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STB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GENÇ'TEN TEŞEKKÜR MESAJI 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Genç borsa seçimlerinin katılımcı 

ve demokratik ortamda yapıldığını belirterek yeni dönem ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Seçime 

katılarak demokratik haklarını kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimiz için ha-

yırlı olmasını diliyorum. Bizlere güvenerek oy veren tüm üyelerimize, bu süreçte yanımızda olan dost 

ve arkadaşlarımıza, süreci yakından takip eden basın kuruluşlarımıza şahsım ve yönetim kurulumuz 

adına teşekkür ediyorum. 

Üyelerimizin gösterdikleri teveccüh ile yeni hedeflerle hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu 

görevi üstlendik. Komitelerde ve mecliste yer alan tüm arkadaşlarımız sektöründe başarılı, deneyimi 

yüksek kişiler. Bundan sonra üye taleplerine duyarlı, üye memnuniyetini ön plana alarak, üyemiz ve 

ilimiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Bizlere verilen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine 

getirmek için tüm arkadaşlarımızla ortak paydamız Sakarya için çalışacağız. Ben değil biz anlayışıyla 

görev yapma arzusu içindeyiz. 

Bizim için seçim süreci bitmiştir. Bundan sonra görev zamanıdır. Ufkun ötesini görme zamanıdır. Üye-

lerimizden ve tecrübelerimizden aldığımız güçle; özellikle tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının 

çözümü ve gelişmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Tarım sektörünün sacayakları 

olan kamu, özel sektör ve ilimizdeki sivil toplum örgütleriyle güçlü işbirliği içinde projelere imza ataca-

ğız. 

Yeni dönem Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte belirlediğimiz vizyon çerçevesinde çözüm 

üreten, kurumsallaşma yolunda üyeleri ile birlikte kenetlenen bir Borsa olacağız. Sakarya'nın kalkınma-

sı, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayide bölgesinde rekabet edebilir bir İl olması için çalışacağız. Bun-

dan kimsenin şüphesi olmasın”. İfadelerini kullandı. 
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BORSA HEYETİNDEN ANKARA ÇIKARMASI 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Meclis Başkanı Bekir Uztürk, ve berabe-
rindeki heyet seçimlerin ardından Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu'nu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'yı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti. Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) gerçekleştirilen seçimleri sonra-
sında Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Genç, Meclis Başkanı olan Bekir Uztürk ve yönetim kurulu 
üyeleri Balcı’yı Ankara’daki makamında ziyaret ettiler. 

BALCI BAŞARILAR DİLEDİ 

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Balcı, “Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Genç 
ile Meclis Başkanı Sayın Bekir Uztürk ve yönetim kurulu üyelerinin nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, 
yeni dönemde başkan ve yöneticilerine başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı. Heyet Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem ça-
lışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Mustafa Genç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Türkiye’de en demokratik seçi-
min odalar ve borsaların seçimleri olduğunu söyleyebiliriz. Ben Odalar ve Borsalar Birliği ailesine 2013 
ve 2017’de Sakarya Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu’ndan girmiş bulunmaktayım. O yüzden biliyorum 
bu yapıyı. Seçmenin ve seçilmek isteyenin farklı siyasi görüşlerde olduğu bir süreçte en demokratik bir 
seçimdi. Seçim bu saatten sonra bitti. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı arkadan gelenlere 
teslim edersiniz. Güzel bir seçim süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 

Bugün de Rifat Başkanımızı ziyarete geldik. Gayet güzel geçti. Bizi çok sıcak karşıladı. Her daim 24 saat 
telefonunun açık olduğunu, arayabileceğimizi söyledi. Bizlere nasihatlerde bulundu. Kamu kurumu hiz-
meti sunduğumuzu buradaki hizmetlerin çok değerli olduğunu, yanlışların da çok keskin olduğunu, ak-
şam yattığımızda vicdanımızın rahat olabileceğini, yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı bize söy-
ledi. Kendisinin de bizim yanımızda destekçimiz olacağını söyledi. Biz de kendisine teşekkür ettik. Biz 
Rifat Başkanımızdan memnunuz. Daha önceki dönemden de biliyorum. Kendisiyle çalışma fırsatı bul-
dum. Rifat Başkanımızı her daim destekliyoruz ve onunla birlikte olmak istiyoruz.” dedi. 

TZOB’DA GÜNDEM TARIMDI 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a Sakarya Heyetinden ziyaret gerçek-
leştirildi. TZOB’de gerçekleşen ziyarette, Ülke ekonomisi ve tarımı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni dönem çalışmaları için STB Heyetine başarılar dileyerek, ha-
yırlı olsun dileklerini iletti. 
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Genç, Meclis Başkanı Bekir Uztürk, Yöne-

tim Kurulu Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamın-

da ziyaret etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım Sakarya 

Ticaret Borsasının çalışmalarını yakından takip 

ettiği belirterek; “Sivil toplum kuruluşlarımızın 

Sakarya ile ilgili görüş, düşünceleri ve yaşamış 

oldukları sorunları dinlemeye çalışıyoruz. Bu an-

lamda Sakarya ekonomisine yön veren ve bura-

nın sosyal hayatında çok önemli paya sahip işa-

damlarımızla birlikte olmak, onların görüşlerini 

almak, Sakarya'nın yönetiminde geniş bir vizyon 

kazandıracaktır. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsa-

sı Yönetim Kurulunun vizyonuyla Sakarya için da-

ima güzel projelere imza atacaklarına inancım 

tam. Tarımı, çalışanı ve üreteni desteklemek hepimizin görevidir.” diyerek Başkan Genç ve beraberindeki 

heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.  

Kabullerinden dolayı Çetin Oktay Kaldırım’a teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç yeni 

yönetimin hedefleri hakkında bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ziyarette; 

“Üyelerimizin beklentisi adına ciddi bir sorumluluğa sahibiz. Üyelerimizin gelişimi için çabalayıp ilimiz 

için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Valiliğimizin desteği ile hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz 

mevcut. Bundan sonraki süreçte valiliğimizin görüş ve önerilerine sık sık başvuracağız. İlimizin ve üyele-

rimizin gelişimi için paydaşlığımızın ve kurumsal işbirliğimizin önemi bizim için çok büyük.” İfadelerini 

kullandı. 

STB HEYETİNDEN VALİLİĞE ZİYARET  

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yü-

ce, Sakarya Ticaret Borsası’nın başkanlığına 

seçilen Mustafa Genç’e yaptığı ‘hayırlı olsun’ 

ziyaretinde önemli bir işbirliği mesajı verdi. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

Yüce, Sakarya Ticaret Borsası’nın Yönetim 

Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Genç’e 

bir ziyaret gerçekleştirildi. Meclis Başkanı 

Bekir Uztürk ve AK Parti Adapazarı ilçe Baş-

kanı Erol Aydın’ın hazır bulunduğu ziyarette, 

Başkan Genç ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Baş-

kanımız Sayın Ekrem Yüce’ye nazik ziyaretle-

rinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin tarım alanında gerçekleştirmiş olduğu devasa projeler, 

bizlere her zaman referans olmaya devam edecektir.” diye konuştu. 

Şehrimizi hep birlikte geliştireceğiz 

Ziyarette konuşan Başkan Yüce, güçlü bir işbirliği mesajı vererek, “Sakarya Ticaret Borsası, hiç şüphesiz 

şehrimizin tarımsal alanda en önemli temsilcilerinden birisidir. Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyesi ola-

rak bizlerde tarımsal alanda gerek şehrimize gerekse ülkemize örnek olacak projeler geliştirmeye devam 

ediyoruz. İnşallah gelecekte de gerçekleştirdiğimiz projelerde, Sakarya Ticaret Borsası ile olan işbirliğimiz 

güçlenerek devam edecektir. Bu vesile ile Borsamızın yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 

Sayın Mustafa Genç ve yönetimini tebrik ediyor, yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum” ifadelerini 

kullandı. 

BAŞKAN YÜCE’DEN STB’YE ZİYARET 
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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 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Genç, öğretmenlere yönelik kutlama mesajı yayın-
ladı. Başkan Genç, Öğretmenler Günü ile ilgili yayınla-
nan mesajda,  “Öğretmenlik bir meslekten daha fazla-
sıdır. Öğretmenlik, sadece öğrenciye kitapta olan bil-
giyi aktarmak değil daha fazlasını sunabilme heyecanı-
nı taşıyabilmektir, aynı zamanda ömür boyu sürecek 
bir öğrenciliktir.” ifadesinde bulundu. 

KUTSAL VE ÖNEMLİ 

Başkan Genç, “ Bizler ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl 
kölesi olurum.’ inancıyla, öğretmenliğin ne kadar kut-
sal bir görev olduğu inanışına sahibiz. Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir toplum ulus olabil-

mek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.’ di-
yerek öğretmenlerin kutsal ve önemli görevleri olduğuna işaret etmiştir.” dedi. 

ZOR ŞARTLARDA 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç; “İnsan yetiştirmek önemli görevlerden biridir. En zor şartlarda bile görevi-
ni hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize rehberlik 
eden başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nünü kutluyorum. ”dedi.  

STB YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 

4. Sakarya Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nın Sa-

karya Ticaret Borsası ev sahipliğinde kapılarını açtı. Dü-

zenlenen fuara; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakar-

ya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Bele-

diye Başkanı Turgut Babaoğlu, Ak Parti İl Başkanı Yunus 

Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı 

Akgün Altuğ, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kuru-

lu Başkanı Ali Şener Bayraktar ile Ziraat Odaları, sivil top-

lum kuruluşları ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. 

 TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTTIRILMALI  

Konuşmasında küresel ısınmanın tarıma verdiği zararı vur-

gulayan Mustafa Genç, “Küresel ısınma nedeniyle toprak 

kayıpları olmakta. Yaşanan mevsim dengesizlikleri yüzün-

den tarım alanları zarar görmekte. Sanayi tesislerinin tarım 

arazileri üzerinde kurulması, konut yapımı, termik santral-

lerin ve fosil yakıtların oluşturduğu hava kirliliği tarımı etkileyen faktörlerdir.  Tarım alanlarının azalmasıyla birlikte 

gıdaya olan ihtiyacın günden güne artacağı öngörülüyor. Bu nedenle tarımda verimin ve sürdürülebilirliğin artırıl-

ması oldukça önemli.” dedi. 

ÇÖZÜM TARIMDA TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI 

Türkiye, geniş ve verimli arazileri, iklim ve ürün çeşitliliğiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yöne-

tim Kurulu Başkanı Genç; “Türkiye’nin ve Sakarya’nın potansiyelini daha iyi değerlendirmek mümkündür. Uygun 

yöntemler ve tarımda teknolojinin kullanılmasıyla değişen şartlarla daha iyi mücadele edebilir, zorlu doğa koşul-

larıyla daha iyi başa çıkabiliriz.” ifadelerini kullandı. 

DEV FUAR, BÜYÜK GURUR 


