlayınca kentten ayrılacaklarını bildirdiler ve 10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan gece Urfa’yı 
tamamen boşalttılar. 

Kendi imkânlarıyla işgale karşı koyan Urfa halkı, Milli Mücadele tarihinde önemli bir sayfa 
açmış, vatan savunmasında destanlaşmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin gönlünde 
bağımsızlık mücadelesiyle yer etmiş olan Urfa’ya 22 Haziran 1984’te “Şanlı” unvanını verdi. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın desteğiyle Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. adına lisanslı depolar aracılığıyla yapılması planlanan 
hububat alımları üzerine Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. temsilcileri 
ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 08.06.2020 tarihli görüşmede hazırlanan projenin kapsamı incelenmiş, protokolün 
detayları istişare edilmişti.

Hayata geçirilecek proje ile hububat üretimini artırabilmek için kuru tarımın yapıldığı arazilerin de değerlendirilmesi 
amaçlanmakta, böylece 4 Milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedeflenmekteydi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan proje, ev sahipliğini Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya’nın üstlendiği toplantıda, Türk Şeker A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat 
Altun,  Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu,  
Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü Şube Başkanı Sait Yıldız ve 
Bozova Ziraat Odası Başkanı Fuat Almas’ın da katılımlarıyla tanıtıldı. 

Başta hububat olmak üzere çeşitli tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans desteği verilerek çiftçinin 
krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapabileceği yeni sistemde 
Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek.

BAŞKAN KAYA, 

      Hububat Alımlarıyla İlgili Toplantıya

Ev Sahipliği Yaptı

Geniş kapsamlı sunumların yapıldığı toplantıda, 
söz konusu proje ile çiftçilerin 3,5 milyar TL gelir 
elde edeceği, tarımsal ürün ithalatında da 500 
milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı belirtildi. 
Sunumların ardından yapılan görüşmelerde 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin Şanlıurfa’ya 
bir şube açması ve ilimizdeki şeker pancarı 
ekiminde kotaların yükseltilmesi talep edildi. 
Başkan Kaya, kotaların yükseltilmesi durumunda 
şeker pancarının borsanın kotasyonuna dâhil 
edilebileceğini dile getirdi. 
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Albarakatürk Bölge Ve İl Müdürlerinin, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı Ziyareti

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire 
Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, DEDAŞ İşletme Müdürü Kemal Kaçkin borsamızı ziyaret ettiler. 

Zahireciler Borsası ‘nda üyelere maske ve dezenfektan dağıtımı

Koruma Şube Müdürü ve Personelinin Mehmet Kaya’yı Ziyareti

İştiraklerimiz Pamlidaş ve Gaplidaş Genel Müdürleriyle Toplantı

38 39



Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nusret Kara, Harran Üniversitesi 
Dış Paydaş Değerlendirme Toplantısına katılım sağladı. Toplantıda Harran Üniversitesi ile 

tarımsal üretimi ve verimliliği arttırmak için yapılacak ortak projeler istişare edildi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin Borsamızı Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya Upk Yönetim Kurulu Toplantısına 
Katıldı, pamuğun uluslararsı piyasadaki durumu istişare edildi.

 Batman Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hifzullah Aktaş’ın Borsamızı Ziyareti
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Borsamız personellerine yönelik özel kişisel gelişim ve mesleki eğitim programı tertip edildi. 1-3 
Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlarımızla yapılan toplantının ardından Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında ZOOM üzerinden düzenlenen kurumsal temsil 
eğitimi de verildi. 

Şire Pazarı ve Sebze Hali Maske ve Dezenfektan Dağıtımı

42 43



Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir İle Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Toplantı

Birimler Arası Toplantı

Kalite Toplantısı

Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir ve Akreditasyon Biiriminin Basın Birimi ile Toplantısı

Basın, Bilgi İşlem ve Akreditasyon Birimleri  Toplantısı
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 Akreditasyon Çalışmaları

Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir Yönetiminde Gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Birim Toplantısı

 Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir Yönetiminde Gerçekleştirilen Muhasebe Birimi Toplantısı

Kurum İçi Toplantı

Birimler Arası Toplantı

 Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya Akreditasyon çalışmalarını inceledi
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet KAYA, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Karaköprü 

Belediye Başkanımız Metin BAYDİLLİ ile 

Fıstık Hasadı Şenliğine Katıldı48 49



 Koruma Kurulu 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Ev Sahipliğinde Yapıldı Protokol Anlaşması İmzalandı
Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Nevali Hotel 
arasında özel bir

Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Nevali Hotel arasında özel bir protokol 
anlaşması imzalandı. Buna göre Nevali Hotel’den hizmet alan Şanlı-
urfa Ticaret Borsası üyeleri, kendilerine özel ayrıcalıklardan yararla-
nabilecek. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile 
Nevali Hotel Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca arasında im-
zalanan protokolde, Şanlıurfa Ticaret Borsası’na kayıtlı misafirlere 
oda konaklamalarında özel fiyat uygulaması, restoran kullanımında 
yüzde 10, SPA merkezi kullanımında, düğün ve toplantı organizas-
yonlarında ise yüzde 15 indirim imkânı sağlanacak.

Atılan imzaların ardından konu ile ilgili değerlendirmede bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ‘’ Borsamızın kıymetli üye-
leri için hemen her platformda çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. 
Sunabilecek her türlü hizmet, sağlanabilecek her türlü destek için 
çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Üyelerimizin faydalanabile-
ceği bu yeni protokole imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Nevali 
Hotel Genel Koordinatörü Sayın Ömer Faruk Karınca’ya da bu pro-
tokole vesile oldukları için bütün üyelerimiz adına teşekkür ediyo-
rum.’’ diye konuştu. 
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Gazeteci yazar Ekrem 
Arpak, borsamızı ziyaret 
ederek borsa yönetimine 

ve meclisine imzalı kitabını 
takdim etti.

Gazeteci Yazar Ekrem Arpak’ın 

Borsamızı Ziyareti
 İş Güvenliği Sağlık Taraması
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Borsamızı Ziyareti
 27. Dönem Ak Parti Milletvekili Adayı
Güler Kama İzol’un

Kurum İçi Etkinlik

Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi
TOBB Yüksek Koordinasyon ve Strateji 

Geliştirme Yüksek Kurulları 

TOBB Yüksek Koordinasyon ve Strateji Geliştirme Yüksek 
Kurulları Müşterek Toplantısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
yönetiminde gerçekleştirildiToplantıda kurul üyeleri salgının 
ekonomiye etkilerini, sektörel sorunları, iş dünyasının 
beklentilerini değerlendirdi. 

Ülke ekonomisiüzerine istişareler yapılan toplantıda söz 
alan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, fıstığın 
desteklenmesi için taleplerde bulundu.
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Tanıtım Toplantısı
 Hibe programı, Bilgilendirme ve

Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeliler ile Yerel Ev Sahibi Toplumlardan akranların 
girişimcilik faaliyetlerinde etkileşimde bulunabileceği ve 
ihtiyaç duydukları birçok hizmete erişebileceği etkileşim 
alanları olarak yeni yerel ortak kullanım tesislerine destek 
vermeyi amaçlayan hibe programı, Bilgilendirme ve Tanıtım 
Toplantısı 23.09.2020 saat 14:00’da linki aşağıda yer alan 
Webinar üzerinden toplantı yapıldı. Toplantıda Borsamız 
personellerinden Emine Şelli, Lamia Keleş ve Halit Yıldız hazır 
bulundu.

Borsa Ziyaret i
 Ak Parti İl Başkanı ve

Yönetim Kurulu Üyelerinin
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Bir Araya Geldiği Toplantı
Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa Başkanlarının

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yönettiği,  Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa 
Başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katıldı. Bölgesel sorunların ve 
yerel piyasaların istişare edildiği toplantıda Şanlıurfa’lı esnaf, tüccar ve 
üreticinin talepleri de sıralandı.  

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, dijital 
ortamda yapılan toplantıda söz alarak virüs nedeniyle ihracat yapan tekstil 
şirketlerinin siparişleri durdurmasına bağlı olarak pamuk fiyatlarının 
düştüğünü ve bu nedenle destekleme ücretlerinin acilen arttırılması ve 
bunun çiftçiye hemen ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Lisanslı pamuk 
depolarının mevzuatının pamuk üreticisi ve çırçır işletmeleri için lisanslı 
depo desteğinden yararlanamama noktasında olumsuzluk yarattığını ve 
yenilenmesi gerektiğini belirten Kaya, Urfalı fıstık üreticisinin sorunlarına 
da dikkat çekti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası bünyesinde kurulacak 
olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvar çalışmaları 

ve proje başvurusu yapılan Fıstık Lisanslı 
Depo çalışmaları için ilgili Bakanlıkların 

desteğini talep eden Kaya, bu 
girişimlerin ve Şanlıurfa’nın 

üretiminde lider olduğu fıstığın 
il genelindeki ticari hacmini de 

arttıracağını dile getirdi. 
Toplantı sırasında ilimiz 

için stratejik öneme sahip 
ürünler olan fıstık ve pamuk 
için üreticiye destek talep 
eden Başkan Kaya, konu ile 
ilgili bir değerlendirmesinde 
“ Bu toplantıyla Şanlıurfa 
ekonomisinin ihtiyaçlarını 
ve üyelerimizin talep, 

öneri ve sıkıntılarını TOBB 
Başkanımız Sayın M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na bir kez daha 
aktarma fırsatı yakaladık. 

TOBB bünyesinde yaptığımız 
çalışmalar ve Borsamızın 

projeleri hem bölgesel olarak 
hem de Şanlıurfa özelinde piyasaları 

hareketlendirecektir.’’ diye konuştu. 

Borsa Ziyaret i
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 
ve Beraberindeki Heyetin
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da 
Katılımıyla

Gerçekleşen Toplantı

Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın de yer aldığı 365 Oda ve 
Borsanın katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Şanlıurfa’yı ve Urfa 
Fıstığını gündeme getirdi. 

2019 yılında 31 bin 931 tonluk 
üretimle Şanlıurfa’nın fıstık 
üretiminde ilk sırayı aldığını ve bu 
yıl da tahmini 156.000 ton fıstık 
rekoltesi ile liderliğini koruyacağını 
belirten Kaya, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası bünyesinde projelendirilen 
Fıstık Lisanslı Depo için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank’tan destek talep etti. 
Daha önce kurduğu Pamuk 

ve Hububat lisanslı depolarla 
Şanlıurfa’da büyük ihtiyaçlara 
cevap veren Şanlıurfa Ticaret 
Borsası, Kentimizde bir fıstık 
lisanslı depo kurulması için 
girişimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 40 dönüm 
üzerine kurulması planlanan Fıstık 
Lisanslı Depo için düşünülen bütçe 
17 Milyon TL. Şanlıurfa Valiliği’nin 
yüzde 1 ortaklıkla dâhil olduğu 
proje fıstıkta standardizasyon, 
kayıt dışılığın önlenmesi ve fıstık 
üreticisine sağlanacak destek 
açısından önem arz ediyor.

Sayın Bakanım, Değerli Rifat 
başkanım ve kıymetli hazirunu 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
kıymetli vaktini toplumun 
sorunlarına ayıran siz sayın 
bakanıma ve bizleri bu toplantı 
vesilesiyle bir araya getirerek 
taleplerimizi size iletebilmemizi 
sağlayan Sayın başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde bulunan dokuz 
il, ülke çapındaki fıstık üretiminin 
yaklaşık yüzde 92’sini üretmektedir. 
Şanlıurfa,  2019 yılında 31 bin 
931 tonluk üretimle ilk sırada yer 
almaktadır. Şanlıurfa’da bu yıl fıstık 
rekoltesinin yaklaşık 156.000 ton 
olacağı tahmin ediliyor. Üretimde 
lider olan Urfa’da fıstığın ticari 
olarak da değerlendirilmesi için 
çabalarımız sürüyor. Daha önce 
Pamuk ve Hububat lisanslı depo 
projelerini hayata geçiren Borsamız 
bu kez de fıstık lisanslı depo 
kurulması için girişimlerde bulundu. 
Bakanlığınızın himayesinde 
ilimize kazandırdığımız 90 bin ton 
kapasiteli hububat lisanslı depo ve 
TOBB ile ortaklaşa kurduğumuz 

20 bin ton kapasiteli pamuk lisanslı 
depo özellikle pandemi sürecindeki 
ekonomik daralmada üreticimize, 
tacirimize ve sanayicimize can 
suyu oldu. Ancak rekoltede her yıl 
rekor kıran ilimizde bir fıstık Lisanslı 
deposu kurulması elzemdir. Fıstık 
lisanslı depo projesi, Urfa fıstığının 
ticari değerini arttırarak markalaşma 
yolunda atılan önemli bir adım. 
Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 40 dönüm 
üzerine kurulması planlanan Fıstık 
Lisanslı Depo için düşünülen bütçe 
17 Milyon TL. Şanlıurfa Valiliği’nin 
yüzde 1 ortaklıkla dâhil olduğu 
proje fıstıkta standardizasyon, 
kayıt dışılığın önlenmesi ve fıstık 
üreticisine sağlanacak destek 
açısından önem arz ediyor. Bu 
projemiz kentin yıllık fıstık üretimi 
göz önünde bulundurulduğunda 
büyük bir gereksinimi karşılayacak 
nitelikte. Fizibilite çalışmaları ve 
yer tahsisi sağlanan projemiz için 
bütçe noktasında gerekli desteğin 
sağlanması Şanlıurfalı hemşerilerim 
adına sizden talebimizdir. Projemize 
destek vererek himayeniz altına 
almanız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da 
Katılımıyla Gerçekleşen Toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanmız Mehmet Kaya    Fıstık Lisanslı Depo 
Çalışmaları İçin Destek İstedi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya, Harran Üniversitesi Rektörlüğünce Harran Okulu 
kalıntılarında düzenlenen 2020-2021 akademik yılı açılış 
törenine katıldı. 

 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
düzenlenen Lisanslı Depoculuk toplantısında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, pamuk ve fıstığın 
desteklenmesi ile ilgili girişimleri ve bu hususta 
üyelerimizden gelen talepleri maddeler halinde sıraladı.

Dünya Pamuk Günü
Konferansı

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Kaya, Dünya Pamuk 
Gününde Talepleri Dile Getirdi

Dünya Pamuk Günü kutlamaları çer-
çevesinde Türkiye’deki pamuk paydaş-
ları bir araya geldi.  

Türkiye’ye 2019 yılında 60 milyar 
doların üzerinde katma değer üreten 
tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin 
ana hammaddesi pamuk ile ilgili izle-
nen politikalardan sektör paydaşları 
mutlu değil. Pamuğun Türk ekonomisi 
için önemi, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü 
kapsamında düzenlenen, Şanlıurfa Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet KAYA’nın da konuşmacı oldu-
ğu “Pamuk Hakkında Gerçekler” baş-
lıklı oturumda masaya yatırıldı. 

Türkiye için stratejik bir ürün olan 
pamuğun Türk ekonomisi için önemi-
nin ele alındığı konferans, Ulusal Pa-
muk Konseyi, Şanlıurfa Ticaret Borsa-
sı, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Gi-
yim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk 
Uygulamaları Derneğinin de katılımıyla 
gerçekleşti. 

Pamuk bitkisinin, işlenmesi açısın-
dan çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil 
sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem 
sanayisinin, linteri ile de kâğıt sanayi-
sinin hammaddesi olduğunu hatırlatan 
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Kaya, Petrole alter-
natif olarak pamuğun çekirdeğinden 

elde edilen yağın, giderek artan mik-
tarda biodizel üretiminde ham madde 
olarak kullanılmakta olduğu bilgisini 
verdi.

Şanlıurfa’da GAP sayesinde pamuk 
ekim alanlarının 2 milyon 500 bin dö-
nüme ulaştığını ve Türkiye’nin pamuk 
üretiminin yüzde 40’ının Şanlıurfa’da 
yapıldığını katılımcılarla paylaşan 
Kaya, “ Pamuk üretiminde ülkemiz ve-
rimliliği dünya ortalamasının üzerinde 
olması, hem sanayi hem de tarımsal 
sektörler ve bunların piyasaya enteg-
rasyonu açısından dikkate değer fır-
satlar sunuyor. Ancak; dünya pamuk 
fiyatındaki dalgalanmalar, lif pamuk 
ithalatın kolayca yapılabilmesi üreticiyi 
fazlasıyla etkileyerek, üreticinin alter-
natif ürünlere yönelmesine ve pamuk 
ekim alanlarının daralmasına neden 
olmuştur. Pamuk, önemi nedeniy-
le dünyada üretici ülkeler tarafından 
özel olarak desteklenen bir ürün olup 
İCAC verilerine göre son yıllarda dev-
let desteklemeleri yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Beyaz altın diye tabir etti-
ğimiz pamuğun ülkemizdeki üretiminin 
arttırılması noktasında fiyat desteği, 
doğrudan gelir desteği, gümrük ön-
lemleri ve sigorta destekleri gibi pek 
çok farklı araç kullanılabilir” dedi.
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Söze başlarken öncelikle bu güzel 
organizasyonda emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür etmek 
istiyorum. Zira ülkemiz için stratejik 
ürün niteliği taşıyan pamuğun 
gündeme getirilmesi, ulusal 
ekonomimizin gelecekteki konumu 
için oldukça önemlidir. 

Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu 
kullanım alanıyla insanlık açısından, 
yarattığı katma değer ve istihdam 
olanaklarıyla da üretici ülkeler 
açısından büyük ekonomik öneme 
sahip bir üründür. Pamuk, işlenmesi 
açısından çırçır sanayisinin, lifi ile 
tekstil sanayisinin, çekirdeği ile 
yağ ve yem sanayisinin, linteri ile 
de kâğıt sanayisinin hammaddesi 
durumundadır. Petrole alternatif 
olarak pamuğun çekirdeğinden elde 
edilen yağ, giderek artan miktarda 
biodizel üretiminde dahi ham madde 
olarak kullanılmaktadır. 

Pamuk üretiminde ülkemiz 
verimliliği dünya ortalamasının 
üzerinde olması, hem sanayi hem 
de tarımsal sektörler ve bunların 
piyasaya entegrasyonu açısından 
dikkate değer fırsatlar sunmaktadır. 
Ancak;  dünya pamuk fiyatındaki 
dalgalanmalar, lif pamuk ithalatın 
kolayca yapılabilmesi üreticiyi 
fazlasıyla etkileyerek, üreticinin 
alternatif ürünlere yönelmesine ve 
pamuk ekim alanlarının daralmasına 
neden olmuştur. Pamuk, önemi 
nedeniyle dünyada üretici ülkeler 
tarafından özel olarak desteklenen 
bir ürün olup İCAC verilerine göre son 
yıllarda devlet desteklemeleri yüksek 
seviyelere ulaşmıştır. Beyaz altın diye 
tabir ettiğimiz pamuğun ülkemizdeki 

üretiminin arttırılması noktasında 
fiyat desteği, doğrudan gelir desteği, 
gümrük önlemleri ve sigorta destekleri 
gibi pek çok farklı araç kullanılabilir. 

Türkiye’nin dünya piyasalarında 
çeşitli sektörlerde söz sahibi olmasına 
katkı sunan pamukta ulusal üretimin 
yüzde 40’ını karşılayan Şanlıurfa’da 
GAP sayesinde pamuk ekim alanı 
geçtiğimiz yıl 2 Milyon 500 Bin 
dekara ulaştı ve 1 Milyon 200 Bin ton 
rekolte elde edildi. Bölgede ulaşılan 
bu kapasitenin giderek daha da 
geliştirilmesi ve ülke ekonomisine 
daha da fazla katkı sağlaması için 
durmaksızın çalışmalar yürütüyoruz. 

Ticaret Borsaları aracılığıyla 
lisanslı depolar tarafından pamuğun 
Lisanslı depo hizmetiyle ve elektronik 
ürün senedi (ELÜS) olarak yatırım 
amaçlı kullanılması sağlanmaktadır. 
Kurulduğu yıl %100 doluluk oranı ile 
tam kapasiteye ulaşan, Türkiye’nin 
en büyük deposu olarak ekonomiye 
önemli katkılarda bulunan Şanlıurfa 
Ticaret Borsası bünyesinde kurulan 
Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (PAMLİDAŞ), 
Uluslararası Pamuk Danışma 
Komitesi’nin (ICAC) iştiraki ile yapılan 
değerlendirmelerde aldığı birinciliklerle 
kurumsal başarısından dünyayı 
haberdar etmektedir.

Ancak hem üretim, hem depolanma 
hem de işlenme süreçlerinde ülkemiz 
için katma değeri olan pamuğa 
daha fazla destek gerekmektedir. 
İnanıyorum ki, gerekli düzenlemelerle 
Türkiye, dünyanın pamuk deposu haline 
gelecektir. Türk pamuğu dünyada hak 
ettiği itibara kavuşacaktır.  

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa
Ticaret Borsası arasında 

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Geliş ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kaya tarafından imzalanan protokol, kurumlar arası işbirliği ve 
dayanışmanın arttırılmasını amaçlıyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Peltek ve Şanlıurfa Ticar-
et Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Kara’nın da teşrifleriyle 
gerçekleştirilen ziyarette iki şehir arasında kardeşlik köprüsü ku-
ruldu. Şırnak T icaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Geliş ile dostluğunun uzun yıllardır sürdüğünü belirten Kaya, 
‘’ Şırnak ve Şanlıurfa’nın arasında kardeşlik köprüsünün inşası biz 
iki eski dosta nasip oldu. İnşallah, el ele omuz omuza daha çok 
başarıya imza atacağız.’’ dedi.  Atılan imzaların ardından Başkan 
Kaya’ya, markalaşan Şırnak balı takdim edilirken, Başkan Kaya ise 
Şanlıurfa’nın coğrafi işaretli ürünü olan sade yağ ve plaket takdi-
minde bulundu.  

Kardeşlik Protokolü imzalandı. 
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şırnak Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yrd Dr. İsa Aydın ve Dr. 
İsmail Aydoğdu’nun Şanlıurfa Ticaret Borsası Ziyareti.

TOBB Bünyesinde gerçekleşen Akreditasyon ön denetimi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşe Çadırcı Kandemir’in yönetimiyle ve personellerin katılımıyla 
gerçekleşti.

Türk Loydu Bağımsız Denetçisi Endüstri Yüksek Mühendisi Mahmut Karaca, 15-16 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen Akreditasyon geliştirme toplantısı kapsamında dışarıdan hizmet almaksızın, 
borsamız Akreditasyon Birimince hazırlanan stratejik planı inceledi. 
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Harran Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Ebru Sakar’ın çalışmalarıyla 
kurulan zeytinyağı tesisinin açılış törenine katılım sağlandı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, üniversiteye 

ve dolayısıyla Urfa’ya 
kazandırdıkları bu güzel 

çalışma dolayısıyla Harran 
Üniversitesi Rektörü ve 

hocalarına teşekkürlerini 
sundu.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba, Hatay Milletvekili İsmet 
Tokdemir, Adıyaman Milletvekili 
Abdurraman Tutdere ve CHP İl Başkanı 
Hayrettin Cidir’in de içinde bulunduğu 
heyet borsamızı ziyaret etti. Üyelerimizin 
taleplerinin dile getirildiği görüşmenin 
ardından Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya heyete teşekkürlerini 
iletti. 

Şanlıurfa Valiliği’nden 
gelen heyet Şanlıurfa 

Ticaret Borsası projelerini 
inceleyerek ortaklaşa 
yürütülmesi planlanan 

programlarla ilgili 
istişarelerde bulundu. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Dışişleri Bakan Yrd. Faruk Kaymakçı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın 
konuşmacı olduğu Türkiye-AB ilişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları 
İstişare Toplantısına katıldı. 

26. Dönem Ak Parti MilletvekiliKemalettin Yılmaztekin Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Eyyübiye Belediyesi 
tarafından organize edilen belgesel film’e konuk oldu.

Gelecek Partisi’nin Borsamızı Ziyareti
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği Süleymaniye, 
Devteyşti, Yavuz Selim, Ahmet Yesevi mahallerinin imar revizesi lansman toplantısına akatıldı. 

Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş  ve Meclis Üyesi Hifzullah Akdaş’ın 
Borsa Ziyaret etti. Ziyaret sırasında sektörel piyasalar istişare edildi. 

TOBB-ETÜ mesleki eğitim işbirliği protokolü kapmanıda Urfa 
Endüstri Meslek Lisesi ziyaret edilerek yeni atölyeler hakkında 
bilgi alındı.

Şanlıurfa Valiliği’nden gelen heyet Şanlıurfa Ticaret Borsası 
projelerini inceleyerek ortaklaşa yürütülmesi planlanan 
programlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet KAYA, Eski Müsteşar ve Lonca Kurumsal 
Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yücel’i makamında ziyaret etti. 
Görüşmede Kurumsallaşmanın geliştirilmesi ve gündeme dair sorunlar konuşuldu. 
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Keşif bedeli 57 Milyon TL olan 
Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB alt-
yapı yapım işi ihalesi, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Şanlıurfa Gıda İhtisas 
OSB Müteşebbis Heyeti Başkan 
Vekili Mehmet Kaya öncülüğündeki 
heyetin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından organize edilen; yol, içme 
suyu, içme suyu deposu, yağmur 
suyu, kanalizasyon ve Telekom şe-
bekesi inşaatları yapım işi ihalesi 11 
şirketin katılımıyla kapalı zarf usulü 
ile yapıldı. 
Saat 10:00’da düzenlenen ihale son-
rası Başkan Kaya’nın öncülüğündeki, 
içerisinde Şanlıurfa Gıda İhtisas 
OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kureyşi 
Çelik, Şanlıurfa Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Zafer Aydın ve Şanlıur-
fa Gıda İhtisas OSB Bölge Müdür V. 
Muhammed Şansal'ın da yer aldığı 
heyet Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Ramazan Yıldırım ile görüşerek, de-
tayları istişare etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Meh-
met Kaya, Ankara Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şemsettin Aktuğlu ile birlikte, Ge-
çirdiği Covid-19 atlatarak sağlığına 
kavuşan Ankara Ticaret Odası  Yö-
netim Kurulu Başkanı Gürsel Ba-
ran’a ziyarette bulundu. 
Görüşme sırasında gündeme dair 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

78 79



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’A 
İletilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,
TOBB bünyesinde düzenlenen, bu yıl 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da teşrifleriyle gerçekleştirilen Türkiye 
Ekonomi Şurası’na Katıldı. Toplantıda 
ekonomiye dair gündem maddeleri konuşuldu.

Sorun:   Lisanslı pamuk depolarının 
mevzuatı pamuk üreticisi için lisanslı 
depo desteğinden yararlanamama 
noktasında olumsuzluk 
yaratmaktadır. 
Çözüm: Mevzuatta değişikliğe 
gidilerek, üreticilerin lisanslı 
depolardan alacakları ELÜS belgeleri 
ve fason balyalama faturaları ile 
birlikte ürün bazlı desteklerden 
faydalanabilmesinin önü açılmalıdır.

Sorun:   İki yılda bir ürün alan 
fıstık üreticisi destekleme kapsamı 
dışında bırakılmaktadır.
Çözüm: Fıstığın ürün bazlı 
destekleme kapsamına alınmalıdır.

Sorun:   Mısır ekim alanlarının 
ilimizdeki kapsamının 
ölçümlenmesinde eksiklikler 
bulunmaktadır.  

Çözüm: İlimizdeki mısır ekim alanlarında tespit 
eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili  Dr. Halil Özcan borsamızı 
ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya ile yaptığı görüşmede ilimizdeki üretim, 
Urfa’nın ticari potansiyeli ve borsamızın çalışmaları 
değerlendirildi. 
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Saygıdeğer Öğretmenlerimiz,
Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları sizlerin rehberliğinde ışıyacak 

gençlerimizin uhdesindedir. Bir öğretmen her daim dünyayı 
değiştirme kudretine sahiptir. Zira dünyayı değiştirenler her 
devirde öğrenmeye açlık duyanlarlardır. Bu nedenledir ki 

Peygamber Efendimiz’e (S.A.V)  ilk vahiy olunan ayet O’na ve 
O’nun şahsında tüm Müslümanlara okumayı emretmiştir. Yine bu 
nedenledir ki, Hz. Ali (R.A) ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yıl 

kölesi olurum.’’ demiştir.    
24 Kasım 1928'de yayımlanan ‘Millet Mektepleri Talimatnamesi’ 

gereğince, ülkemizin her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu çalışmalara "Millet Mektepleri 
Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır. O gün bu gündür memleketin 

her köşesinde, bıkmadan, usanmadan, her türlü fedakarlığı göstrerek 
evlatlarımıza umut olan tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini 

kutluyor, bu vesileyle terörün hedef aldığı şehit öğretmenlerimize de 
Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. 

                                                                                                
Mehmet KAYA

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Kaya’dan
Öğretmenler Günü Mesakjı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Ak 
Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, 

borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya ile görüştü. Eyyübiye 
İlçesinin ticari hacmi ve gelişme potansiyelinin 
ele alındığı görüşmede, üyelerimizin sıkıntıları 

ve talepleri dile getirildi. 
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Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyet Toplantısı

Şanlıurfa Ticaret Borsası toplantı salonunda Vali Yardımcısı 

Şahin ASLAN"ın başkanlığında sanayicilerin yer tahsisi başvuruları         

gündemi ile toplandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan 
Vekili Mehmet Kaya, toplantıda alınan kararlarla ilgili ‘’istişarelerimiz 
sonucu birçok noktayı karara bağladık. Şanlıurfa’yı yatırımlar noktasında 
daha da ileri götürmek için çalışıyoruz.’’ dedi. 

Tedarik Zinciri

Finasnman Program Lansmanı

Yönetim Kurulu Başkanmız Mehmet KAYA, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın iştirakleriyle 
gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Finasnman Program Lansmanına katıldı. 
Toplantıda Güvenli Ticaret sistemi, finans desteği ve tahsilat garantisi 
konuşuldu.
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ŞUTSO ve ŞANLIURFA TICARET BORSASI KENT EKONOMİSİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Şanlıurfa ekonomisinin lokomotifi 
durumundaki iki kurum, Ticaret Borsası ile 
Ticaret ve Sanayi Odası, pandemiden etkilenen 
kent ekonomisinin geliştirilmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Bu kapsamda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası (ŞUTSO) , Şanlıurfa Ticaret Borsası 
(Şanlıurfa Ticaret Borsası) ve Ziraat Bankası 
arasında “Tedarik Zinciri Finansman Projesi” 
protokolü imzalandı. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Toplantı Salonunda 
düzenlenen imza törenine ŞUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İ. Halil Peltek ve Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya’nın yanı sıra Ziraat Bankası yetkilileri 
katıldı. 

Atılan imzaların ardından hazırlanan protokole 
ilişkin ortak bir açıklama yapan Peltek ve Kaya, 
projenin Urfalı tüccarların mal alışverişinde, 
güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman 
imkânı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan 
sürdürülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. 

Yapılan açıklamada üyelerin, sattıkları malın 
bedelini alacak riski taşımadan Ziraat Bankası 
garantisiyle peşin ya da taksitli alabilecekleri 
ifade edildi. 

Ziraat Bankası Şanlıurfa Bölge Yöneticisi Halil 
Yüksel, Performans Yöneticisi Mesut Kılınçer, 
Şanlıurfa Girişimci Şube Yöneticisi Hikmet 
Şekercioğlu ve Şanlıurfa Girişimci Şube Portföy 
Yöneticisi Mehmet Nuri Bozyel’in de imzalarını 
taşıyan protokol, nakit akışını öngörülebilir hale 
getirmeyi,  alıcılar için uygun vade ve maliyette 
finansman temin etmeyi ve tedarik ihtiyaçlarını 
karşılamayı, tüccarlar için 1,5 seneye ulaşan, 
ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler 
dâhilinde kredi imkânı ve esnek vadelendirme 
seçenekleri sunmayı amaçlıyor.  Buna göre satıcı, 
endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını 
bankadan tahsil etme imkanına sahip olacak. 

ŞUTSO ve Şanlıurfa Ticaret Borsası’den yapılan 
açıklamaya göre oda ve borsaların tüm üyeleri 
Ziraat Bankası tarafından, hem satıcı hem de 
alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecekler.

Görüşme sırasında Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya pandemi sürecinde 
yaşanan sektörel sıkıntıları ve üyelerimizden gelen talepleri dile getirdi. 

Haliliye Kaymakamı ve Vali Yardımcısı 
Metin Esen borsamızı ziyaret etti.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, TOBB öncülüğünde TEPAV VE 

TOBB ETÜ işbirliğiyle düzenlenen 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 

katılımlarıyla gerçekleştirilen

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, ‘’Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelenin 
Arttırılması’’ başlıklı Harran Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Murat Demir, Şanlıurfa 
Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, Dr. Emine Öney ve Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol’un 

da iştirakiyle gerçekleşen panele katıldı.   
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, TOBB UND Yatırım A.Ş. Yönetim 

Kurulu Toplantısına Katıldı. 
Gündem maddesi olarak belirlenen 
fiyatlama modeli ve 2021 fiyatları 

istişare edildi.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, Teknokent Yönetim Kurulu 

Toplantısı’na katıldı. 
Toplantının gündem maddesini 2020 

yılı değerlendirmeleri oluşturdu.

Düzenlenen İhaleler
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Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir İle

Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Toplantı

Birimler Arası Toplantı

Kalite Toplantısı

Basın, Bilgi İşlem ve Akreditasyon Birimleri  Toplantısı

Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir ve Akreditasyon 
Biiriminin Basın Birimi ile Toplantısı

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARIMIZ
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 Akreditasyon Çalışmaları

Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir Yönetiminde Gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Birim Toplantısı

 Genel Sekreter Yrd. Ayşe Çadırcı Kandemir Yönetiminde Gerçekleştirilen Muhasebe Birimi Toplantısı

Kurum İçi Toplantı

Birimler Arası Toplantı

 Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya Akreditasyon çalışmalarını inceledi
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BASINDA ŞANLIURFA TİCARET BORSASI



8 Mart Dünya kadınlar gününde, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Türkiye’nin Girişimci
Kadın Gücü Buluşması gerçekleştirildi.





Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Ulusal Hububat Konseyi işbirliği ile düzenlenen “2019 Yılı Hububat Sektörel
Değerlendirme Paneli” sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımlarıyla birlikte Ticaret Borsamız M.Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU Toplantı Salonunda gerçekleşti.



Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Yapısı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Küçük Nasan BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mahmut KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuset KARA
Yönetim Kurulu Sayman Üye

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Yapısı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Kurulu Organizasyon Şeması

İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut ÇİFTÇİ
Meclis Başkan Yardımcısı

Mehmet ALTANDAĞ
Meclis Başkan Yardımcısı



Faruk AKBAŞ
Meclis Üyesi

Halil KUTLUAY
Meclis Üyesi

Küçük Nasan BÜLBÜL
Meclis Üyesi

Neşet KARAKUCAK-
Meclis Üyesi

Halil ALKAN
Meclis Üyesi

Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi

Ömer ÇİÇEK
Meclis Üyesi

Kemal UFLAZ
Meclis Üyesi

Nuset KARA
Meclis Üyesi

Orhan GÜLLE
Meclis Üyesi



www.sutb.org.tr SanliurfaTB SanliurfaTicaretBorsasi


