
 

AYLIK HABER BÜLTENİ                                                                                               Aralık 2022 

1 

STB’DEN YERLİ ÜRETİME DESTEK  

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Genç 12-18 Aralık tarihleri arasında kutla-

nan Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftasında yerli 

üretimi ve tüketimi desteklediklerini belirterek yerli 

ve milli olana yönelmemiz gerektiğini ifade etti. 

Tarımda yerli üretim, kendi kendine yeterlilik ve 

millileşme önceliğimiz olmalıdır. 

Üretim konusunda hem ilimizin hem de ülkemizin 

önemli potansiyeli olduğunu belirten Mustafa Genç 

“toprağımızın zenginliği ve çiftçimizin alın teri ile yetişen gıdamızın kıymetini bilmeliyiz. Tarım ve gıdada tam ba-

ğımsız olabilmemiz için yerli üretim ve kendine yeterlilik çok önemli kavramlar. Dünyayı yeniden şekillendiren Co-

vid-19 salgını ve Rusya Ukrayna savaşı bize tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha hatırlattı. Gelecekte 

dünyada iki şey çok kıymetli olacak. Bunlardan biri su diğeri gıda. Bir taraftan topraklarımızı korurken diğer taraf-

tan da bu topraklardan ve emeğimizden en yüksek verimi ve geliri elde edecek çalışmalar yapmamız lazım. 

Küresel konjonktür düşünüldüğünde stratejik öneme sahip olan tarımda yerli üretim, kendi kendine yeterlilik ve 

millileşme önceliğimiz olmalıdır. Tarımda verimlilik artışı, yeni teknolojilerin kullanımı ve çiftçilerin desteklenmesi 

ile yerli üretimi mevcut seviyelerin üzerine çıkarma potansiyeline sahibiz. Yerli üretime verilecek desteklerle sağla-

nan bu artış gıda güvenliğimizi de garantiye alacaktır. Yeter ki mevcut kaynakların rasyonel kullanımı konusunda 

politikalar üretebilelim.“ ifadelerini kullandı. 

VALİ KALDIRIM’DAN STB’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Meclis Baş-

kanı Bekir Uztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret 

etti. Yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, ha-

yırlı olsun temennisinde bulundu. 

Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyarette borsalara çok önem 

verdiğini, görev aldığı illerde borsaların çalışmalarını 

yakından takip ettiğini belirterek ;“İlimiz sanayisine, ta-

rım ve hayvancılığına yapılacak çalışmalarda tüm Sivil 

toplum kuruluşlarımızın yanındayız. Dünyada hızla artan 

nüfus karşısında tarımın önemi her geçen gün artmakta. 

Borsalarımızın tarım ve hayvancılıkta önemli bir misyonu 

var. Borsamızın yeni dönemde de önemli projelere imza 

atacaklarına olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu. 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyarette Sakarya 

iline özgü stratejik ürünlerin marka değerinin geliştiril-

mesi, kurumsal kapasitenin arttırılması ve sektörel so-

runları çözmeye yönelik borsa hedefleri hakkında bilgi-

ler verdi.  

Ortak akıl ve yenilikçi hizmet anlayışıyla şehre ve üyeleri-

ne daha iyi hizmetler sunmak istediklerini belirten Mus-

tafa Genç “İlimizin ve üyelerimizin gelişimi için valiliği-

mizle paydaşlığımızın ve işbirliğimizin önemi bizim için 

çok büyük. Yönetim Kurulumuz belirlediği vizyon doğ-

rultusunda çalışmalara devam ederek üyelerinin ve sek-

törün ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışacaktır.” İfade-

lerini kullandı. 

Ziyaret iyi dilek ve temenniler ile sona erdi. 



 

 

 

 

 

 

 

AYLIK HABER BÜLTENİ                                                                                    Aralık 2022 

2 

 

STB STRATEJİK PLANI DOĞRULTUSUNDA HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ 

Yeni yönetim tarafından revize edilen Sakarya Ticaret 

Borsası Stratejik Planı Borsa meclis toplantısında görüşü-

lerek karara bağlandı. Vizyon belgesi doğrultusunda ça-

lışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Genç, 21. yüzyılda geleneksel yöntemle-

rin kurumları ileriye taşıyamadığını belirtti. 

Başkan Genç; “Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlen-

mesi, belirli bir gelecekte nerede olacağımızın ve oraya 

nasıl ulaşacağımızın önceden belirlenmesi kurumların 

başarılarında çok önemli bir unsurdur. Geleceğe ait plan 

ve hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz edilebil-

mesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı. 

Mottomuz Üyeye hizmet ülkeye hizmet 

Borsanın orta ve uzun vadeli planlarını paydaş talepleri 

doğrultusunda belirlendiğini belirten Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Genç; “ Yeni dönem vizyon projelerimiz 

ve ulusal kalkınma planlarına da hizmet edecek. Fidan 

Borsası müzayede sisteminin kurularak aktif hale getiril-

mesi, çağın şartlarına uygun yeni idari bina yapılması, 

sektörel sorunların çözümüne odaklı proje sayısının artı-

rılması, Bölgesel kalkınma odaklı eğitim, proje ve işbirlik-

leri geliştirilmesi gibi kritik öneme haiz hedefler belirledik. 

Şüphesiz ki hazırladığımız bu stratejik plan fark edilebilir 

bir başarıyı beraberinde getirecektir. “dedi. 

Meclis Başkanı Bekir Uztürk üyeleri için değer yaratan 

borsa haline gelmeyi amaçladıklarını belirterek “Amacımız 

fayda yaratmak bunun için de var gücümüzle çalışacağız. 

Çalışmada emeği geçen yönetim kurulumu-

za teşekkür ederiz. Planın hepimiz için hayırlı olmasını 

temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

SAKARYA TİCARET BORSASI SASİAD YÖNETİMİ’Nİ AĞIRLADI 

Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD) Yö-

netim Kurulu Başkanı Ali Tamer Birlik ve Yönetim Kurulu 

üyeleri, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Genç ve yönetimine ziyarette bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen borsa organ seçim-

lerinin ardından göreve başlayan Yönetim Kurulu Başka-

nı Mustafa Genç ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni gö-

revlerinde başarılar dileyen SASİAD heyeti kurumsal iş 

birliğine vurgu yaptı. 

Söz konusu ziyarete, SASİAD Başkan Vekili Şevket Çalış-

kan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Öztürk Hacıeyüpoğ-

lu, Bülent Esmer, Ümit Karayaka, Murat Şimşeker, Gök-

han Bayrak, Emre Şendoğan ve Genel Sekreter Ferhat 

Ateş katıldı.  Başkan Ali Tamer Birlik ziyarette; ''Ticaret 

Borsası yenilenen kadrosuyla çok daha iyi hizmetlerde 

bulunmaya devam edecektir." dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti dile getirerek; Sakarya’daki tüm sa-

nayici ve iş insanlarımız bizim için önemli. Yaptıkları ya-

tırım ve istihdam alanları ile şehre katma değer yaratı-

yorlar. Tek gayemiz esnafı, sanayicisi, tüccarı, çiftçisi ile 

bu kenti daha ileriye taşımak. Bu anlamda, SASİAD ile 

ortak çalışma ve projelerde yer almaktan, birlikte üretip 

hizmet etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. 
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STB’YE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör’ü 

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Ziraat Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Taki Demir, Kocaali Belediye Başkanı 

Ahmet Acar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Ba-

baoğlu, STB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç 

ve Bekir Uztürk’ü ziyaret ederek hayırlı olsun te-

mennisinde bulundular. Yeni görevlerinde başarılar 

dilediler. Sakarya Ticaret Borsa-

sı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ve Meclis 

Başkanı Bekir Uztürk ziyaretlerden duydukları 

memnuniyeti dile getirerek tüm ziyaretçilere nazik 

ziyaretleri için teşekkür ettiler. 

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Üni-

versite-Borsa iş birliği konsepti içinde uyumlu bir 

şekilde çalışmanın Sakarya’ya büyük katkı sağlaya-

cağını belirterek; “Üniversitenin bilimsel çalışmaları, 

iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşin-

ce, şehrimizin sosyo-ekonomik yapısında muhak-

kak bir canlanma yaşanacaktır. Üniversite olarak 

sizinle de uyumlu bir şekilde ortak çalışmalarımız 

olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte de birlikte dü-

şünüp, birlikte karar alan, birlikte uygulamaya ge-

çerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini 

kullandı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç; “Üniversite 

ve Borsa arasındaki iş birliğinin şehrimize çok ciddi 

katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede 

şehrimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübe-

sinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Bu 

doğrultuda STB olarak Üniversite-Borsa iş birliği 

içinde yeni projeleri hayata geçireceğiz.” dedi. 

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 

STB’nin şehirdeki tarıma yön verdiğini belirterek; 

“Hendek Belediyesi olarak üreticilerimizin destekçi-

siyiz. Sakarya’nın ve bölgenin en büyük borsaların-

dan biri olan STB ile her türlü işbirliği ve projelere 

hazırız. Şehrimizin ekonomik refahının yükselmesi 

için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” diye konuş-

tu 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Genç; “Sakarya Ticaret Borsası olarak tarım 

konusunda Hendek Belediyesi ile işbirliğimizi sür-

düreceğiz. Sakarya olarak üreten bir iliz ve üretme-

ye de devam edeceğiz. Amacımız öncelikle Sakar-

ya’mızı olduğu noktadan daha ileriye taşımaktır. ” 

dedi. 

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar; “Şehrin 

menfaatine çalışan kurum ve kuruluşlarla birlikteliği 

sağlayarak sorunların üstesinden gelinebileceğini 

belirterek Kocaali Belediyesi olarak ilimizin ekono-

misine katkı sağlayacak projelerde STB ile sürekli 

iletişim ve işbirliğinde çalışmaktan memnuniyet 

duyacağız.” ifadelerini kullandı. 
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Sahibi  : Sakarya Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç 

Sorumlu Müdür : Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan 

Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç   

İrtibat   : 0264 278 42 30  Fax: 0264 278 42 32   www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr 

 

 

 

 

Yurt İçi Gelişmeler 

• TCMB politika faizini beklentiler paralelinde değiştirmeyerek %9 seviyesinde tuttu. 

• Kasım 2022’de 76,6 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2022’de bir önceki aya göre 

%1,3 azalarak 75,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi %1,5 azaldı, hanenin 

maddi durum beklentisi endeksi %0,6 azaldı, genel ekonomik durum beklentisi endeksi %4 azaldı. 

• Kasım ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%83,66 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %83,64, aylık %2,3 artış gerçekleşti. 

• Ekim ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %2,68, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%134,76 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %100,96, 

tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %140,04 artış gerçekleşti. 

• Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,1'ini otomobil oluşturdu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 

otomobil sayısı bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre %26,5 arttı. 

• Kasım 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı* %24,5 artışla 15.483, kapanan şirket sayısı* ise 

%18,8 artışla 3.899 oldu. 

Yurt Dışı Gelişmeler 

• Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak -22,2 düzeyinde 

gerçekleşti. 

• ABD’de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisi, %3,2 olarak yukarı yönlü revize edildi. 

• ABD Conference Board (CB) tüketici güveni, Aralık ayında 108,3 ile 101,0 olan beklentilerin üzerinde değer aldı. 

• ABD’de ikinci el konut satışları, Kasım ayında aylık bazda %7,7 azalarak 4,09 milyon oldu. 

• ABD’de yeni konut başlangıçları, Kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 gerileyerek 1 milyon 427 bin adet oldu. 

• ABD’de inşaat izinleri, Kasım ayında aylık bazda %11,2 gerileyerek 1 milyon 342 bin adet olurken Haziran 2020’den 

bu yana en düşük değerini aldı. 

• ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilere paralel olarak 216 bin oldu. 

Beklentiler, 222 bin kişi olması yönündeydi. 


