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Borsa İhracat Hedefinde Rakip Ülke İspanya'yı Ziyaret Etti 
Tarsus Ticaret Borsası, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ kapsamında 17.URGE.040 kodu ile onaylanan ‘’Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı 
Geliştirme’’ Projesi kapsamında 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde "Rakip ve Örnek Ülke" İspanya’nın 
Valensiya şehrine yurtdışı pazar faaliyeti düzenledi. 
 

 
 
Rakip ülke yurtdışı pazar faaliyetine URGE projesi kapsamında yer alan Borsa Meclis Başkanı İ. Hakkı 
Ekincioğlu ve proje üyeleri ile heyet başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımsısı Ali Seçer katıldı.  
"Hava kargoyu geliştirmeliyiz, paketleme standartlarımızı yükseltmeliyiz. " 
 
Başkan Yardımcısı Seçer; "UR-GE projeleri, ihracatta büyümeyi hızlandıran projeler olduğu gibi 
ihracatta rekabet ettiğimiz ülkeleri de tanıma fırsatı yaratan projelerdir.Gerçekleştirilen ziyarette aynı 
ve ters iklimdeki ülkelerin ihracat-ithalat potansiyelini tanımak, üretimlerini incelemek, pazara girerken 
kullandığı yolları öğrenmek amacıyla yürüttüğümüz projenin rakip ülke ayağında  rekabete konu 
üretimlerimizi hasat öncesi teknolojisinden, üretim, lojistik, pazarlama ve son satış noktasına kadar her 
aşamada önemli bir buluşma noktası olan İspanya'yı hedef olarak seçtik.İlk olarak Borsa URGE Projesi 
kapsamındaki üyelerimizle önce Valensiya Ticaret Odası’nda 10 İspanya firması ile, (B2B) ikili 
görüşmeleri gerçekleştirdik.Burada edindiğimiz ilk gözlemimiz Hava kargoyu geliştirmeliyiz, paketleme 
standartlarımı yükseltmeliyiz." dedi. 
 
"Rakip firmaları yerinde gördük" 
 
Borsa tarafından yürütülen URGE projesinde kendi firmasının da bulunduğunu ve borsa üyesi firmaların 
bireysel olarak farklı pazarlara açılmalarının önündeki engellerin kaldırıldığını ifade eden Meclis Başkanı 
Ekincioğlu, "Üyelerimizin hedef pazardaki ilgili kurum ve firmalar ile bir araya getiriyor ve ticari 
bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar çok sayıda firmamız hiç ihracat 
yapmadıkları ülkelere mal satmaya başladılar.İspanyada yaş meyve ve sebze sektörünün ne kadar 
önemli bir sektör olduğunu gördük.  " dedi. 
 
Borsa URGE heyeti faaliyet kapsamında kazanımları ise; 
İspanya'da tarım sektörünün inovasyon alanında en çok ödül alan şirketi Idai Nature'ye gerçekleştirilen 
ziyarette, İspanya tarım sektöründe özellikle Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı mücadele 
yöntemleri için geliştirilen ürünler ve üretim yerleri,  yöntemlerini görüldü. 



Erdemli ALATA'nın İspanyada ki örneği olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü IVIA’ya özel izinle heyetini 
götüren Borsa; burada da AB Müktesebatına uygun üretim teknikleri ve Akdeniz Meyve sineğiyle 
mücadele yöntemleri konularında bilgi sahibi oldu. 
 
Son olarak yine özel izin alınarak, dünyaca ünlü yaş meyve ve sebze üreticisi Sanlucar Fruit’in iş ortağı 
ILUSAR paketleme tesisi ve özel üretim bahçeleri Borsa Üyelerine tanıtıldı. 
İspanya yurtdışı pazar faaliyetinde en göze çarpan özellik ise, İspanya daki üretimlerin en korunaklı ve 
en yüksek kalitede ambalajlaması oldu. 
 
Zeytinyağı ile çok ünlü olan İspanyada Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytin Yağı ile yöresel sarma 
helvası da İspanyol rakiplere tanıtıldı. 
 
 
 

SGK Müdürü Metin, Borsa Personellerine Eğitim Verdi 
 
Tarsus SGK Müdürü Süleyman Metin , Borsa Personellerine SGK e- bildirge konusunda eğitim verdi. 
SGK e-bildirge kapsamında TOBB'ne bağlı oda ve borsaların SGK mevzuatına getirilen yenilikleri  

 
anlatan ve sistemin alt yapısının çalıştırılmasında yapılacak işlemler hakkında eğitim veren Tarsus SGK 
Müdürü Metin, " İşverenlerin, işyerlerinde çalıştırdıkları kişilere ait sigorta prim belgelerini internet 
üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait  tahakkuk bedellerini SGK e-bildirge portalı üzerinden 
kolaylıkla vermelerini sağlayan bu sistemin oda ve borsalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Ticaret 
Borsamızda yılın ilk iş gününde sisteme geçerek bu çerçevedeki sorumluluğunu tamamlamıştır." 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borsa Meclis Üyeleri TOBB'nde Bilgilendirme Seminerine Katıldı 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarsus Ticaret Borsası Meclis 
Üyelerinin de katıldığı Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada meclis üyelerinden birbirlerini ötekileştirmemelerini, birbirlerini sevmelerini istedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda/borsaların demokrasinin en çok işlediği kurumlar olduğunu belirterek, 
meclis üyelerinin atamayla değil seçimle göreve geldiğini söyledi. 
 
Meclis üyelerinin seçildikleri sektörlerde lider olduğunu ve bu liderliğin sorumluluk getirdiğini anlattı. 
Bu işlerde para pul olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, işlerinden, evlerinden ve arkadaşlarından 
fedakarlık ettiklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerine yaptıkları her işi anlatmaları ve üyeleri bilgilendirmeleri tavsiyesinde 
bulundu. TOBB da gerçekleştirilen meclis üyeleri bilgilendirme seminerine katılan borsa heyeti Türkiye 
günceli ve ekonomisi hakkında son gelişmeleri içeren bilgilendirmenin ardından 2. Gün kişisel gelişime 
yönelik eğitimleri de aldı . 
 
Kişisel gelişim eğitimlerinde protokol kuralları , etkili iletişim teknikleri , iş hayatında iletişim , finansal 
yönetim, etkili yönetim becerileri eğitimlerini konusunda uzman TOBB ETÜ-SEM hocalarından dinleyen 
borsa heyeti iki gün süren eğitimin sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini ilettiler. 
 
Tarsus Ticaret Borsası Romanya Heyeti İle Görüştü 
Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya, Tarsus’a Avrupa Kapısı Olabilir. 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 17.URGE.040 kodu ile 
onaylanan ‘'Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme'' Projesi dahilinde Romanya’ya Yurtdışı 



Pazar Faaliyeti yapılması planlalayan Borsa Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gelen Romanya heyetiyle görüşme sağladı.  

Borsa Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz'ün , Romanya’nın Bükreş şehrinde faaliyet gösteren Romanya 
Türk İşadamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Genel Sekreteri Sn. Barbaros Yıkar ile yaptığı 
görüşmede Romanya Yurtdışı Pazar Faaliyeti kapsamında TİAD bünyesinde; tarım sektörü üyeleri ve 
Tarsus Ticaret Borsası üyeleri ile B2B (İkili Görüşmeler) düzenleme kararı alındı. 2018 yılında 
Romanya’nın dünyadan narenciye ithalatı 198.942 (bin USD) , Türkiye’nin dünyaya narenciye ihracatı 
ise 889.969 (bin USD) ‘dır. Romanya’nın Türkiye’den narenciye ithalatı ise 57.017 (bin USD)dir. 2018 
yılında Romanya’nın dünyadan sebze ithalatı 501.339 (bin USD) , Türkiye’nin dünyaya sebze ihracatı 
ise  1.085.781 (bin USD) ‘dır. Romanya’nın Türkiye’den sebze ithalatı ise 94.394 (bin USD)dir. 2018 
yılında Romanya’nın dünyadan meyve ithalatı 755.149 (bin USD) , Türkiye’nin dünyaya meyve ihracatı 
ise  3.960.606 (bin USD) ‘dır. Romanya’nın Türkiye’den meyve ithalatı ise 88.851 (bin USD)dir. Tarsus'un 
narenciye , sebze ve meyve ihracat payından daha fazla yararlanması artırılabilir hedef olarak 
değerlendirilen ikili görüşmelerde  Tarsus’tan yapılacak yaş meyve ve sebze ihracatı için Romanya iyi 
bir hedef pazardır. 
Ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya Türkiye’den ithalat yapma eğilimindedir. Bu vesile ile Tarsus’a 
Avrupa kapısı da  daha kolay açılacaktır. 
 
 

Tarsus’ta TABAM Kuruldu 
Tarsus İlçe Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu ve 2020 Yılı Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı 
uygulayıcısı kurum ve kuruluşların temsilcileri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU başkanlığında, 
Borsa Başkanı Murat Kaya'nın ev sahipliğinde Tarsus Ticaret Borsası Meclis Salonunda toplandı. 
 
Toplantı sonunda alınan karar gereği Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Platformu (TABAM) kuruldu. 
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU’nun 2020 Yılı Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını tanıttığı 
toplantıda metruk binalar, güvenlik kamerası takılacak umuma açık park ve rekreasyon alanları, 
okullarda alınan/ alınacak önlemler görüşülerek karara bağlandı. 
2020 Yılı Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı ile birlikte Tarsus’ta faaliyet gösteren kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını kapsayan Tarsus Bağımlılıkla Mücadele 
Platformu (TABAM) da kuruldu. 
 



 
 

Tarsus Ticaret Borsası Baltık Ülkeleri İle İşbirliğinin Temelini Atıyor 
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, Oda / Borsa 
temsilcilerine yönelik olarak Letonya (Riga) ve Estonya (Tallinn) Odalarına düzenlenecek olan "Türkiye 
ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu çalışma ziyaretine Tarsus Ticaret Borsası'da 
seçildi. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, Türkiye ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu Türkiye-
AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında Borsanında yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu 
kaydettiği açıklamasına şöyle devam etti. 
"Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD), Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile ortak olarak finanse edilen bir 
projedir. TEBD faaliyetleri Avrupa ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla yürütülüyor. Projenin 
genel hedefi, Türk Oda/Borsa yapıları ile AB'deki meslektaşları arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışı 
güçlendirmek, böylece AB ve Türk iş dünyasının entegrasyonunu teşvik etmektir. Bu çalışma ziyaretinin 



genel amacı, oda ve borsalarımıza bağlı üyelerimizin Türkiye ile Baltık Devletleri arasındaki ticari işbirliği 
ve fırsatlardan üyelerimizin nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha iyi bir anlayış edinmelerini 
sağlamaktır. Bu noktada ; TEBD projesi, AB ve Türkiye arasında her iki taraf için olumlu ve kalıcı sonuçlar 
doğuracak yapıcı bir özel sektör diyaloğunu teşvik etmeyi hedefliyor. 
Çalışma heyetini, Eurochambres seçmektedir. TOBB'ne bağlı oda ve borsaların başvuralı içersinden 
Eurochambres’in seçtiği 12 kişi arasında Tarsus Ticaret Borsası'nında seçilmiş olması bölgemiz 
açısından son derece olumlu bir gelişmedir." 
"Tarsus Ticaret Borsası'nı Türkiye ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi projesinde Borsa 
Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz temsil ederek  katılacağı çalışma ziyareti ile Baltık Ülkeleri’ne Türkiye 
pazarını ve fırsatlarını tanıtma, gelecekteki işbirliği için temel atma, Tarsus ve Tarsus Ticaret Borsası’nı 
da tanıtma imkanı bulacaktır." dedi. 
 
 

Yaralar Hep Birlikte Sarılacak 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ’nin (TOBB) Elazığ ve Malatya’daki depremin yaralarını sarmak için 81 
ildeki Oda ve Borsaları ile başlattığı yardımlar yerlerine ulaşmaya başlıyor. 
 
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus Ticaret Borsası da üyeleriyle birlikte deprem bölgesine yardım 
elini uzattı. Gıda ürünleri başta olmak üzere içme suyu, giysi, çocuk bezi ve farklı ürün gruplarından 
oluşan yardım malzemeleri tıra yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı. 
 
YARALAR HEP BİRLİKTE SARILACAK 

 
TOBB tüm illerdeki Oda 
ve Borsaları ile AFAD 

koordinasyonunda, 
depremden etkilenen 
Elazığ ve Malatya için 
harekete geçti. Bölgenin 

ihtiyaçları 
doğrultusunda 

yardımlar gönderilmeye 
başlanırken Tarsus 
Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Tarsus Ticaret 
Borsası da depremden 
mağdur olan 
vatandaşların acısına 
ortak oldu. 
 

Gıda başta olmak üzere çeşitli sayıda üründen oluşan yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya’ya 
ulaştırılmak üzere tıra yüklendi.  
 
Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya üyeleriyle birlikte 
yardım malzemelerini taşıyan tırı uğurladı. ‘’Yaralarımızı hep birlikte saracağız’’ diyen Koçak ve Murat 
Kaya Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 
 
 
 
 
 



 

Borsa Personelleri İş ve Aile Hayatında Öfke Kontrolü Grup Terapisi 
Eğitiminde 
 
Tarsus  Ticaret Borsası personelleri, Psikolog Cansu Gürdağlı'dan  “İş ve Aile Hayatında Öfke Kontrolü 
Grup Terapisi Eğitimi” aldı. 
 
2020 yılında Borsa personellerinin aldığı ilk eğitim olduğunu dile getiren Başkan Murat Kaya ”Borsa  
olarak eğitime her zaman ayrı bir önem vermekteyiz. Dünya'nın en büyük ve gelişmiş ekonomileri 
arasında yerimizi alalım diyorsak bunun yolu eğitimden geçmektedir.  
 
Biz de Borsa olarak bu vizyona destek vermek adına elimizi taşın altına koyuyor ve çalışmalarımızı bu 
yönde ilerletiyoruz. Günümüzün önemli sorunları arasında yer alan öfke kontrolünün günlük 
yaşantımızda ne kadar önemli olduğunu ve ne denli etkisi olduğunu göz önünde bulundurarak, bu 
eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız." dedi. 
 
İş ve Aile Hayatında Öfke Kontrolü grup terapi eğitiminde; Öfkenin oluşma nedenleri ve 
davranışlarımıza etkileri, yaşamımıza etkisini tanımlamak ve olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya 
yardımcı olacak teknikler, öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve 
davranışsal problemlerin önüne geçebilmek, bunlarla baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli 
yöntemleri ve hemen uygulanabilecek becerileri kazanmak, öfkeyi yöneterek aile ve kurum içi 
verimliliği arttırmak gibi konulara değinildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGİP Kursu Açılışı 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda 
hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Tarsus'ta 
açılan çeşitli kurslar sonunda 200'e yakın işsize iş imkanı yaratıldı. 

Tarsus İŞKUR Hizmet Merkez Müdürü Kürşat Dal, bugüne kadar gerçekleştirilen Tarsus MEGİP 
kurulunun yaptığı proje kapsamındaki iş edindirme sonuçlarını değerlendirdi. 
 
Protokolün istihdam seferberliği kapsamında 14 Aralık 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve TOBB arasında imzalandığını belirten Kürşat Dal, "Protokolün amacı iş gücü piyasasının 
talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesidir. Bu yönde de ilçemizde çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirdik. İlçemizde bugüne kadar 7 kurs açtık. Kurslarımıza katılan 200'e yakın işsize iş imkanı 
yarattık.Kurslarımız işverenlerimizin talebine istinaden açılmaya devam edecek. Şu ana kadar açtığımız 
kurslarımız tekstil sektörü üzerine olup, diğer sektörlerimizin de taleplerini bekliyoruz. Bugün tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren 2 firmamızın kurs başlangıcını yaptık. Kendilerine başarılar diliyoruz. 
Önümüzdeki haftada 7. kursumuzu aynı sektörde başlatacağız" 
 
MEGİP kurul üyelerinden kendiside sanayici olan Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, 
Nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde olan bir problem olduğuna vurgu 
yaparak, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç 
duyduğunu ifade ettiği konuşmasında "MEGİP ile kaliteli istihdam yaratılıyor." dedi. 
 
Tarsus HEM Müdürü Mehmet Gürsoy ise, " İlçemizde gerek İŞKUR , gerek STK'larımız işbirliğinde açılan 
kurslar ile çok sayıda gencimiz hem meslek sahibi hem de iş sahibi oldu. Aynı zamanda, işverenlerimiz 
de aradığı kalifiyeli eleman ihtiyacını açılan kurslarımız ile gidermiş oldu." dedi. 
 
MEGİP kursunu başlatan firma sahipleri Kemal Karahan ve Mahmut Şanlı MEGİP protokolünün 
işletmelerinin  büyümesi, güçlenmesi ve nitelikli personelle çalışmasına büyük katkı sağladığına ve 
öneminde değindiler. 
 
 
 
 
 
 



CHP Tarsus İlçe Parti Başkanlığının Borsaya Ziyareti 
CHP Tarsus İlçe Parti Başkanlığı’nın  kısa bir süre önce gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda CHP İlçe 
Parti Başkanlığına seçilen Av. Ozan Varal ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri Tarsus 
Ticaret Borsasını ziyaret etti. 
 

 
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murat Kaya; “Seçimleriniz hayırlı olsun. Sizi ve 
yeni yönetiminizi kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu özverili bir görevdir. Bizlerin 
beklentisi, kentimizdeki sorun ve sıkıntılarının çözüm aşamasında birlik ve beraberlik içinde tam 
uyumlu çalışmaktır. Bizler bu anlamda siyasilerin sergileyeceği ilkeli yönetim anlayışında bizlerle birlikte 
çalışacağını umuyor, kentin gelişimi için birlikte çözüm üreteceğimize inanıyoruz.” dedi. 
 
Varal,  “Şimdi Tarsus için var gücümüzle çalışma zamanı. Tarsus için hep birlikte uyum içinde 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. CHP olarak her zaman sizin gibi kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine 
değer veriyor ve ziyaret edip görüşlerini alıyoruz  ” dedi. 
 
Başkan Murat Kaya, son olarak Tarsus'a katkı sağlayan her kesimin görüşlerinin alınması, ziyaret 
edilmesi , fikir alışverişinde bulunulması yapılacak çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ifade etti. 
Tarsus ile ilgili önemli konuların ele alındığı ziyaret karşılıklı sohbet ve fikir alışverişleri ile son buldu. 
 

Borsa 3. Defa UNGC Raporunu Sundu 
Tarsus Ticaret Borsası tarafından 27 Mart 2014’te imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansını, iş dünyasındaki küresel ve 
sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştiren Global Compact’a ilişkin 3'üncü sorumluluk 
bildirimini 2 yıl aradan sonra paydaşlarına sunmak amacıyla yineledi. 
 
Her 2 yılda bir yayımladığı sorumluluk bildirimini en son 2018 Şubat ayında yapan Tarsus Ticaret 
Borsası, 2 yıl aradan sonra 3'üncü sorumluluk bildirimini Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
kapsamında Global Compact’a, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini 
geliştiren raporunu sundu. 
 



 
 
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC) İlerleme Bildirimi’nin içermesi gereken tüm unsurların yeni raporda 
mevcut olduğunu söyledi. 
 
Tarsus Ticaret Borsası’nın her zaman ilklere imza attığının altını çizen Murat Kaya “Bizler göreve 
geldiğimiz yılın hemen akabinde 2014 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 
UN Global Compact’a üye olunmasına, iyi niyet mektubu verilmesine dair karar olan Tarsus Ticaret 
Borsası, 160’dan fazla ülkeden, dünyanın en büyük kurumsal sorumluluk girişimi olan Birleşmiş 
Milletler Küresel İşbirliği’ne katılımı onaylanan Türkiye de katılımcı olan ilk Borsa Tarsus Ticaret 
Borsası’dır” dedi. 
 
2 yıl aradan sonra paydaşlarına sunulan rapor hakkında da bilgiler veren Borsa Başkanı Kaya 
“Sunulan bu raporda, Ticaret Borsamızın 4 yılı da kapsayan ve taahhütte bulunduğumuz BM Global 
Compact İlkeleri kapsamında organ üyelerimiz başta olmak üzere Borsa üyelerimiz ve çalışanlarımızla, 
paydaşlarımıza bulunduğumuz bölgeye yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı uygulama 
örneklerine yer verildi. Borsamız, Tarsus'un sosyal, kültürel, ekonomiden hak ettiği payı alması için 
çalışmalar yapmakta ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mercilere görüş ve çözüm önerilerini 
iletmektedir.  
 
Bu noktada paydaşlarımızın desteği bizler için önem arz etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, 
değindiğimiz konularda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde taahhüt ettiğimiz 10 ilkeye 
sadık kalarak, açık ve şeffaflık ilkeleri gereği çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı. 
 

ABD, Romanya ve Polonya Hakkında İkili Görüşmeler Olumlu 
Sonuçlandı 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçı Birliklerinin  
müşterek organizasyonunda gerçekleşen ABD, Filipinler, Güney Kore, Romanya, Polonya ve Ukrayna'da 
görev yapan Ticaret Müşavirleri / Ataşelerimiz katıldığı Bilgilendirme Semineri ve Birebir 
Görüşmelerine Tarsus Ticaret Borsası'nı temsilen Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz' de katıldı. 



Tarsus Ticaret Borsası ;üyelerinin hedef pazarlara giriş yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmeleri, söz konusu 
pazarlardaki iş yapma kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan fikir sahibi olmaları amacıyla 
katılımcı olan borsa personeli Alegöz, gerçekleşen etkinliğe katılımcı olarak hedef pazarlarda daha önce 
görev yapmış ABD, Romanya ve Polonya 'da Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği yapanlarla Borsa'nın URGE 
projesi kapsamında hedef pazarlara ilişkin görüşmelerini sağladı. 
 

Borsa Personellerine ‘Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim’ Eğitimi 
Verildi 
Kaymakam Kadir Sertel OTCU 
Başkanlığında gerçekleştirilen 
İlçe Hayat Boyu Öğrenme 
Komisyonu toplantısında ilçede 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personellere "Öfke 
Kontrolü ve İş Hayatında İletişim 
" konularında eğitim verilmesi 
kararı kapsamında Psikolojik 
Danışman Yasin YILMAZ 
tarafından Tarsus Ticaret Borsası 
personellerine  "Öfke Kontrolü ve 
İş Hayatında İletişim "  eğitimi 
verildi. 

Gerçekleştirilen eğitimde, öfke ile mücadele yöntemleri konusunda borsa personellerine   öfkenin 
tanımı, öfkeye yol açan nedenlerin neler olduğu, öfke kavramının insan davranışı üzerindeki etkileri 
konularında bilgi veren Psikolojik Danışman Yasin YILMAZ , öfke ile baş etmede yapılması ve 
yapılmaması gereken davranışlar ve öfke kontrolü tekniklerini anlattı. Yılmaz, eğitimde borsa 
personellerine , " Öfke duygusal bir tepkidir .Bazen öfkenizin kaynağını ne değiştirebilirsiniz ne de 
iyileştirebilir. Bu durumda bakış açınızı değiştirmeniz öfkenizi yönetmenizi sağlayacaktır." ifadesinde 
bulunarak ,günümüzde yaşamın toplumsal ve bireysel tüm zorlukları için öfke ile mücadelede özellikle 
empati ve etkili iletişimin önemine dikkat çekti. 
 
 
 



Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Görüntülü Konferansta 
Buluştu 
Korona Virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Borsa yönetim kurulu toplantısını görüntülü 
konferansla gerçekleştirdi. 

 
 
Gündemdeki konular hakkında Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görüntülü telekonferans yoluyla bilgi 
veren Başkan Murat Kaya, Borsa üyelerinden gelen talepleri anında ilgili mercilere ilettiklerini ifade 
ettiği toplantıda,  bu ay sonu yapılması düşünülen Meclis toplantısının da Nisan ayında, o dönem için 
planlanan diğer toplantıyla yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. 
 
Alınan önlemlere ve açıklanan kurallara uygun olarak hareket ettiklerini ve çalıştıklarını belirten Başkan 
Murat Kaya “Bu kapsamda ikinci bir karara kadar yönetim kurulu toplantılarımızı, gerekirse meclis 
toplantılarımızı telekonferansla yapmaya karar verdik. Bu uygulamanın toplum sağlığı için örnek 
olmasını temenni ediyorum.  
 
Açıkladığı önlemler ve kuralları, Borsamız sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla tüm üyelerimize 
anında iletiyoruz. Üyelerimizden tek isteğimiz, alınan bu kararlara ve açıklanan kurallara ve Bakanlıkça 
açıklanan ‘sosyal mesafe’ korunma kurallarına da harfiyen uymalarıdır.  
 
Tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen bu salgından ülke olarak el birliği ile yakın zamanda çıkmayı 
umut ediyoruz. Herkesin,özellikle büyük özveri ile çalışan ve görevde olan sağlık mensuplarımızın Allah 
yardımcı olsun.  
 
Tarsus Ticaret Borsası olarak biz üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Üyelerimizin taleplerini 
sonuçlarına kadar takip ediyoruz.” ifadesini kullandı 
 

Mart Ayı Personel Toplantısı Telekonferansla Yapıldı. 
Tarsus Ticaret Borsası Mart Ayı Personel toplantısını görüntülü konferans ile gerçekleştirdi. 
Tarsus Ticaret Borsası , Ülkemizde yaşanan COVID-19 virüs salgını sebebiyle, borsa organ ve personel 
toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesi hususunda yaşanacak sıkıntılar nedeniyle, elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla alt yapısını hazırladı. 



Borsa hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelle 
çalışmalarını sürdüren ve evde idari izinli bulunan personelleri ile gerçekleştirilen Mart Ayı Personel 
Toplantısında  çalışanlara, uzaktan çalışma konusunda Borsa tarafından hazırlanan programın alt yapısı 
anlatıldı. 
Ayrıca, Üyeleri içinde görüntülü konferans sistemini hazırlayan Borsa, her Salı günü saat 13:00 ile 16:00 
arasında "Üye İle Telekonferans Odası" 'nı sistemine dahil etti. 
Üye İle Telekonferans Odası" 'nı kullanarak yüzyüze toplu veya tekil kullanıcı borsa üyelerinin borsa ile 
irtibata geçmeleri gerekmektedir. 
 

Gıda Kolileri Kaymakamlığa Teslim Edildi 
Tarsus Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda kolisi yardımında bulunarak, Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor süreçte onları 
unutmadı. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, TOBB’un katkılarıyla hazırladıkları gıda kolilerinin, 
Kaymakamlık tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğiyle 
gönderilmek üzere hazırladıklarını belirterek “Her yıl Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 
yaptığımız gıda yardımını bu yıl tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle erkene aldık.  
 
Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde ‘birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle hareket ederek, zor bir 
süreçten geçtiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız gıda 
kolilerini Tarsus Kaymakamlığı koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi. 

İş dünyası 
olarak 
ihtiyaç 
sahibi 

ailelerin her 
zaman 

yanında 
olduklarının 

altını çizen 
Başkan Kaya 
“Ülkemiz ve 
tüm dünya, 
şu anda 
Covid-19 adı 



verilen bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizlerde Borsa olarak ihtiyaç sahibi aileleri 
yalnız bırakmayarak bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik. Zor süreçte elimizden gelen tüm 
gayretle desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Cenab-ı Allah inşallah 
tez vakitte bu illetten, bu hastalıktan bizleri biran önce kurtarır ve şifasını bizlere verir. Buradan bütün 
hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum, hayatını kaybeden hastalarımıza da Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bu vesile ile devlet yetkilileri başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza, polislerimize, 
jandarmamıza ve tüm kurumlarımıza bu virüs ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini 
kullandı. 
Kaymakam Kadir Sertel Otcu ise, sıkıntılı günlerin ancak birlik ve beraberlik ile atlatılacağını belirterek 
“Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada zor günler yaşanıyor.  
Bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. İnanıyorum ki Tarsus’umuz ve ülkemiz bu 
süreçten daha sağlıklı bir şekilde çıkacaktır. Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan ve ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunan Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu. 
 
Tarsus Ticaret Borsası tarafından hazırlanan gıda kolilerin teslimine Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir 
ve Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer’de katılırken, sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği 
gözlendi. 
 
 

Borsadan Online E-Ticaret Eğitimi 
E-Ticaret konusunu animasyonlu anlatım ile üyelerine on line eğitim veren Tarsus Ticaret Borsası, 
eğitim sırasında uyguladığı anket ile bir sonraki eğitimi de planlamış oldu. 

 
 
Borsadan yapılan açıklamada yaklaşık 3 'er dakikalık animasyonlu eğitimler hazırladıkları belirtilirken, 
borsa üyelerinin hem keyifli zaman geçirmeleri, hemde bilgilendirilmeleri amaçlandığı söylendi. E-
Ticaret online eğitiminde ise eğitimlerin devamı istenerek, "İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri 
" yeni eğitimin başlığı oldu. 
 
Eğitimler ayrıca Borsanın Youtobe kanalında da yayınlandığı üzere, gerçekleşen eğitimler OnLine Eğitim 
duyurularında da gösterilmeye devam ediyor. 
 
 
 



Üyelerin Talepleri 
TOBB Akdeniz Bölgesi 
İstişare Toplantısında 
İletildi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında 
video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirilen Akdeniz Bölge 
toplantısına katılan Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kaya, 

üyelerinin sıkıntı ve önerilerini iletti. 
TOBB Başkanı Sn. Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini, ilk etapta  
salgına karşı tedbir ve önlem olarak 70 maddelik bir öneri seti sunduklarını ve bunların büyük bir 
kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye de devam ettiğini anlattı. 
Her gün yeni bir konu ve sıkıntının ortaya çıktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dolayısıyla hiç ara 
vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi. 
Toplantıda söz alan Başkan Murat Kaya , Pandemi sürecinde üyeleri ile TOBB arasında köprü görevi 
üstlendiklerini, salgının ekonomiye ve firmalara etkisinin en aza indirilmesi için üyeleriyle devamlı 
irtibat halinde olduklarını, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürdüklerini, bunları ivedi olarak TOBB'ne 
bildirdiklerini  kaydettiği görüşmesinde normalleşme sürecinin başlamasını arzu ettiklerini, tarımsal 
üretime verilen 2019 desteklerinden yağlı tohumlar desteğinin bir an önce verilmesinin üreticilere 
nefes aldıracağını, ihracatta navlun desteğinin salgın süreci nedeniyle yeniden başlatılması, tarımda 
ithalat ve ihracatı hedefleyen yeni bir sistemin oluşturulması, çırçır işletmelerinin sigorta edilmesi 
konularında borsa üyelerinin talepleri olduğunu ifade etti. 
Normalleşme sürecini konuşmaya başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Biz, TOBB olarak ekonomi 
için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme sürecinin 
planlanmasına da katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız 
gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az 
hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız” şeklinde 
konuştu. 
 

Ceyhan Ticaret Borsası’dan Ziyaret 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB ) Acenteliği konusunda da uygulama konularının ve Elektronik Satış 
Salonu işleyişi konuları gerçekleştirilen ziyarette paylaşıldı. Tarsus Ticaret Borsası’nın Elektronik Satış 
salonu ve elektronik satış sisteminin uygulamaları üzerine Ceyhan Ticaret Borsası ziyaret heyetine 
yapılan sunumda, elektronik satış salonunun genel işleyişi anlatıldı. 
 
Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk (TTBLİDAŞ) hakkında da bilgilendirme yapılan 
ziyaret heyetine tesis gezdirilerek lisanslı depoculuk çalışmaları anlatıldı. Kısa bir süre içinde faaliyete 
geçecek olan lisasnlı depo işletmesi ile ilgili ziyaret heyetinden gelen sorular cevaplandırıldı.  
 
Ceyhan Ticaret Borsası ziyaret heyeti, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer’ i de iş yerinde ziyaret 
etti. 
 



 
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yrd. Ali Seçer nazik ziyaretlerinden 
dolayı Ceyhan Ticaret Borsası Genel Sekreterine ve beraberindeki Borsa heyetine teşekkür etti. 
Ziyarete Genel Sekreter Yeliz Aydar, Tescil memuru Refa Çil, Muamelat memuru Mutlu Gencer  , Borsa 
Genel Sekreteri Hasan Şanlı ,Yönetici Asistanı ve TÜRİB Acente yetkilisi Ezgi Fındık Güngör katıldı. 
 

BALTIK ÜLKELERİ PAZARINA GİRİŞ VE FIRSATLAR 
Tüm Dünya'da  etkisine devam eden Covid-19 salgını nedeniyle ihracatımızda gerçekleşmesini 
hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak amacıyla fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığımız salgın 
sürecinde ’BALTIK ÜLKELERİ PAZARINA GİRİŞ VE FIRSATLAR’’  konusunda Litvanya Vilnius Ticaret 
Ateşemiz Sn. Ümit Ateşağaoğlu 'nun katılımcı olduğu webinar seminerine katılım ve ilgi yoğun oldu. 
Tarsus Ticaret Borsası Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz'ün moderatörlüğünde gerçekleşen seminere 
ulusal çerçevede ve yurt dışından da katılım sağlandı. 

Sayın Ateşağaoğlu , "Baltık ülkelerinin taze ve kuru meyve, unlu mamuller, hazır gıdalar ve hayvansal 
ürünlerde net ithalatçı olmaları, bu pazarı bizim için cazip kılıyor.Baltık Ülkelerinin iş insanları ve 
yaşayanlar e- ticareti çok önemsiyor. Bu kapsamda salgın sürecinde kullanımı artan e-ticaret yollarının 
çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz Tarsus Ticaret Borsası'nın oluşturacağı bir heyeti uçak 
seferlerinin açılması, pandemi sürecinin azalması ardına bekliyoruz. Güzel bir katılım sağlandı. Sizlerin 
bu ülkelerde yapacağınız tüm etkinlik ve faaliyette yardımcı olmaya hazırız " dedi. DEİK Türkiye-Litvanya 



İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer ise,  Litvanya'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna dikkati 
çekerek, Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. 
Sayın Ateşağaoğlu, Letonya, Estonya ve Litvanya ile ihracatımızı arttıracak önemli bilgileri paylaştığı 
seminerde özellikle Baltık Ülkeleri’nden başta yaş meyve ve sebze ile gıda ürünlerine olan yüksek 
talepten bahsetti. 
Yaş sebze ve meyvede bu ülkelerin tercihlerine, ambalaj seçimlerine kadar detaylı bilgilendirmede 
bulunduğu seminerde ihracatta karşılaşılması muhtemel tüm detayları da aktardı. 
İnşaat ve metal sektörü hakkında da ihracat yapılabileceğinden bahseden Sayın Ateşağaoğlu,hava 
taşımacılığı konusunda şu an bu coğrafyaya Türkiye'den çok kaliteli kargo hizmeti sunulmaya 
başlandığına değinerek, bu şekilde ihracat yapmak isteyenlere her zaman yardımcı olabileceklerini 
belirtti.Webinar üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler Sayın Ateşağaoğlu' na sorulan sorular ile 
tamamlandı. 
 

Tarsus Üniversitesi “Tarihte Darbe Girişimleri ve 15 Temmuz” 
Panelini Borsada Düzenledi 
Tarsus Üniversitesi’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
Etkinlik çerçevesinde “Tarihte Darbe Girişimleri ve 15 Temmuz” paneli düzenlendi 

Mersin’in Tarsus Üniversitesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adı altında konferans düzenlendi. Tarsus Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret Borsası salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen 
panelde yaptığı konuşmada, “15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, 
ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum.” dedi. 
“15 Temmuz büyük bir zaferdir. Türk milletinin top yekün direniş ve yekvücut mukavemete geçtiği 
günün adıdır. 15 Temmuz kahramanı millet olan bir zaferdir. Tarihimiz boyunca kazandığımız her 
Zafer'in arkasında fedakarlık dirayet ve cesaret vardır” diyen Rektör Aydın,”Bunu Çanakkale'de gördük, 
Kurtuluş savaşı'mızda gördük. Türk milleti cesaretlidir. Dirayeti ve mücadelesi ile bu topraklarda 
Çanakkale ruhunun, Kuvayi Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan 
silahları karşısında milletimiz canından ve bütün varından vazgeçmiş, ancak Vatanına namahrem elinin 
değmesi ne müsaade etmemiştir. 15 Temmuz gecesi bu millet vücudunu siper etmiştir. Elleri sopalı 
nineler, bastonuyla yürümekte güçlük çeken dedeler, f16'lar kalkmasın diye tarlasını yakan çiftçiler, 
köprüde can verenler, belki dinlerler umuduyla kendini askerin önüne atanlar tankların altına yatanlar 
üzerine çıkanlar, genelkurmayı basanlar. Bu bir millet şuuruydu. 15 Temmuz gecesi boyunca gözlerimizi 
yaşartan göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesini şahit oldu. O gece milletimizin bağımsızlığı 



için neleri göze alabileceğini bir kez daha çok yakından gördük. Özel Kuvvetleri işgal etmeye gelen 
darbeci askerler tarafından 30 kurşunla şehit edilen Ömer hadis emirleri baba oğul darbecileri 
engellemek için çıktıkları köprüde şehit edilen Erol ve Abdullah Tayyip Olçok’ları, Gölbaşı'nda 
bombaların hedefi olan 52 Yiğit özel hareket polisimizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz insanlık 
tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz demokrasi 
tarihimiz açısından da çok önemli Bir dönüm noktasıdır, önemli bir siyasal tecrübedir ve bu milletin 
hafızasına kazınmıştır. Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandır an 
Türk milleti 15 Temmuz gecesi de aynı şurda darbecileri püskürmüş tür o gün sokaklarda Milli irade ve 
demokrasi kanlarıyla sokaklara yazanlar geleceğimiz demokrasimiz ve milli şuur için çok önemli bir 
destanın kahramanı oldular 15 Temmuz Bize şu gerçeği bir kez daha gösterdi bu millet asil bir millettir 
Bu millet cesur bir millettir Bu millet kahraman bir millettir Bu millet hürriyetine canı pahasına sahip 
çıkan bir millettir Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren Necip bir 
millettir. Bu kuvvetli millet asla çözümlemiştir. Dirayeti alamamıştır feraset ve metanet sahibidir 
Evelallah bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyamaz. Ülkemizin 
ve milletimizin geleceği aydınlıktır. Türkiye 15 Temmuz'da Vatan dersini Pekiyi ile geçmiştir, dik 
durmuştur eğilmemiştir, ikiyüzlü Emperyalist güçlerin kuklaları ile alenen saldırdığı dönemde Vatanına 
her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmıştır Allah birliğimizi daim eylesin. Her karışı Şehit kanlarıyla 
sulanmış bu güzel ülkemizi korusun, vatanımızı her türlü saldırıdan her türlü ihanetten muhafaza 
buyursun, bu millete bir daha 15 temmuzlar yaşatmasın. " dedi. Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Tuğba Yolcu’nun moderatörlüğündeki panelde Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan, “Dünden bugüne 
Haşhaşiler” ve Dr. Halil Kanadıkırık, “Karşılaştırmalı siyaset ve 15 Temmuz: Fransa’da 1961 darbe 
girişimi, direniş ve Cumhuriyet’in yerleşmesi” konusunda bilgi verdi. Konuşmaların ardından, panelin 
moderatörü ve konuşmacılarına günün anısına çiçek, plaket ve Tarsus’a özgü Sarıulak zeytinyağı 
armağan edildi. Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Orhan Aydın, Belediye Başkan yardımcısı Serap Kurtçu, Müftü Ali Can, Ticaret Borsası Başkanı 
Murat Kaya, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Deran, Üniversite’nin Genel sekreteri Prof. Dr. Mehmet İnce, 
Ticaret Borsası Bahçesine 15 Temmuz Demolkrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidan dikti. 
 

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım’a Ziyaret 
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Binbaşı İnanç Marım’a Tarsus Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulundan   ziyaret. 

Tarsus İlçe Jandarma 
Komutanlığına atanan 
Binbaşı İnanç Marım, Borsa 
Başkanı Murat Kaya ve 
Başkan yardımcısı Kemal 
Süheyl Batmaz’ın 
ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek” Tarsus çok 
kıymetli bir şehir. Tarihi ile 
de oldukça zengin bir kent.” 
olduğunu, atandığı yeni 

görev yeri olan Tarsus'un gerek nüfus, gerek yüzölçümü olarak ve coğrafyasının büyük olduğunu ifade 
etti. 
Başkan Murat Kaya, ziyarette Binbaşı Marım’a hayırlı olsun dileklerini ileterek" Tarsus'un ekonomik ve 
sosyal anlamda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışıyor, çabalıyoruz. Tarsus'un gelirinin % 
70'den fazlası tarımsal üretim sayesinde gerçekleşmektedir. Tarsus ova ve kırsalda çok geniş bir araziye 
sahip. Katma değeri yüksek tarımsal üretimin yapıldığı şehrimizin ticaret ve sanayisinin geliştirilmesi, 
daha iyi yaşam koşullarının kentimize sunulmasına çalışıyoruz. Yeni görev yerinizde başarılar, sağlık ve 
huzur içinde hayırlı görevler ve hayırlı hizmetler dileriz. Hoş geldiniz" dedi. 



Tarsus Zeytin Platformu Toplandı 
Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytini ve yağının ana gündemi oluşturduğu Tarsus Zeytin Platformu 
toplantısı Kaymakam Kadir Sertel OTCU Başkanlığında yapıldı. 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Cengiz Türkay’ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden 
platform üyeleri Türkay’a başarı ve iyi dilek temennilerinde bulundu. 
Borsa Başkanı Murat Kaya, toplantının içeriğini oluşturan Tarsus Sarıulak Zeytini ve yağının coğrafi 
işaret ve marka değerinin anlaşılması, yerelde sahiplenilmesi, ulusal manada tanıtılması, üreticinin nasıl 
ve hangi noktalarda bilinçlendirilmesi, desteklenmesi için yapılması gerekenleri vurguladığı toplantıda, 
zeytinde yeni hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, coğrafi işaretli Tarsus 
Sarıulak Zeytininin yağı için 21 Nisan 2020 tarihinde remi olarak coğrafi işaret başvurusunu yaptıklarını 
ve platformun sekretaryası olarak bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmede 
bulundu. 
Kaymakam Kadir Sertel OTCU, Covid-19’un işyerlerinde yayılımını önlemek, çalışanların ve toplum 
sağlığının korunması ve Pandemi sürecinde riskleri en aza indirebilmek amacıyla zeytin sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin uyması gereken bir dizi tedbirler alınmasının bu hassas dönemde gerekli 
olduğuna dikkat çektiği konuşmasında zeytin hasat döneminde uyulması gereken kurallar ve alınması 
gerekli önlemleri toplantıya katılanlarla istişare etti. Tarsus Sarıulak Zeytini ve yağının tanıtımı, 
farkındalık yaratılması konusunda ise Sayın OTCU, eylem planı oluşturulması konusunda platform 
üyelerine tavsiyede bulunarak, bu plan çerçevesinde yapılacak çalışmaların periyodalar halinde 
takibinin sağlanması halinde daha hızlı ilerleneceğinin altını çizdi. 
Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin tanıtımında belediye olarak 
çalışmalara sağladıkları katkılarından bahsederek, coğrafi işaret almış ürünlerin tanıtım ve 
markalaşması kapsamında yapılan faaliyetlere destekçi olduklarını belirtti. 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Zeytinde Verim ve Kalite Kayıplarının Önlenmesi” ile ilgili 
oluşturulan komisyonun görev ve yetkileri hakkında İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan tarafından 
toplantı üyeleri ile zeytin işletmecileri bilgilendirdiği konuşmasında Tarsus Sarıulak Zeytininin verim, 
kalite ve Tarsus Sarıulak Zeytin yağının ise kalite ile yüksek polifenol zamanlarının hasat dönemlerine 
göre değişiklik gösterdiği , sarıulağın erken hasat döneminin diğer zeytin çeşitlerine göre farklılık 
gösterdiğine değinerek bilinçli üretim doğru hasat zamanının önemine dikkat çekti. 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Cengiz Türkay, 2009 yılından bu yana zeytin fidanı 
üretilmesi konusunda yapılan çalışmalara değinerek, Tarsus Sarıulak Zeytini fidanı üretimi konusunda 
izlenecek aşılama metotları hakkında ve coğrafi işaret başvurusu yapılan Tarsus Sarıulak Zeytinyağına 
ait analiz sonuçlarının bilgilendirmesinde bulundu. 



Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, zeytin üreten üreticilerin Tarsus Sarıulak Zeytinlerinin diğer 
zeytin çeşitlerinden farklı, değerli olduğuna dikkat çekerek yöreye ait bu çeşidin korunması, 
pazarlanması ve üretiminin arttırılmasında gereken tüm yardıma hazır olduklarını ifade etti. 
Toplantının sonunda zeytin işletmelerinin pandemi sürecine uygun alacakları tedbirlerin ne olacağı 
hususundaki önlemlerin belirlenmesi ardına toplantı sona erdi. 
Toplantıya, Platform üst kurul üyeleri Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı 
Murat Kaya, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri 
Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü 
Cengiz Türkay, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Fikri Bucak, ile Tarsus Zeytin Platformu 
toplantısının konukları zeytin işletmesi olan Eshabı Kehf Kooperatifi, Hacıhamzalı Kooperatifi, Gürbüz 
Zeyticilik, Sendağ Zeytinyağ, Boltaç Zeytinyağ, Efsus Zeytin ve Zeytinyağı, Akça Zeytincilik, firma 
temsilcileri katıldı. 
 

Lisanslı Depoculuk Sistemi İstişare Edildi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsalarının başkanları 
ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.Borsa Başkanı Murat Kaya’nın da katıldığı, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Lisanslı Depoculuk toplantısı webinar üzerinden 
gerçekleşti. Toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin durumu, yaşanan sıkıntılar ve bu uygulamayı daha 
da geliştirip yaygınlaştırmak için yapılması gerekenler istişare edildi. 
Lisanslı depoculuk sistemi ile ilgili taleplerini dile getiren Başkan Murat Kaya, uzun süreli depolanabilen 
ve standardize edilebilen tarım ürünlerinin korunması amacıyla alınması gereken önlemleri Video 

konferans ortamında 
gerçekleşen toplantıda 
istişare ettiklerini ifade 
etti. 
Başkan Murat Kaya, 
dünyada tarım ticareti 
sisteminin hızla 
değiştiğini ve bu değişim 
de lisanslı depoculuğun 
önemine dikkat çekti. 
Tüm tacir ve çiftçilerin 
lisanslı depoculuk 
sistemini iyi tanıması ve 

bu konuda yeterli bilgiye sahibi olması gerektiğine değine Başkan Murat Kaya, “Lisanslı depoculuk tarım 
ticaretini kolaylaştıran, teşviklerle üreticisine, tüccarına, sanayicisine değer katan ve ürünü her türlü 
tehlikeye karşı koruma altına alan bir sistemdir. Depolanabilir ürün deyince aklımıza ilk gelen hububat 
ürünleridir. Dolayısıyla ülkemizde de lisanslı depoculuk sistemi şu an hububatın üzerinde şekillenmiş 
durumda. Bu nedenle lisanslı depoculuk hakkında bilinçlenmemiz ve bu sistemin gelişmesine yönelik 
adımlar atmamız dünya tarım ticaretindeki konumumuz açısından önem arz etmekte.” Dedi. 
 

Tarsus'ta Zeytin Denetimleri Başladı 
Mersin’in en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olan Tarsus’ta zeytinde hasadı başladı. İlçede 
bulunan zeytin salamura işleme tesisi ile zeytinyağı fabrikaları yeni hasat dönemi ile ilgili tüm 
hazırlıklarını tamamladı. Zeytinde verim kaybının önlenmesi, kalitenin korunması ve arttırılması, 
amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturan “Zeytinde Verim ve Kalite Kayıplarının Önlenmesi” 
komisyonu hasat sezonunun başlaması ile birlikte gerekli önlemler ve tedbirlerin alınması amacıyla 
denetimlerine başladı. Denetim komisyonunda yer alan Tarsus Ticaret Borsası İlçe Tarım Müdürlüğü 
koordinasyonunda gerçekleşen denetimlere katılarak Zeytin alım-satımı yapan firmalara ve Zeytinyağı 
üretim tesisi fabrikalarına ziyaretlerini gerçekleştirdi. 



Bu denetimlere, Borsanın 2018 yılında coğrafi işaret tescilini aldığı ve Tarsus’a özgü menşei tescilli 
Tarsus Sarı Ulak Zeytini Denetim Komisyonu da katılarak Tarsus Sarı Ulak Zeytininin yeni hasat 
sezonunda ilk denetimlerini de gerçekleştirmiş oldu. Tarsus Sarı Ulak Zeytinininden üretilen ve coğrafi 
işaret tescil başvurusu yapılan Tarsus Sarı Ulak Zeytin yağının da kalite, tat, koku ve ayırt edici 
özelliklerinin korunmasına ilişkin olarak alım-satım şekilleri, taşıma ambalajlama, muhafaza koşulları 
ve diğer zeytin ve zeytinyağı çeşitleri ile karıştırılmamaları ile ilgili bilgilendirme ve kontrollerde 
bulunuldu. Zeytinde Verim ve Kalite Kayıplarının Önlenmesi komisyonu yapılan denetimlerde İlçe 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Zeytin işleme tesislerinde Covid-19 virüsü ile mücadele 
kapsamında salgının yayılım hızının kontrol altına alınması, salgınla mücadele de etkin tedbirlerin 
sağlanmasına yönelik aldığı “Zeytinyağı çekimi yapılan işletmelerde, zeytinyağı fabrikalarında 
çalışanların Covit-19 tedbirlerine uymaları, çay ocaklarının ve bekleme salonlarının kapalı tutulması, 
üreticilerin fabrikaların üretim bölümüne girmelerinin engellenmesi, fabrikaların yığılmaların önüne 
geçilmesi amacıyla randevulu sistemle çalışmalarının sağlanması, çekilen zeytin yağlarının hijyenik 
açıdan uygun bidon ve tenekelere konulması, kullanılan bidonların tarım ilaçları atık bidonları olmaması 
“ kararları tebliğ ettiler. Denetimler aralıklı olarak devam edeceği komisyon tarafından zeytin işleme 
tesislerine bildirildi. 
 

Tarsus Yeryüzü Pazarı Açıldı 
Türkiye’nin 4’üncü, Dünyanın 70’inci pazarı olarak açılan Tarsus Yeryüzü Pazarı, bölgeye ait yerli 
ürünleri tüketicilerle buluşturdu. 
 

Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus 
Slow Food işbirliğinde tarihi Kubat Paşa Medresesi’nde açılan Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda iyi, adil ve 
temiz üretim yapan bölge yerli üreticilerinin ürünleri sergilenmeye başlandı.  
 
Ayda iki kez olmak üzere pazar günleri açık kalacak pazarda bölgeye özgü tat ve değerlerin tüketicilerle 
buluşturulması hedefleniyor. 
 
Tarsus Yeryüzü Pazarı ile kentin ticari hayatına hareketlilik getirilmesi, bölgenin ulusal ve uluslararası 
alanda tanıtılması hedefleniyor. Pazar aracılığıyla kente misafir olan konuklar, bölgeyi, yemek 
kültürünü, değerlerini yakından tanıma fırsatı elde edecek. Tarsus Yeryüzü Pazarı ziyaretçilerini 
ağırlamayı bekliyor. 
 



 
 

Ünye Ticaret Borsası ile "Kardeş Borsa" Protokolü İmzalandı; Kuzey 
ve Güney'in Köprüsü 
Ünye Ticaret Borsası ile Tarsus Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokol imza töreninde bir araya geldi. 
Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Erhan Aydın, Meclis Üyeleri 
Yüksel Taş, Halit Veyisoğlu ve Nahit Yiğit ile Genel Sekreter Mehmet Gür 'den oluşan heyet,  Tarsus 
Ticaret Borsası'nın yeni hizmet alanını gezerek bilgi aldı. 

Tarsus Ticaret Borsası ve Ünye Ticaret Borsası arasındaki ilişkilerin arttırılması, ortak projelerde birlikte 
yer alınması ve işbirliği sağlanması amacıyla  yapılan "Kardeş Borsa Protokolü"  ile Kuzeyde ve Güneyde 
birlikteliğin  imzası da atılmış oldu. 
Protokol öncesi iki şehrin tarımı , ticareti , ekonomisi, sosyo-kültürel yapısı ve ekonomide yaşanan 
güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı. 
Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu  kardeş borsa protokolünü imzalarken  “ 
Burada olmaktan ve sizleri tanımaktan çok memnun olduk. Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunarak 
tecrübelerimizi paylaştık. Kuzeyde, Karadenizde, Ünye de bir kardeşiniz oldu.İki borsanın, işlem türü 
açısından farklılıkları var, ancak bu farklılıkları ortak projelerle tamamlayacağız.Bu kardeşlik 
protokolünün bu birlikteliğin Borsalarımıza İlimize, ilçemize, özellikle Ülkemize her anlamda kazanç 
getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu protokolle ticaretimizde, insani ilişkilerde, üretici 



ve tüketiciler arasında ekonomik gelişimleri pekiştirmesi anlamında çok faydalı olacağına inanıyorum. 
Kardeş Borsa seçtiğimiz Tarsus Ticaret Borsası’nın her alanda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor 
ve takdir ediyoruz.Bu nedenle bizlere ve çalışma arkadaşlarıma güç verecek olan kardeş borsa 
protokolünü imzalayacağımızdan dolayı çok mutluyum. Bu protokol çalışmasına destek veren ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Akreditasyon sistemi içinde oda ve borsaların iş birliğinin, 
ortak projelerin daha çok arttığına değinerek, Ünye Ticaret Borsası ile Kardeş Borsa protokolünü 
imzalayarak kuzey ile güney arasında köprü oluşturacaklarını ifade etti. 
Başkanım Uslu Bey, TOBB Ticaret Borsaları Tarım Kurulunda da görevlidir. Sizleri Tarsus’ta görmekten 
ve ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. İmzalayacağımız protokolle borsalarımız arasında ortak 
projeler üreterek, borsalarımız arası işbirliği ve ticaret olanaklarını geliştireceğiz. Dünyada artık 
ülkelerden çok şehirler yarışıyor. İki ilçenin de gelir kaynaklarının başında tarım geliyor, sonra ticaret. 
Biz burada tarımda biraz daha ihtisaslaştık. Bahçecilik ve meyvecilik üretimimiz de son yıllarda yüksek  
artış oldu.Bugün, İki ilçenin ekonomisini geliştirmek amacıyla buluştuk. Daha iyi ilerleyeceğimizi 
umuyoruz. Hem sizlerin güneye, hem bizlerin kuzeye açılması amacıyla bu buluşmayı önemsiyoruz. 
Kurulacak işbirliği köprüsüyle üyelerimiz arasındaki işbirliği olanaklarının artmasını amaçlıyoruz. Bu 
süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kardeş Borsa 
protokolü ile Ünye ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile 
olacak. İş adamlarımızın bu birliktelikten yararlanmalarını istiyoruz. Protokolümüzün şehirlerimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından kardeş borsa protokolü imzalandı. Kardeş Borsalar son günlerde 
geleneksel pazarlamanın tahtını giderek daha fazla sarsan Dijital pazarlama trendleri konusunda Kasım 
ayının ilk haftasında hayata geçirecekleri “Dijital pazarlama trendleri ve Online Pazar Yeri Giriş” webinar 
eğitiminin de planlamasını yaptılar. 
Protokol törenine Başkan Murat Kaya, Başkan Yardımcısı Ali Seçer ile Genel Sekreter Hasan Şanlı katıldı. 
Programın sonunda her iki borsanın temsilcileri birbirlerine hediyeler takdim edildi. Borsamız hizmet 
alanı Kardeş Borsamıza tanıtıldı. 
 

Binbaşı İnanç Marım Borsa’ya İade-i Ziyarette Bulundu. 
Tarsus Jandarma Komutanlığına atanarak görevine başlayan Binbaşı İnanç Marım Tarsus Ticaret 
Borsası’na iadeyi ziyarette bulundu. 

Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Marım, kendisine göreve atanması dolayısıyla hayırlı olsun 
ziyareti yapan Tarsus Ticaret Borsası'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'ya iade-i ziyaretinde 
"Tarsus büyük ve huzurlu bir kent, bu huzurun daha da artması adına teşkilat olarak görevlerimizi en 
iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 



Başkan Murat Kaya, iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Tarsus'un tarımıyla, tarımsal ticaret hacmi 
ile, ekonomik yapısıyla her zaman tükettiğinden daha fazla üreten bir ilçe olduğunu belirterek asayişle 
ilgili güvenlik kolu olan Jandarma teşkilatına sonsuz güvenleri olduğunu ifade etti. 
Ziyarette , Türk Bayraklı plaket takdim edildi. 
 

MHP Milletvekili Baki Şimşek’ten Borsa’ya Ziyaret 
Mersin MHP Milletvekili Baki Şimşek ve MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve yönetimi , Kadın 
Kolları Başkanı Fethiye Rüzgar ile beraberindeki heyet Tarsus Ticaret Borsasını ziyaret etti. 
Milletvekili Şimşek ve beraberindeki heyet Borsaya yaptıkları ziyarette, Başkan Murat Kaya, Başkan 
Yardımcısı Ali Seçer ve Meclis Üyesi Ömer Özcan ile bir araya geldi. 

 
 
Borsa Başkanı Kaya, Mersin Milletvekili Şimşek ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, pandemi sürecinde iş insanlarının yaşadığı sıkıntıları da paylaştı. 
Tarsus'un, tarımsal üretim merkezi ve tarımsal ticareti olarak önemine değinen Başkan Murat Kaya 
tarım sektörünün durumu , ekonomiye etkisi, tarım ticaretine ilişkin faaliyetler ile sektör temsilcilerinin 
taleplerini de Milletvekili Şimşek’ e iletirken bu taleplerin, kısa dönem zarfında çözüme 
kavuşturulmasını da istedi. 
 
Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını dolayısıyla, üyelerinden gelen şikayet ve talepleri, TOBB 
nezrinde ilgili makamlarla ve bölge milletvekilleriyle paylaştıklarını hatırlatan Başkan Murat Kaya, bu 
bağlamda Milletvekili Şimşek’in Mecliste bölge iş dünyasının sesi olması dolayısıyla da kendisine 
teşekkür etti. 
Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise başta Çukurova Bölgesel havalimanı olmak 
üzere Tarsus OSB, Tarsus Çamlıyayla yolu, Sahil Bandı Projesi ve Pamukluk Barajındaki çalışmalar 
hakkında bilgiler verirken bu konularla ilgili devamlı surette Tarım ve Orman Bakanı , Ulaştırma Bakanı 
ve Turizm Bakanı ile birebir görüşmeler yaptığını, projelerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında 
fikir alışverişinde bulunduğunu dile getirdi. 
Milletvekili Şimşek, bölgenin tarım merkezi olması dolayısıyla da tarımla ilgili yaşanan sıkıntıları, TBMM 
Genel Kurulunda devamlı gündeme getirdiğini ve bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağını ve 
gündemde tutacağını ifade etti. 
Tarsus Ticaret Borsası Lisanslı Depolarının da Haziranda faaliyete girmesi dolayısıyla Borsa Başkanı 
Murat Kaya ve yönetimine teşekkür eden Milletvekili Şimşek lisanslı depoların Tarsus için büyük kazanç 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Ziyaret sonrasında Başkan Murat Kaya, plaket takdim etti. 
 



İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı 
İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince 
toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal 
iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile 
hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların 
çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve İlçemiz 
Kaymakamı Kadir Sertel OTCU' nun Başkanlığında toplanan “İlçe İnsan Hakları Kurulu” Tarsus Ticaret 
Borsası Toplantı Salonunda 2020 yılı Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. 

 
İlçe Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi, hak 
ihlallerinin incelenmesi ve araştırılması, sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenlerin incelenerek çözüm 
önerilerinde bulunulması, İlçe İnsan Hakları Kurulunun daha etkin ve verimli çalışması için neler 
yapılabileceği hususunda görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. 
 

Dijital Yatırımlar,"Hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağlıyor." 
Başkan Murat Kaya dijital kavramın gelişen dünyada önemli bir yer aldığını ifade ettiği açıklamasında, 
yeni pazarlarda dijital yatırımların hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağladığını belirtti. 
Geçen hafta içinde birçok oda ve borsanın işbirliği ile Tarsus Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 
Girişimciler ve KOBİ'lerin dijital dünyada iş yapabilme,E-ticaret Ekosisteminin sağlayacağı faydalar 
konusunda farkındalığı arttırmak üzere “Dijital Pazarlama Trendleri ve Online Pazar Yerlerine Giriş” 
kuralları ve satış yöntemlerinin anlatıldığı webinar düzenlendiğini ifade eden Başkan Murat Kaya, 
"Düzenlenen webinar ile dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak ve girişimcilerin rekabet güçlerini 
artırmalarının amaçlandığını "belirtti. 
 

 



Başkan Murat Kaya, “ Pandemi süreci ile ticaret, dijital pazarda yükselen bir ivme kazandı. Üretime 
odaklanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerimizin dijital dünyada iş 
yapabilme ve e-ticaret ekosisteminin sağlayacağı faydaların farkındalığını artırmak amacıyla Borsa 
olarak e- ticaret , online Pazar yerlerine giriş, dijital pazarlama yönetmelerinin önemine değinmeye 
çalışıyoruz. Gerek üyelerimizden gerek girişimci olarak yeni nesil ticaret yöntemleri hakkında bilgi 
almak isteyen bir çok sayıda kişi ve KOBİ’lerimize bünyemizdeki uzman çalışanlarımız ile hizmet 
vermeye devam ediyoruz." dedi. 
Dijital dönüşüm, geleceğimiz için kaçınılmaz oldu. 
Sözlerine devam eden Başkan Murat Kaya "TOBB’ninde çok önem verdiği e- ticaret kavramının daha iyi 
anlaşılması, farkındalık yaratılması hususlarında çalışmalarımız devam edecek. Dijital dönüşüm, 
geleceğimiz için kaçınılmaz oldu. Ulusal ve uluslararası pazaryerleri, e-ihracat, e-ticaret konularında 
üyelerimizi, girişimcilerimizi bilgilendirerek, yeni süreçte daha etkin rol almalarına yardımcı oluyoruz. 
Birliğimiz tarafından da e-ticaret konularının işlendiği 5 ana konu başlığında yeni bir eğitim programı 
Kasım – Aralık ayları içinde düzenlenecek. Bu eğitim programlara ait konuları Borsamızdan veya web 
sayfamızdan öğrenebilirsiniz." dedi. 
 
 

Tarsus Sarıulak Zeytin Bahçesi Denetimi Yapıldı 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve İlçe Tarım 
Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mustafa Ateş’ten oluşan coğrafi işaretli Tarsus Sarıulak Zeytin 
denetim heyeti, Orhan Dalaman tarafından yetiştiriciliği yapılan sertifikalı Tarsus Sarıulak Zeytin 
bahçesinde denetim ve teknik incelemede bulundu. 
 

 
 
Heyet hasat yapılan zeytin bahçesini gezerek, üreticisinden, yaptığı bakım ve ilaçlama uygulamaları 
hakkında bilgi aldı. 
 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, zeytinde yüksek verim elde etmenin hiç de zor olmadığını dile 
getirerek, "Uygulamayı yerinde görmek, üreticimizin bizzat kendisinden uygulamayı dinlemek amacıyla 
bahçe gezimizi ve bu arada Tarsus Sarıulak Zeytin denetimimizi gerçekleştirdik.  
 
İşletmede ayrıca coğrafi işaretli zeytinimizin üretiminin yanında yağınında imal edildiğini yerinde 
görmüş olduk.İlçe tarım olarak üretimin her aşamasında üreticilerimiz talebi doğrultusunda üzerimize 
düşeni yapmaya her zaman hazırız." dedi. 
 



Mersin İli Oda/Borsa İstişare Toplantısı Gerçekleşti 
Mersin ili oda borsalarının yönetim kurulu başkanlarının iştirak ettiği “Mersin İli Oda/Borsa İstişare” 
toplantında mesaj “Tedbir kurallarına hassasiyetle riayet edilmeli” oldu. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’nın da katıldığı istişare toplantısında, 
Covid 19 salgının Mersin iş hayatına etkileri ve bu süreçte Oda/Borsalar olarak alınan tedbirler ve 
uygulamalar konuları görüşüldü. 
Toplantıya katılan Oda/Borsa Başkanları, üyelerinin ve sektörlerinin görüntüsünü değerlendirerek, 
önümüzdeki süreçte yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini ilettiler. 
Üretim, istihdam ve ticarette hareketliliği arttıracak konulara da değinilen toplantıda gerek kişisel, 
gerekse de işletme odaklı çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olunması halinde salgınla mücadelede 
mutlak başarıya ve sağlıklı yarınlara ulaşılabileceği temenni edildi. 
 

Türk Loydu, Borsa'nın Kalite Yönetimi Sistemini Denetledi 
Hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte olan, 
çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, 
muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri veren Türk Loydu 
tarafından Borsa'nın Kalite Yönetimi Sistemi denetlendi. 

Kalite Yönetim Standardı çerçevesinde yapılan Belge Yenileme Tetkiki Türk Loydu Denetcisi Savaş Tatıl 
kontrolünde başarıyla gerçekleştirildi. 
Hizmet birimlerinde gün boyu süren incelemelerde Borsanın, yürüttüğü faaliyetlerin TS EN ISO 
9001:2015 standartlarına, dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu denetlendi. Başarıyla 
tamamlanan denetim sonucunda Borsanın , üyelerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ve üye 
memnuniyeti öncelikli faaliyetleri, misyon, vizyon, kalite politika ve hedefleri, kurumsal yapısının 
sürdürülebildiği belgelerle ortaya konuldu. 



Pandemik Dünyada Yeni Nesil Girişimcilik Semineri Gerçekleşti 
Kardeş Oda ve Borsalar işbirliğinde internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “Pandemik 
Dünyada Yeni Nesil Girişimcilik “ seminerinde, Yeni Nesil Girişimcilerine KOSGEB destekleri ve teşvikleri 
anlatıldı. 

Tarsus Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Amasya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Kastamonu Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleşen seminerde Online 
Girişimcilik Eğitimi almak için dikkat edilmesi gereken hususlar, KOSGEB’in Girişimciler için vermiş 
olduğu Yeni Girişimci Desteklerinden faydalanma süreci, Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik 
konuları, İşletme Geliştirme Destek Programı, Ar- Ge ve İnavasyon Desteği , İş Birliği Destek Programı , 
KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı konularında aydınlatıcı bilgiler yer 
aldı. 
Seminer sonunda yapılan ankette katılımcıların % 100 ü 2021 yılında KOSGEB ile ilgil destek ve 
teşviklerin yenilenmesi halinde aynı seminerin güncel destek ve teşvikler için tekrar edilmesini istedi. 
 

Yerel Esnafına, İşletmene Sahip Çık Tarsus 
Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren yerel esnafa bir destek de Tarsus 
Ticaret Borsası ‘ndan.Pandemi dolayısıyla çok zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması çağrısında 
bulunan. 
Başkan Murat Kaya, yerel esnafın bu süreçte yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Tarsusluları duyarlı 
olmaya davet etti. 
Özellikle bu pandemi döneminde değişen alışkanlıklar ne yazık ki dünya markaları karşısında yerel 
esnafı, küçük ve orta ölçekli şirket ve işletmeleri zora soktuğunu belirten Başkan Murat Kaya, 
açıklamasında “Özellikle normalleşme sürecine yakın bir zamanda yaşanan pandemi ve beraberinde 
getirilen kısıtlamalar ne yazık ki yerel esnafı zorlamaktadır. Kazancını bu kente yatıran, kaderini ve 
yaşantısını bu kente bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. Bu sebeptendir 
ki; pandemi döneminde özellikle yerel şirket ve esnaflardan alışveriş yapmamız konusunda 
Tarsuslulardan hassasiyet bekliyoruz” dedi. 
 
“Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün yerel esnafa sahip çıkma günüdür” diyen Başkan 
Murat Kaya “Şunun altını çizerek belirmek isterim ki, bu zorlu süreçte kapanan her kepenk, duran her 
üretim ekonomiye vurulan yeni bir sektedir. 
‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak pandeminin getirdiği bu zorlu 
günlerde birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu sıkıntılı süreci, devlet, halk ve özel sektör 
el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az kayıpla geçirebilmek için birbirimize, yerel esnafımıza, 



işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım. Esnaf ve işletmelerimizin zor günlerden geçtikleri, 
ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte onlara bir nefes olmalıyız. Onların kepenklerini, kapılarını hep 
açık tutalım. 

  
Bu vesileyle ‘Yerel Esnafına, İşletmene Sahip Çık Tarsus’ diyoruz. 
Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve devamlılığımızı esnafımıza 
ve yerel işletmelerimize sahip çıkarak sağlayacağız” şeklinde sözlerini tamamladı. 
 

İhtiyaç Sahibi Öğrencilerimize Tablet Desteği 
Online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB’dan klavyeli tablet desteği geldi. 
Online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tabletler öğrencilere 
ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince dağıtılacak. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) online eğitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye klavyeli 
tablet dağıtıyor. 81 İl’e 81 okul projesi kapsamında 65 şehirdeki okulu tamamlayarak teslim eden ve 
kalan iller için de çalışmalarını sürdüren Türk iş dünyasının çatı örgütünün yeni projesi, ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için klavyeli tablet desteği oldu. 

Sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene Oda ve Borsaların desteği ile 
eğitim yardımı yapılıyordu.Bu sene TOBB olarak, 365 Oda ve Borsa ile birlikte, online eğitim gören ama 
bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilere, klavyeli tablet hediye edilecek 
Biliyoruz ki, biz hep birlikte Türkiye’yiz.Bugünün küçük parmakları, bir gün Türkiye’nin geleceğine imza 
atacaklar. TOBB, Oda ve Borsalar olarak;Size inanıyor, Sizin için çalışıyoruz. 




