
 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda / 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. 

Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan 

tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı. 

Borsa Başkanı 

Murat Kaya 

nında katıldığı 

toplantı 

sonrasında 

üyelerimizin 

taleplerine 

istinaden 

"Ekonomide 

Hayata Geçen 

Destekler" in 

anlatıdığı 

açıklama  

Borsa web 

sayfasında 

yayınlanmaya başladı. Ayrıca Borsadan yapılan açıklamada borsa üyelerinin korona 

virüsü salgını kapsamında taleplerinin hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak amacıyla 

internet üzerinden form sayfası oluşturuldu. 



 

 

Üyelerinin taleplerine hızlı bir şekilde çözüm sağlamayı hedefleyen Borsa gelen 

talepleri ilgili makamlara TOBB aracılığıyla ivedi bir şekilde ulaştırarak takibini de 

yapmaktadır. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya 

yönelik alınan tedbirlerin ve çalışmaların, sektörün üzerindeki etkilerini azalttığını da 

vurgulayarak, "Tüm dünyayı etkileyen bu salgının, ülkemiz üzerindeki olumsuz 

hareketlerini de Allah'ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak güçteyiz" dedi. 

Sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlayan Başkan Murat Kaya, 

“Koronavirüs salgını nedeniyle Dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük bir krizi yaşıyoruz. 

Ülkemiz de buna karşı  topyekûn mücadele veriyor. Bütün dünya ile birlikte ülkemizin 

de zorlu süreçten geçtiği bu dönemde üyelerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları video 

konferans yoluyla TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir kez daha 

aktarma fırsatı yakaladık. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya 

yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişarelerde 

bulunduk’ dedi. Başkan Murat Kaya, İş dünyasının yaşamış olduğu sıkıntılara kayıtsız 

kalmayarak, ekonomik tedbirler konusunda gece gündüz çalışmalarını başarıyla 

sürdüren TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti. 

(Sayın Üyemiz, İlgili makamlara iletmek üzere Korona Virüsü salgını kapsamında 

taleplerinizi iletmeniz için WEB Sayfamızda ilgili haberin detaylarına ulaşabilirsiniz) 

 

Tarsus 

Ticaret 

Borsası 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı 

Murat Kaya, 

bugün tüm 

dünyayı 

tehdit eden 

Koronavirüs 

(Covid-19) 

salgınının, 

tarım 

sektörünün dünyadaki stratejik önemini 

bir kez daha gösterdiğini belirterek, 

önümüzdeki süreçte tarımda üretimin 

artırılması gerektiğini söyledi. 

Murat Kaya, gazetemize yaptığı 

açıklamasında, tarım sektörünün 

Covid-19 sürecinde daha da önemli bir 

noktaya geldiğinin altını çizerek “Yeni 

tip Koronavirüs salgını sürecinde her 

şey dursa bile insanın gıdaya ve 

beslenmeye ihtiyacının durmadığını bir 

kez daha gördük. Bugün tarımı ihmal 



 

 

eden bazı ülkelerin geleceklerini nasıl 

tehlikeye atıklarını hep birlikte izliyoruz. 

Bunun için, sağlıklı beslenmek için 

gıdaya, gıda temini için de tarımsal 

üretimimizin kesintiye uğramadan 

üretiminin artırılarak devam edilmesi 

gerekmektedir” dedi.  

Her türlü kötü senaryoya tarımsal 

üretimin devamı açısından da hazırlık 

yapılması gerektiğine vurgu yapan 

Borsa Başkanı Murat Kaya “Öncelikle 

şunun altını çizerek belirtmek isterim ki, 

bugün etrafımıza baktığımızda dünyayı 

doyuranların, dünyayı yönettiğini 

görüyoruz. Bunun içindir ki, her türlü 

tarımsal üretimin desteklenmesi 

gerekiyor. Kendimize yetecek gıda 

ürünlerini sağladıktan sonra, kalan 

ürünleri ise ihracatta kullanabiliriz” 

ifadesini kullandı. 

Murat Kaya, Koronavirüs salgını 

nedeniyle Türkiye’nin bu salgınla 

topyekûn bir mücadele içinde olduğunu 

belirterek “Tarsus Ticaret Borsası 

olarak bizlerde bu süreçte üyelerimizle 

devamlı telefon veya video konferansla 

görüşmeler sağlayarak gündeme ilişkin 

istişarelerde bulunuyoruz. Onların 

yaşadıkları sıkıntıları ve bizden 

beklentilerini bağlı olduğumuz TOBB’a 

iletiyoruz. Dünyada binlerce insanının 

hayatına mal olan bu salgının, bir an 

önce sonlanması insanlığın geleceği 

açısından en büyük temennimizdir” 

şeklinde sözlerini tamamladı. 

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
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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. 

 



 

 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ninde katılımıyla, TOBB Ticaret Borsaları 

Konsey toplantısı ,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Toplantıya Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları 

Konsey Üyesi Murat Kaya 'da video konferans ile katıldı. 

Toplantıda, koronavirüsün reel sektöre ve tarıma etkileri değerlendirildi. 

Tüm dünyayı ve ülkemizi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele 

sürecinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, bu 

etkileri azaltmaya yönelik görüş ve öneriler konseyin ana gündemini oluşturdu.  

Başkan Murat Kaya, "Koronavirüsle mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdamda 

daralma yaşanmadan atlatılması öncelikli gündemimizdi." dedi. 

Böylesi bir zor dönemde istihdamın korunması ve üretimin devam ettirilmesi adına  bu 

süreçten en asgari şekilde etkilenmeyi sağlayacak uygulamaları faaliyete geçirmek 

ekonomimiz adına hayati önem taşıdığına değinen Başkan Murat Kaya, "Koronavirüs 

salgınının önüne geçmek için geçici olarak faaliyeti durdurulan sektörlerle, bireysel 



 

 

karantina nedeniyle iş hacmi daralan sektörlere ilişkin düşüncelerimizi, taleplerimizi ve 

gelişmeleri ilettik. Bu kapsamda; üyelerimizin talepleri olan konuları da TOBB'ne ve 

Tarım Bakanlığımıza da bildirmiş olduk.Bizlere gelen talepleri anlık olarak ilettiğimiz 

gibi , bugün yapılan toplantıda üyelerimizin gelen tüm talepleri iletme imkanı da 

yakaladık.Yağlı tohumlar desteği ile besi desteğinin de en kısa zamanda verileceği 

sözünü aldık" dedi.  

TOBB Başkanı Hisarciklioglu'nun Başkanlığında gerçekleşen ve Tarım Bakanımız 

Sn.Pakdemirli'nin de katıldığı TOBB Ticaret Borsaları Konsey toplantısına video 

konferansla katılan Başkan Murat Kaya'nın ilettiği üyelerimizden gelen talepler; "KDV 

iadelerinin erken ödenmesini, 31 Martta ertelenmeyen firmaların devre sonu faizlerinin 

ertelenmesini, ihracatçımıza navlun ve nakliye desteğini, ihracatta gümrükte bekleme 

sürelerinin kısaltılmasını talep ediyoruz, KGF ile ilgili sorunları, yakın ülke 

komşularımızın gümrük kapılarının açılmasını, üretim yerinden ürünlerimizi sevk 

etmekte sorun yaşamıyoruz ancak, gönderdiğimiz yerde ürünün dağıtımında sorun 

yaşanıyor,yağlı tohum desteğinin ödenmesini, tohum desteği verilmesini, önümüzdeki 

aylarda yüksek rekolte beklediğimiz buğday ve arpanın alım satımı konularını,  büyük 

ölçüde ihracatını gerçekleştirdiğimiz açıkta ve örtü altında yetişen meyve sebze, sert 

çekirdekliler ve narenciyenin iç pazarda ve ihracatında yaşanan sorun ve sıkıntıları ile 

özellikle tarımda çalışanlar ile üreticilerin taleplerini ilettik. Ayrıca sokağa çıkma yasağı 

kapsamında tarım sektörüne ait tüm faaliyetlerin bu yasaktan muaf tutulması, 

 

Borsadan yapılan açıklamada 

Ticaret Bakanlığınca kamu özel 

sektör işbirliğinde gerçekleştirilen 

Export Akademi Programı 

Seminerleri başladığı belirtilmiştir. 

Export Akademi Programı ile kadın 

ve genç girişimcilerimizin ihracatçı 

olabilmeleri için eğitimler 

düzenlendiği, bu eğitimlerden 

mezkur girişimcilerin yararlanmasının önemli olduğu ifade edildiği üzere ihracat 

yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerin ihracatta başarıya ulaşmış girişimcilerle 

bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.Söz konusu eğitim programlarında ihracata yönelik 

devlet desteklerinden dijital pazarlama ve sanal pazarlara, gümrükleme ve iade 

süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik 

çözümlere kadar hemen her konuda eğitimler verilmektedir.Kamu özel sektör 

işbirliğinde gerçekleştirilen Export Akademi Programı ile kadın ve genç girişimcilerin 

ihracatçı olabilmeleri için eğitimler düzenlenmekte olup, 16 Nisan 2020 tarihinde, Zoom 

Programı üzerinden "Online Export Akademi Programı" gerçekleştirilecek, mezkur 



 

 

eğitim programına https://www.exportakademi.com/kayit-ol/5 linki aracılığıyla kayıt 

olunabilecektir. Borsamız üyelerine ve Kadın/Genç Girişimci Kurulları üyelerine 

önemle duyurulur. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Türkiye’de şu anda ekilemeyen mera 

alanlarının toplam tarım alanlarının yüzde 38’ini oluşturduğunu belirterek, sadece 

Tarsus’ta 30 bin dönüm mera alanı bulunduğunu söyledi. Borsa Başkanı Murat Kaya, 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ile birlikte Tarsus Yenises 

Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Şahin Turgut'a verdiği demecinde, Tarım ve 

Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonrasında 

Hazine’ye ait atıl tarım arazilerinin bedelsiz çiftçilerin kullanımına açılmasını 

değerlendirdi. 

Her iki Bakanlığında almış olduğu bu kararın doğru bir tesbit ve yerinde bir karar 

olduğunun altını çizen Murat Kaya “Bu konu yıllardır bizim Ticaret Borsası Konsey 

toplantılarında dile getirdiğimiz bir konu. Yeni tip Covid-19 salgını, tarım sektörünün 

dünyadaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizde çeşitli nedenlerden 

dolayı kullanılmayan mera alanlarının bu salgın sonrasında hızla üretime 

kazandırılacak olması sevindirici bir durum. Açık söylemek gerekirse doğru ve yerinde 

bir karar ama geç kalınmış bir karar. Umarım hiçbir aksaklığa uğramadan bu 

gerçekleştirilir ve üretimimiz artar” dedi. 

Başkan Murat Kaya “Türkiye’de şu anda ekilemeyen mera alanları, toplam tarım 

alanlarının yüzde 38’ini oluşturuyor. Bakanlıklar tarafından açıklanan ve 21 İl’imizi 



 

 

kapsayan Hazine’ye ait atıl tarım arazilerinin kullanıma açılacak olmasında İl Tarım ve 

diğer kurumların bilgileri nedir, ne değildir gibi yukarıya bir bilgi sundular onu şu anda 

bilemiyorum ama ben sadece yaşadığımız şehirden örnek veriyorum. Yukarıda da 

ifade ettiğim üzere Tarsus’ta bulunan  mera alanları içinde bugün tarımın yapılabileceği 

yerler var. O yazışmalarda kurumların yukarıya bildirimleri nedir, ne değildir o konuda 

şu anda bir yorum yapamayacağım ancak açıklanan bu 21 İl içerisinde Mersin’in de 

yer alması gerektiğini belirtmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Mersin ve 

Adana gibi tarım kenti illerinde bu kapsama alınması gündeme gelir” ifadesini kullandı. 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Hazine’ye ait atıl tarım arazilerinin bedelsiz 

kullanıma açılacak olmasının hem çiftçiye hem de ülkemize kazanç sağlayacağını 

belirterek, tarım sektörüne verdikleri destek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğini sözlerine 

ekledi. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya , Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşunun yıldönümü ve “Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı”  

dolayısıyla yayınladı mesajında şu 

ifadelere yer verdi

 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün gibi 

bugün de milli bağımsızlığımızın, 

devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve 

beraberliğinin, demokrasimizin ve 

geleceğimizin teminatıdır. Milli iradenin 

vücud bulduğu Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin kuruluşu milli egemenliğe 

dayalı yeni Türk devletinin resmi olarak 

tüm dünyaya duyurulması açısından 

önemlidir." 

Milletimiz kendi kaderini kendi eline 

alarak "Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir" şuuru ile var olma 

mücadelesinde dünyaya karşı 

kazandığı zaferini 23 Nisan'da 

çocuklara armağan ederek 

taçlandırmıştır. 

Çocuklarımıza armağan olan bu gün, 

aynı zamanda dünya çocukları 

arasında sevgi ve dostluk bağlarının 

güçlendirilmesine ve gelecekte tüm 

insanların barış içinde yaşamalarına 

vesile olmasına bir köprüdür.Dünya 

üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek 

ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan 

sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi 

haline getirdiğinin örneklerinden 

biridir.Geleceğimizin güvencesi olan 

çocuklarımızın, kendi başına karar 

verebilen, hayatın güçlükleri ile baş 

edebilecek ölçüde donanımlı ve 



 

 

yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri 

ortak hedefimiz olmalıdır. 

Geleceğimizin teminatı olan 

çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, 

daha zengin, daha istikrarlı bir 

Türkiye’de yaşamaları için var 

gücümüzle çalışıyoruz. 

Geleceğe emin adımlarla yürümek için 

geleceğimizin teminatı olan 

çocuklarımız için ne yapsak 

azdır.Evlatlarımızın önemli 

sorumluluklar üstlenerek Türkiye’nin 

aydınlık yarınlarına ulaşmasına öncülük 

edeceklerine yürekten inanıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

açılışının 100. yılını coşkuyla 

kutladığımız bu günde, 23 Nisan’ı Yüce 

Türk milletine hediye eden Atatürk’e 

şükran ve minnet duygularımızı bir kez 

daha yineliyor Ülkemizin bölünmez 

bütünlüğü ve bağımsızlığımız için 

canını vermiş tüm şehitlerimizi 

rahmetle, gazilerimizi minnet ve 

şükranla anıyorum. " 

 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

İsmail Hakkı Ekincioğlu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. 

yıldönümü ve “Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı”  dolayısıyla bir kutlama 

mesajı yayınladı. Ekincioğlu mesajında; 

23 Nisan 1920 aziz milletimizin, 

bağımsızlığına kast edenlere karşı 

tarihin şahitliğinde meydan 

okumasıdır.Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü 

açılması ile millet egemenliği resmen 

hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar 

koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. 

Aynı zamanda bu armağan, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine 

ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda 

bulunma gayesini de taşımaktadır. Çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin, 

Türkiye'nin geleceğini şekillendireceklerdir 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere aziz Milletimizin 

egemenliğini, hürriyetini sağlayan kahraman milletimin ,milli irademize zemin hazırlayan ilk 

meclisin tüm kurucu üyelerini , aziz şehitlerimizi saygı , minnet ve rahmetle anıyor, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." dedi. 



 

 

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla 

bir mesaj yayımlayan Başkan Murat 

Kaya,  onbir ayın sultanı Ramazan’ın 

nefislerin arınması, kardeşlik ve 

paylaşma duygularının pekişmesi 

açısından en güzel fırsat olduğuna 

işaret ederek, “Bu ayın, herkese sağlık, 

bereket ve güzellikler getirmesini 

diliyorum” dedi. 

Başkan Murat Kaya mesajında şu 

ifadeleri kullandı: 

“İslam âlemi için çok özel anlam 

taşıyan, bir mübarek Ramazan ayına 

daha kavuşmanın engin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Duaların ve ibadetin daha da 

anlam kazandığı bu günlerin, başta 

Müslüman dünyası olmak üzere tüm 

insanlara hayırlar getirmesi en büyük 

dileğimiz. Ne yazık ki; Ülkemiz ve tüm 

dünya, şu anda Covid-19 adı verilen bir 

virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. 

Ülkemizde de kendisini hissettiren 

salgına bağlı olarak daha dikkatli, 

sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 

uygun bir yaşam tarzı edinerek sağlıklı 

bir Ramazan geçirmeyi ve bayramımıza 

ulaşmayı nasip etmesini Allahtan niyaz 

ederiz. 

Yüce Allah’tan, sağlık, sıhhat ve huzur 

diliyor, bütün inananların hayırlara 

vesile olacak dualarının ve ibadetlerinin 

kabul olmasını temenni ederek bütün 

İslam âleminin mübarek Ramazan ayını 

kutluyorum. 

 

 

 



 

 

Meclis Başkanı Ekincioğlu Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ekicioğlu; "Bu 

gece; gecelerin en 

hayırlısı olan gecelerden 

biri.Kurtuluş, af ve 

arınmanın,  merhamet, 

yardım ve bereketin 

sağanak sağanak 

yağacağı bu mübarek 

gecenin,  çağımızın 

getirdiği sıkıntılarla 

bunalan ruhlara, manevi 

hayatın ihmaliyle daralan 

kalplere rahmet kapılarının açılacağı , bizi biz yapan değerlerin, kardeşlik 

duygularımızın artacağı, anımsatılacağı bir gece. Ramazan Ayı’nın müjdecisi Mübarek 

Berat Kandilinizi en içten dileklerimle tebrik eder, tüm insanlığı tehdit eden Korona 

Virüsü nedeniyle yaşanan salgın hastalıktan bir an önce insanlığımızın kurtulmasını 

temenni eder,  saygılarımı sunarım." dedi. 

 

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Murat Kaya, bu hayırlı gecenin 

Yaradan’ın affına sığınmak ve bağışlanma niyaz etmek için bir fırsat sunduğunu 

söyledi.Başkan Murat Kaya mesajında; "Gönül dünyamızı temizleme ve yaşadığımız 

hayatı sorgulama 

fırsatı sunan Berat 

Kandili, her türlü 

kötü duygulardan 

duygularından 

arınmayı; 

Rabbimizin 

affediciliğine ve 

bağışlayıcılığına 

sığınmayı 

öğretmektedir." 

dedi. Yaradan’ın 

affına sığınmak ve bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili'nin, Yaradan’ın 

affına erebilmek için, yaratılanı affetme günü olduğunu belirttiği mesajının devamında 

"Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten 

hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden Berat Kandili’ni vesile bilerek bu 

gecenin, başta ülkemiz olmak üzere,tüm insanlığı tehdit eden Korona Virüsü illetinden 

kurtulmayı,  tüm insanlığa sağlık,  barış ve huzur temenni eder,Berat Kandili’nizi kutlar, 



 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği 

KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, 

Oda ve Borsaların 

katkılarıyla 

gerçekleştirilecek 

yeni Nefes Kredisi 

için imzalar TOBB 

Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve 

Denizbank Genel 

Müdürü Hakan Ateş 

tarafından atıldı.  

TOBB ve 365 oda 

borsanın tüm 

kaynaklarının biraraya 

getirilmesiyle oluşturalan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. 

Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit 

illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor 

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması 

bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu 

(KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ‘finansmanda inovasyon’ 

ifadesini kullandığı proje, daha önce de TOBB üyesi KOBİ’ler için önemli bir finans 

kaynağı oluşturmuştu.  

Nefes Kredisini nasıl alacaksınız? 

27 Nisan Pazartesi günü itibariyle; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 

milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi 

alarak, koşulsuz şartsız, Denizbank üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için 

gereken faaliyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak 

alınabilecek. 

 

 

 



 

 

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. 

 

Tarsus Ticaret Borsası Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, COVID - 19 salgınına karşı 

alınan tedbirler kapsamında korunma kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. 

Tarsus Ticaret Borsası olarak Koronavirüs salgınına karşı her zaman üyelerinin 

yanlarında olacaklarını belirten Başkan Murat Kaya, koronavirüs salgını ile mücadele 

kapsamında üyelerinin taleplerini aldıklarını, ilgili makamlara ilettiklerini ve takibini 

sürdürdüklerini belirtti.  



 

 

“Tüm dünya Koronavirüs salgınına bağlı olarak oldukça zor bir dönemden geçiyor.” 

Diyen Başkan Murat Kaya, bu noktada virüsün ekonomik etkilerini kontrol altına almak 

amacıyla iş dünyasına yönelik önemli kararlar alınması ve bunları kısa sürede hayata 

geçirilmesinde emeğe geçenlere de teşekkür etti. 

Süreç ile ilgili Borsa üyelerinden alınan sorunların çatı kuruluş Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ne iletilmesi ve çözüme ulaşan konular ile bundan sonraki süreçte talep 

edilen destekler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Borsa Başkanı Murat Kaya,Borsa 

çatısı altında güçlü bir iletişim platformu oluşturduklarını, bu süreçte tüm üyelerinin 

sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade ettiği konuşmasında, "Krizin 

etkilemediği hiçbir sektör yok. TOBB Başkanımız ve Bakanlarımızla gerçekleştirdiğimiz 

gerek telekonferans görüşmelerin de , gerek yazılı ve sözlü taleplerimizde bizlere 

iletilen sorunlara çözüm  istedik ve aldık. 

 

Üyelerimiz Talep Etti, Biz İstedik. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, COVİD 19’un reel sektöre etkileri ve bu süreçte 

uygulamaya konulan ekonomik tedbirlerin sürece katkılarını, Borsa olarak bu süreçte 

yaptıkları çalışmaları anlatarak; 

Sayın Meclis Üyelerimiz, 

Üyelerimizin taleplerine önemsedik. Borsa olarak bu süreçte İhracatçı üyelerimiz, KDV 

iadelerinin erken ödenmesini talep ettiler, hayata geçti. Hazine, mart ayında beyana 

dayalı kdv kaleminde bütçe sonuçlarında yer alan 5.1 milyar lira başta ihracatçılar 

olmak üzere piyasaya kdv iadesi yaptı. 

İhracatta gümrükte bekleme sürelerinin kısaltılmasını talep ettiler, Türk ve yabancı 

sürücüler için (İran ve Irak sınır kapıları hariç) 14 gün karantina uygulaması kaldırıldı. 

KGF ile ilgili sorunlarını ilettiler, EXİMBANK Kredileri İçin Kredi Garanti Fonu Kefaleti 

Kullanılabilmeleri sağlandı. 



 

 

İşe devam kredisi kapsamında hazine destekli KGF kefaleti 100 milyar liraya, 

kullanılabilecek kredi limiti 125 milyar liraya çıkarıldı 

2020 yılı ödenmesi planlanan 22 milyar tl tarımsal desteklemenin erken ödenmesini 

talep ettiler, yağlı tohumlar hariç destekler ödenmeye başladı. Yağlı tohumların 

ödemesini de önümüzdeki ay bekliyoruz. 

Çiğ süt prim desteği arttırılmasını talep ettiler 15 kr artırılarak referans fiyat:2,30 tl/litre 

belirlendi. 

Üreticilere verilen fark ödemeleri başvuru süresi uzatılması istenildi, yağlı tohumlu 

bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri 30 nisan 2020'ye, hububat, 

baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri 29 mayıs 2020'ye, iyi tarım uygulamaları 

ve organik tarım desteklemeleri 30 nisan 2020'ye uzatıldı. 

Büyük ölçüde ihracatını gerçekleştirdiğimiz açıkta ve örtü altında yetişen meyve sebze, 

sert çekirdekliler ve narenciyenin iç pazarda ve ihracatında yaşanan sorun ve sıkıntıları 

ile özellikle tarımda çalışanlar ile üreticilerin taleplerini ilettik. Yaklaşan hasat dönemi, 

yaş sebze ve meyve yetiştiriciliğinde çalışan işçilerin yasaklardan muaf edilmesi talep 

edildi, tarım işçileri konulu genelge yayınlandı. 

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi 

faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca izin 

verilenler yasaklardan muaf tutuldu. 

Tarım kredi kooperatifleri’ne ve Ziraat bankasına borcu olanlar uzatma talep ettiler 

çiftçilerin borçları faizsiz 6 ay ötelendi. 

Nefes kredisinden yararlanmayan Borsa üyeleri talep etti,Halkbank  can suyu 

paketinden borsa üyesi şahıs işletmelerine  % 7,5 faiz oranlı 25 bin tl kredi sağlandı. 

Ramazan ayı yardımlarını bu yıl, içinde bulunduğumuz dünyayı saran covid-19 salgını 

nedeni ile öne çektik. Yardımlarımız Kaymakamlığımız iş birliğinde gerçekleştirdik. 

Bu arada gelişmeleri en hızlı şekilde üyelerimize bildirmeyi ihmal etmedik. Borsa 

işlemlerinin Online yapılmasını sağladık, online eğitimler düzenledik, düzenli olarak 

görüş ve talep bilgilendirme sistemini hayata geçirerek üyelerimize en hızlı ulaşım ve 

iletişim kanallarını açtık. 

Küresel ölçekte son 100 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşanacağı öngörülürken 

ülkemizin, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma 

ve fedakarlık örneği sergilediğini belirten Başkan Murat Kaya süreç ile ilgili Borsa 

üyelerinden alınan sorunları çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

ilettiklerini, Covid-19 salgını kapsamında bizlere desteğini hiç esirgemeyen TOBB 

Başkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


