
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri 

kapsamında, Tarsus Üniversitesi tarafından organize edilen “İstiklal 

Marşı’mızı Anlamak” konulu konferans gerçekleştirildi. 

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin, Ticaret Borsası salonunda 

düzenlenen ve özellikle Tarsus Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi 

gösterdiği konferansta yaptığı konuşmada, “Türk milletinin tam bağımsız 

ve bağlantısız bir millet ve devlet olarak var olma iradesinin toplumsal 

bir sözleşme yani milli mutabakat metni olan İstiklâl Marşı’mızın, Milli 

Mücadelemizi verdiğimiz var olma yada yok olma savaşının tam 

ortasında yazıldı” dedi. 

Yoğun bir araştırma sonucu İstiklal Marşı’nın bilgisel derinliğine 

ulaşmaya çalıştığını ve bu bağlamda yaptığım tahlilin, İstiklâl Marşı’nın 

ruhunu daha iyi yansıtma çabası olduğunu ifade ettiğini vurgulayan 

Nurullah Çetin, “Yaşadığımız bu topraklar  sıradan bir toprak değildir. 

Vatan başka bir şeydir. Bizi millet yapan özgür kutsal mekandır.  Vatan 

kutsaldır. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Şehitlik yapılabilecek en 

büyük fedakârlıktır. Bir insanın en büyük serveti itimat ve güvenilir 

olmaktır. Biz emaneti atalarımızdan emanet aldık, bizde bizden 

sonrakilere emanet edeceğiz. Atalarımız çocuklarımız ve torunlarımız 

özgürce yaşasın diye bu vatanı ve toprakları korumuştur. Allah bu 

millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy, 



 

 

milletimizin var oluş mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın manevi 

önderidir. Allah bize bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye 

konuştu. 

Konferansın ardından Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, 

Ticaret Borsası Başkan yardımcısı Ali Seçer, konferansın konuşmacısı 

Prof. Dr. Nurullah Çetin’e birer plaket verip, teşekkür ederken, Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Hasan Şanlı ise patenti Tarsus’a özgü olan 

Sarıulak zeytininden elde edilen zeytinyağı takdim etti. 

Etkinliğe Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Emniyet 

Müdürü Ercan Elbir, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Deran, Genel 

sekreter Prof. Dr. Mehmet İnce, Tarsus Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. 

Onur Başar Özbozkurt, Dr. Fatih Kaplan, Ticaret Borsası Başkan 

yardımcısı Ali Seçer ve çoğunluğunu Tarsus Üniversitesi öğrencilerinin 

oluşturduğu kalabalık bir topluluk katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınına karşı 

tedbirlerin alındığı bir 

dönemde, şirketlerin sıkıntı 

ve önerilerini üyesi oldukları 

oda ve borsalara iletmeleri 

çağrısında bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, Birlik olarak 

odalar, borsalar ve sektör 

meclislerinden gelen sorunları ve önerileri Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak'a ilettiklerini ve bunları ilgililere aktarmaya devam 

edeceklerini belirtti. 

Sürecin istişare ile atlatılacağına inandıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 

"Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara 

iletmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı. 



 

 

Tarsus Eğitim ve Kültür Vakfına ait eğitim alanı Tarsus  Üniversitesine 

devredildi. 

 

Başkan Murat Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada TEV Yönetimini 

kutlayarak; "Kısa adı TEV olan Tarsus Eğitim ve Kültür Vakfına ait eğitim 

yerleşkesinin geçtiğimiz günlerde Tarsus  Üniversitesine devredilmesi 

ve tapusunun verilmesi büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Tarsus 

Ticaret Borsası olarak TEV'in Üniversitemize gösterdiği kolaylıktan 

dolayı Vakıf Mütevelli Heyetine teşekkür ederiz." 

Tarsus Ticaret Borsası, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalar için 

bir mesaj yayınladı. 

"Tarsus Ticaret Borsası olarak , 

ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan 

firmalara karşı borsamız olarak 

disiplin mekanizmalarını 

çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları 

yapan firmalara  hak ettikleri 

cezaları vereceğimizi bir kez daha 

buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki;  Vatandaşı mağdur 

edenlere karşı sessiz kalmayacağız." 



 

 

 

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği 

(TOBB), üye 

firmaların oda ve 

borsalara haziran ayı 

sonuna kadar 

ödemesi gereken 

aidatları ekim ayına 

erteledi. TOBB'dan 

yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin 

önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı. 

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar 

ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi 

olmaksızın ekim ayına ertelendi. Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve 

borsaya gönderildi. 

 

Tarsus Ticaret Borsası, Çin'de 

ortaya çıkan ve tüm dünyayı 

tehdit eden ve Türkiye'de de 

görülen Korona Virüsü’ne 

karşı önlemlerini aldı. 

Ticaret Borsası’ndaki tüm 

birimler Korona Virüs 

salgınına karşı özel kıyafet 

giyen ekipler tarafından 

dezenfekte edildi. 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada Korona Virüsü’ne karşı 

her katın tek tek 

ilaçlandığı belirtilirken 

Borsa hizmet binasının 

yeni tip koronavirüse 

(Covid-19) karşı tüm 

servisleri ve ortak 

kullanım alanları ile 

resmi araçları da 

dezenfekte edilerek daha 

steril ve sağlıklı bir 

hizmet sunmak için hazırlandı. 

Yapılan açıklamanın devamında,TOBB 'den iletilen Koronavirüs (Covid-

19) İsimli Hastalığa Karşı İŞYERLERİN'de Alınması Gereken Önlemler 

Raporu da borsanın resmi web sayfasında yayınlandı. 

 

Korona Virüse Karşı Borsa Eğitimlerine ve Hizmetlerine ON LINE Devam 

Ediyor. 

Tarsus Ticaret Borsası 2020 yılı içinde ÜYE ve ÇALIŞANLARI için 

planladığı eğitimlerine devam dedi. 

Borsa "sosyal mesafe" koruma ve korunma kuralları kapsamında 

toplantı, ziyaret ve eğitim faaliyetlerinin bir süreliğine ertelediğini ancak 

hizmet ve eğitimlere ONLINE devam ettiklerini, üye firmalarının ve 

ihracatçılarının Covit-19 kaynaklı sorunlarını da yakından takip ettiklerini 

açıkladı. 

Virüsün ekonomideki olumsuz etkinlerini en aza indirmek amacıyla Üye 

firmalarının ve ihracatçılarının görüş ve önerilerinden oluşan 

hazırladıkları raporu Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı için 

TOBB'ne ilettikleri ifade edilen açıklamada; 



 

 

Üye firmalarının görüş ve önerilerinin  Koronavirüsle Mücadele Eş 

Güdüm Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açıklanan ekonomiyle ilgili uygulanacak 100 milyar liralık  “Ekonomik 

İstikrar Kalkanı” tedbir ve ekonomi paketinde yer aldığı belirtildi. 

Borsadan yapılan açıklamanın devamında ise, "sosyal mesafe" koruma 

ve korunma kuralları ile hijyen önlemleri kapsamında tüm Borsa 

personellerinin hijyen önlemlerine dikkat ederek alınan kurallar 

çerçevesinde günlük rutinlerini sürekli yeniden değerlendirdikleri 

belirtildi. 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü (COVID-19) ile mücadelede 

personellerinin ve üyelerinin güvenliğine, sağlığına en büyük önceliği 

verdiklerini belirten Borsa, 2020 yılında ÜYE ve PERSONELLERİ için 

planlanan eğitimlerin aksamaması, personellerinin ve üyelerinin 

gelişimine yönelik hazırladığı eğitim planını muhtemel senaryoları da 

değerlendirerek Ülke çapında alınan koruma ve korunma tedbirleri 

kapsamında gerekli tüm önlemleri aldıklarını personelleri ve üyelerine 

dair eğitimleri ise  ON LINE eğitim olarak devam ettirdiklerini belirtti. 

Borsanın ÜYELERİ için hazırladığı eğitim videolarına web sayfasından 

Borsa sicil numarası ile TC Kimlik No veya Vergi No kullanarak giriş 

yapılabilir, sol linkten "Akademi Online Eğitim"'i seçebilir, Borsa'nın 

URGE Projesi kapsamındaki üyeler ise ayrıca "Sertifikalı Eğitim" linkini 



 

 

kullanarak eğitimlere başlayabilir, Ticaret Bakanlığı Eğitim Yönetim 

Sistemine e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.  

ONLİNE HİZMET VERİYOR 

Üye firmalarının günlük iş ve işlemlerini hızlandırmak amacıyla 

Borsada, ONLINE hizmet veriliyor. 

Tescil işlemleri, üye aidat ödeme, durum sorgulama, üyelik 

güncellemesi, öneri, istek ve benzeri işlemlerin online olarak Tarsus 

Ticaret Borsası'nın www.tarsustb.tobb.org.tr resmi web adresinden 

kolayca yapılabileceği, Borsa tarafından belirtildi. 

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. 

 

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

. 



 

 

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. 

 

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. 



 

 

Çalışanların en önemli sağlık sorunları arasında olan ve iş verimliliğini 

azaltan iş ile ilgili olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

Tarsus Ticaret Borsası personelleri Fizyoterapist Büşra Kuydeşen'den 

"İş Yaşamında Ergonomi" eğitimi aldı. 

Kuydeşen, iş ile ilgili 

risk faktörlerinde yükün 

özellikleri, işin 

gerekleri, çalışma 

ortamının özellikleri ve 

psikososyal 

etkenlerden oluştuğunu 

ifade ettiği eğitimde 

işyeri tasarımı, kişisel 

özellikler, iş 

organizasyonu, çalışan 

ekipman etkileşimi ve yasal gereklilikler doğrultusunda gerekli 

değişimlerin yapılması 

ile meslek hastalığı 

olarak ifade edilen bel, 

boyun, omuz, kol, el ve 

el bileğinde bazı 

hastalıklar meydana 

gelmeden 

önlenebileceğini belirtti. 

 

 

 

Eğitimde borsa 

personellerinin 

kazanımı 

ise  çalışma günü 

içinde hangi 

egzersizleri 

yapacakları oldu



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, kadınların emeği ve katkısı 

olmadan ülkelerin sağlıklı bir şekilde gelişmesinin mümkün 

olmayacağını söyledi. 

Borsa Başkanı Kaya, 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı 

açıklamada, kadınların üretime ve yönetime katılma imkânına 

kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok 

önemli roller üstlendiğinin altını çizdi. 

 
“Kadına yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” diyen Murat Kaya, 

“Hayatı kadınlarıyla eşit olarak paylaşmayı reddeden zihniyet, güçsüz, 

güvensiz ve geri kalmaya mahkûmdur. Kadınlarımız iş hayatında daha 

çok yer almalı. Daha hızlı büyümemiz ve gelişmemiz için en az erkekler 

kadar kadınların da iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Bu 

açıdan, kadının toplumsal hayatımızdaki yerinin daha da yükselmesi ve 

başarılarının toplumun refahına değer katması en büyük dileğimizdir. 

Bugün yeryüzünde kültürler, medeniyetler, şehirler, insani değerler bir 

bir yok olurken yaşanan savaşların, acıların ve zulmün bedelini en ağır 

biçimde ödeyenler maalesef kadınlarımız ve çocuklarımızdır. Doğrusu 

kadınları ve çocukları en değerli varlıklar olarak gören bir kültürün 

mensupları olarak, onlara her zaman bu değeri hissettirmek, yaşatmak 

zorundayız” dedi. 



 

 

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir 

yeri olması gerektiğinin altını çizen Kaya “Kadınlarımızın hayata daha 

çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanınmalı ve önleri 

açılmalıdır. Kadına yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Bizler toplumun 

her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde 

sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Bu 

duygu ve düşüncelerle, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü'nü tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. ” şeklinde 

sözlerini tamamladı. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı ve Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Murat 

Kaya, pamuk fiyatlarının son dönemlerde çiftçinin beklentisinin altında 

olmasından dolayı ekim alanlarında azalmalar olduğunu 

gözlemlediklerini söyledi. 

Türkiye 

Odalar ve 

Borsalar 

Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Ticaret Borsaları Konsey 

Toplantısı’na katılan Borsa Başkanı Kaya, burada yaptığı ön konuşma ve 

talebinde ‘Beyaz Altın’ diye tabir edilen pamukta ve hububatta son 

yıllarda yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

konseyin açılışında  atıl durumdaki hazine ve şahıs arazilerinin arazi 

bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması gerektiğini belirterek, 

"Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta kalmak 



 

 

istiyorsan, çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı 

bu." dedi. 

Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile 

Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan’ın 

da katıldığı 

toplantıdaki 

konuşmasında 

Murat Kaya “Pamuk 

rekoltesinin 2016/17 

sezonunda 756 bin 

tona, 2017/18 

sezonunda 882 bin 

tona, 2018/19 

sezonunda ise 977 

bin tona çıktı.2019 

yılında pamuk 

rekoltesi ise TUİK 

verilerine göre 814 

bin ton gerçekleşti” 

dedi. 

Borsa Başkanı 

Murat Kaya, üretimi 

önem arz eden ve 

arz talep değeri 

yüksek olan başta 

pamuk, soya, 

buğday, mısır, 

ayçiçeği ve arpa gibi 

hububat ürünlerinin 

ithalat miktarlarının, 

Türkiye üretim 

miktarları ve 

Türkiye 

tüketimindeki 

ihtiyaç olunan 

miktarlarına 2019 

yılında 6,5 milyar 

dolar ödendiğini dile 

getirdi

. 

Fark ödemesi 

desteklerini de 

değinen Murat Kaya, 

son 5 yıldır 

destekleme 

miktarlarında hiç 

bir değişiklik 

olmadığını, günün 

koşulları ve artan 

üretim maliyetlerine 

oranla desteklerin 

az olduğunu 

belirterek “CAC 

2018/19 sezonu 

verilerine göre 

beher kg lif pamuk 

üretimleri 

karşılığında Çinli 

üretici 58 sent, 

Yunan üretici 77 

sent, İspanyol 

üretici 105 sent 

destek alırken, 

Türkiye’de üreticiler 

30 sent destek 

alıyor. O da bir 

sonraki sezonda 

ödenmek üzere. 

Diğer bir sorun ise 

Münavebe koşuluna 

uyum nedeniyle 

pamuk ekim 

alanlarının gelecek 

sezonda 1 milyon 

dekar dolayında 

azalacağı. Bizlerde 

pamuğun münavebe 

koşullarından ayrı 

tutulmasını talep 

ediyoruz” şeklinde 

konseydeki 

konuşmasını 

tamamladı

. 

 



 

 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

"virüs karanlık koridorunun" ancak el ele vererek aşılabileceğini 

belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde ekonomik aktivitenin 

korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımlar da 

bulunduğunu, paketteki kısa çalışma ödeneği gibi işçi ve işletme lehine 

yapılacak mevzuattaki değişikliklerin bir an önce yürürlüğe girmesini 

beklediklerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya 

Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın 

ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin soruları 

yanıtladı. 

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı örnek mücadele sergileyen 

Türkiye'nin, ekonomide de önemli hamleleri zamanında 

gerçekleştirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu süreçte ilk talebimiz 

kamu idaremizi yanımızda görmekti. Bu gerçekleşti. Pakette ekonomik 

aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin 

adımlar da var. Reel sektöre önemli bir can suyu sunuyor." dedi. 



 

 

Hisarcıklıoğlu, virüsten dolayı içine girilen karanlık koridorda paketin iş 

dünyasının önünü aydınlatmasını ve moral vermesini beklediklerini dile 

getirerek, yaşanan durumun dinamik bir süreç olduğuna dikkati çekti. 

Özel sektörün sorun ve önerilerini iletmeye, sorunlara çözüm bulmaya 

yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 

"Dünyada oluşan 'virüs karanlık koridorunu' ancak ele ele vererek ve 

istişare ile aşabiliriz. Hem sağlık hem de ekonomi anlamında bugünleri 

birlikte atlatacağız." diye konuştu. 

-"Bankalar elini taşın altına koymalı" 

Hisarcıklıoğlu, dünya tarihinde benzeri olmayan bu "küresel kriz" 

sürecinde, devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin ele el 

vermesi ve birlikte yol almasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.  

Bankaların da ellerini taşın altına koyarak iş dünyasını ve ekonomik 

faaliyetleri desteklemesini beklediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 

şunları kaydetti: "Türk iş dünyası tedbiri elden bırakmadan ilerlemeye 

devam edecek. Pakette yer alan kısa çalışma ödeneği gibi işçi ve işletme 

lehine yapılacak mevzuattaki değişikliklerin bir an önce yürürlüğe 

girmesini de bekliyoruz. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) 

limitlerinin açılmasıyla piyasada önemli bir likidite rahatlaması 

oluşmasını öngörüyoruz." 

 

Meclis Başkanı 

Ekincioğlu'nun İstiklal 

Marşımızın Kabulünün 

99. Yıl Dönümü ve 

Mehmet Akif Ersoy’u 

Anma Günü Mesajı 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu, 12 Mart 

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolaysıyla 

mesaj yayımladı. 

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu, "Türk milletinin bağımsızlığa 

olan inancını destanlaştıran, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz 

eseri İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' 

olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla 

kutlamaktayız" dedi. Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak 

olan Türk Milleti'nin bağımsızlığa verdiği önemi, Mehmet Akif Ersoy'un 

her dizeye ilmek ilmek işlediğini vurgulayan Başkan Ekincioğlu, 

özgürlük ve bağımsızlığın Türk Milleti'nin karakterinde olduğunu ve bu 

yüce milletin varlığını kainatın sonuna kadar tam bağımsız olarak 

sürdüreceğini söyledi. Ekincioğlu mesajının sonunda , "Bu millete 

ölümsüz bir eser bırakan Mehmet Akif Ersoy’u şahsım ve meclisim 

adına rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. 

Başkan Murat Kaya " İstiklal Marşının her harfi, her hecesi, her kelimesi, 

her satırı tüm Anadolu’da yazılmıştır." 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u 

Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla 

mesaj yayınladı. 

Rehberimiz İstiklal Marşımız 

Başkan Murat Kaya 

yayınladığı 

mesajında “99 yıl 

önce bugün Büyük 

Millet Meclisi’nin 

yüksek bir 

heyecanla kabul 

ettiği İstiklal 

Marşımız, 

milletimizin hissiyat 

ve heyecanı ile 

bağımsız bir ülke ve 

hür bir milletin 

aydınlık geleceğinin 

müjdecisi olmuştur" 

dedi

. 



 

 

 

  

Başkan Murat Kaya mesajının devamında " İstiklal Marşı'mız  Türk 

milletinin vatanına ve hürriyetine göz dikenlerle mücadelede 

kararlılığının ilanıdır. İstiklal Marşının her harfi, her hecesi, her kelimesi, 

her satırı tüm Anadolu’da yazılmıştır. Onun için İstiklal Marşı, millet 

hissiyatının, milletin geleceğe olan inancının, geleceğe olan imanının, 

mısralardaki ifadesidir. Dün olduğu gibi, hem bugün içinden geçtiğimiz 

zorlu süreçlerde hem de yarın önümüze çıkacak zorluklarda rehberimiz 

İstiklal Marşımız'dır. 

Bugün hepimize 

düşen en büyük 

görev, İstiklal 

Marşımızda 

anlamını bulduğu 

gibi geçmişteki 

muhteşem 

mücadelenin önem 

ve değerinin 

şuuruna vararak, 

atalarımızın 

emaneti olan 

vatanımıza sahip 

çıkmak ve 

bayrağımızı daha 

yükseklere taşımak, 

İstiklâl Marşımızı 

coşkuyla 

söyleyeceğimiz 

daha büyük 

başarılar kazanmak 

için gayret 

göstermektir

. 

Bu anlamlı gün vesilesiyle vatan şairi, edip ve kahraman Mehmet Akif 

ERSOY’u sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum. 

 



 

 

 

Mersin ili, Tarsus 

ilçesindeki tüm 

öğrenciler ve 

öğretmenlere akıl 

ve zeka 

oyunlarını 

tanıtmak ve 

yapılan 

turnuvalarla 

öğrencilerin, 

birçok olumlu 

davranış 

kazanmasını sağlamak amacı ile, akıl ve zeka oyunlarının çocuk 

gelişimindeki önemi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus 

Ticaret Borsası  tarafından “Düşün,Taşın,Oyna” adlı proje 

yürütülmektedir.  

Proje kapsamında Tarsus Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer 

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokul'unda  gerçekleşen akıl ve 

zeka oyunlarının "Pentago" yarışması oyununu kazananlarına ödüllerini 

takdim etti. 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu, 

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Meclis Başkanı İsmail 

Hakkı Ekincioğlu 

mesajında, 

"Çanakkale, genciyle 

yaşlısıyla, kadınıyla 

erkeğiyle vatan aşkı 



 

 

ve bağımsızlık sevdasıyla tek yürek olan milletimizin, birlik olan 

düşmana karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin 

sembolüdür. Son günlerde dost ve düşmanımızı bir kere daha net bir 

şekilde gördük. Dostlarını her daim baş tacı yapan bu millet, düşmanını 

da hezimete uğratmaya muktedirdir. Her zaman olduğu gibi gün, birlik 

ve beraberlik günüdür. Gün kardeşlik ve birliktelik günüdür. Bu vesileyle 

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nın 

tüm kahramanlarını, iç güvenlik harekâtında şahadet şerbetini içen 

şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum.” 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Çanakkale Zaferi'nin 105. 

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan Murat Kaya yayınladığı mesajında, " Ülke olarak yaşadığımız şu 

günleri atlatmak için Çanakkale ruhunu yakalamamız; milletçe 

dayanışma ve birlik içinde vatanımıza, devletimize milletimize, 

ordumuza  yapılmış her türlü saldırıya ve teröre karşı durmamız 

elzemdir. 1915'te; Çanakkale'de "BİZ" vardık. Dünya tarihine damga 

vurmuş, tarihin akışını değiştirmiş bu zafer böyle bir ruhun neticesiydi. 

Bu ruh ile Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, 

gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının tüm dünyaya 

cevabıydı.Türk milletinin kahraman evlatlarınca kazanılan ve tarih 



 

 

boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce bir mücadelenin adıdır 

Çanakkale Zaferi. 

Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve 

birlikteyiz.Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen 

bir milletiz. 

Bu düşüncelerle, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde 

toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı borçlu olduğumuz kahraman 

atalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, bize emanet ettikleri bu 

vatana ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. 

Aziz Şehitlerimiz! 

Ebedi istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz! Emin olunuz ki; rengini 

siz şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın 

sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır. 

Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. 

Başkan Murat Kaya, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleri ile 

mesajını tamamladı;  

 

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i. 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın” 

 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya , '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' 

dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan Murat Kaya , yayınladığı mesajında tecrübe ve birikimlerinden 

istifade ettiğimiz yaşlılarımız; dün ile bugün arasında köprü kuran, 

değerlerimizi gelecek nesillere taşıyarak çocuklarımızın ve 

gençlerimizin yetiştirilmesinde büyük emekleri olan değerli 

büyüklerimiz olduğunu belirtti.Mesajında" Bizlere zamanında kol kanat 

geren, vatanına ve milletine bağlılıkla çalışan bu güzide insanlar, 

ömürlerinin bu hassas evresinde ilginin, sevginin ve saygının en 

büyüğünü hak etmektedir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize 

verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere 

rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız.Bir 

bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz 

hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış 

olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır.Sevginin en 

güzeline layık saygıdeğer büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, 

kendilerine uzun, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz” 

"Yaşlanmadan bilgeleşmek mümkün değildir. ". 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu,  

yayımladığı mesaj ile tüm İslam Aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. 

 

Ekincioğlu, yayınladığı mesajında; “Mübarek üç ayların içerisinde yer 

alan Miraç Kandili birliğimizi ve dirliğimizi artırmak, nefislerimizi terbiye 

etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir gecedir. Bu 

bakımdan umut, huzur ve müjde gecesi olan Miraç Kandilini tebrik eder, 

tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim." 

dedi 

 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya "Miraç 

Kandili" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan Murat Kaya 

mesajında şu 

ifadelere yer verdi; 

"Bir Miraç Kandiline 

daha ulaşmanın 

mutluluğu ve manevi 

huzuru içerisindeyiz. 

İnsanlık için önemli 



 

 

olan Miraç Gecesi’nin özünde her türlü kötülükten arınma, fedakarlık, 

paylaşma ve tertemiz mertebeye erişmek vardır. Bu müstesna zamanın 

iyi değerlendirilerek sevgi ve saygı ortamının kurulmasına, birlik, 

beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor, 

tüm insanlık için sağlık ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." 

dedi. 

 

30 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER 

1. Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma 

koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım 

koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını 

kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı 

2. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, 

faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi 

3. Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için 

BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu 

4. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 

31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve 

“SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak 

5. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki 

belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, 

kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi 

6. Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir 

sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir 

sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek  

  

 

 

  



 

 

27 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER 

1. Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam 

aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 

tarihine ertelendi. 

2. İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu 

destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 

2020’de uygulamaya alınacak. 

3. Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel 

bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik 

İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından 

açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye 

başlanacak.  

26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER 

1. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye 

düşürüldü 

2. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” 

kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de 

dahil edildi 

3. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik 

destekleme ödemesi yapacak 

4. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan 

işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin 

TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek  

25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER   

1. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay 

anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi 

başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak 

2. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta 

primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi* 

3. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, 

kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak* 

4. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında 

kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi* 



 

 

5. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi* 

6. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 

Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile 

işlenmeyecek* 

7. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı* 

  

*TBMM’DE KABUL EDİLMİŞ OLUP, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ONAYLANMASI 

BEKLENMEKTEDİR. 

24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER 

Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 

1. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm 

şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, 

Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de 

kapsayacak şekilde genişletildi. 

2. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi. 

SONUÇLANAN TALEPLER (23 Mart 2020 itibariyle) 

1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, 

Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon 

sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 

6’şar ay ertelenecek 

2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 

milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite 

ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek. 

3. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan 

firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave 

finansman desteği sağlanacak. 

4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, 

kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 

5. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 

6. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, 

yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım 

süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak. 



 

 

7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek. 

8. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik 

Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak 

ve hızlandırılacak. 

9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 

2 aydan 4 aya çıkartılacak. 

10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 

11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak. 

12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 

'mücbir sebep' notu düşülecek. 

13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 

14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri 

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek. 

15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e 

indirilecek 

16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira 

bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 

17. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle 

kira alınmayacak. 

18. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. 

19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede 

şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve 

Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.  

30 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

27 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

26 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

25 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

24 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

23 Mart 2020 tarihli dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız. 

http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200330-Covid.pdf
http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200327-Covid.pdf
http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200326-Covid.pdf
http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200325-Covid.pdf
http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200324-Covid.pdf
http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/COVID-19/20200323-Covid.pdf

