
 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ton başına Hububat taban fiyatlarının 

günümüz koşullarında tatminkâr olmasına rağmen, destekleme primlerinin yetersiz 

kaldığını söyledi. 

Tüm dünyayı tehdit eden Koranavirüs salgınının tarım sektörünün önemini bir kez daha 

gözler önüne serdiğini hatırlatan Murat Kaya “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatları tatminkâr olduğu gibi piyasa koşullarına 

da uygun bir fiyat. Geçtiğimiz yıl alım fiyatı ton başına 1.350 TL olan ekmeklik buğday, 

bu yıl yüzde 22,2’lik bir artışla 1.650 TL’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hasat 

sezonu ton başına 100 TL olan destekleme primi ise diğer prim kalemleriyle birlikte 

230 liraya ulaştı. Virüs salgını nedeniyle dünya piyasalarında buğday fiyatının ton 

başına ortalama 1650-1750 TL seviyelerinde seyrettiği göz önüne alındığında 

açıklanan taban fiyatları olumlu buluyoruz” dedi. 

Açıklanan taban fiyatlarının tatminkâr olmasına rağmen prim desteğinin beklentilerin 

altında kaldığına dikkat çeken Başkan Kaya “Primlerin artması lazım. 5 yıllık prim aynı 

seviyelerde gidiyor. Pamuk, soya, buğday, arpa ve mısır da fiyatlar son 5 yılda 

değişmedi. Açıklanan100 TL/ton prim rakamları virüs salgını göz önüne alınarak acilen 

yükseltilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. 

Hava şartlarının uygun gitmesi halinde bölgemizde buğday hasadına bayram itibariyle 

başlanacağının altını çizen Başkan Murat Kaya “Bu yıl verimli bir hasat sezonu 

bekliyoruz. Türk tarımında ekim alanı itibariyle çok ayrı bir yeri olan ve stratejik bir ürün 

konumunda bulunan buğdayın önemi bu süreçte bir kez daha kendisini gösterdi.  



 

Üretici, kazanamadığı için buğday ekmekten kaçınıyor, suyu da bulursa başka ürünlere 

yöneliyor. Çiftçiye buğday ektirmek için prim desteğini yüksek tutmak gerekir.  

Önümüzdeki yıllarda dünyada özellikle buğday tüketiminin ciddi oranlarda artacağı 

yolunda tahminlerde bulunuluyor. Bunu gören birçok ülke, bugün farklı tarım politikaları 

geliştiriyor. Bu nedenle Türkiye olarak bizlerde tarımda üretmeye ve tarımsal ürünleri 

aralıksız desteklemeye devam etmeliyiz” şeklinde sözlerini tamamladı. 

Kaynak; ( Tarsus Yenises) 

 

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. 

 



Borsa Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yaptı. 

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Borsa toplantı salonunda gerçekleşen Mayıs ayı 

Borsa Meclis toplantısı, Meclis Başkanı İ. Hakkı Ekincioğlu başkanlığında gündem 

maddelerinin okunmasıyla başladı. 

Toplantıda Covid - 19 salgının ekonomiye ve ticaret yansıyan etkileri değerlendirilirken, 

2020 yılı buğday hasat sezonunu hayırlı ve bereketli olması temenni edildi. 

Meclis Başkanı Ekincioğlu " “İnşallah yaşadığımız bu zorlu süreci atlatmak için 

elimizden geleni yapacağız ve bugünleri el birliği aşıp, ülkemizin geleceği için hep 

birlikte çalışmaya, üretmeye ve fayda sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, yönetim kurulunun faaliyetleri 

konusunda meclis üyelerini bilgilendirirken,salgının bütün dünyada sosyal hayatı ve 

ekonomiyi büyük oranda etkilediğini belirtti. 

Seçer, toplantıda ülkemizde de bu salgının daha az hasarla atlatılması için canla başla 

mücadele edildiğini , bu anlamda gerek toplum sağlığı, gerek sosyal hayatın düzene 

girmesi ve gerekse ekonominin geleceği için alınan tedbirlerin karşılığının alınacağını 

kaydetti. Seçer, Başkan Murat Kaya'nın , TOBB'nin 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 

"TOBB Akdeniz Bölgesi Oda/Borsa İstişare Toplantısı" ile Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat ALBAYRAK ve Birlik Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımları,365 

oda/borsa başkanı ile 61 sektör meclisi başkanının iştirakleriyle 20 Mayıs'ta 

gerçekleşen istişare toplantılarına katıldığını , bu toplantılarda Üyelerimizden gelen 

talepleri, sorun ve sıkıntıları ilettiğini ifade ettiği konuşmasında “İnşallah bugüne kadar 

alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler ülkemizi, bu küresel salgının sıkıntısından 

uzaklaştırması anlamında çok önemli çalışmalardı.Son toplantıda da, Başkan Murat 

Kaya, Sayın Bakanımıza farklı konulardaki taleplerimizi  de iletme şansı buldu. Bu 

zamanda yapılacak fedakarlıkların yarın daha güçlü olarak karşılığını bulacağından 

eminiz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. İş dünyası ne kadar güçlüyse, kurumlarımız 

da, ekonomimiz de, ticaretimiz de o kadar güçlü olacaktır. Biz iş dünyası temsilcileri 

olarak öncelikle devletimizin yaptığı fedakarlıkları görüyor ve takdir ediyoruz.Güçlü bir 

Türkiye için üreten ekonomi modeline ne kadar ihtiyacımız olduğunu bu günlerde daha 

çok hissettik.” dedi. 

Bakan Albayrak ile yapılan son toplantıda iletilen konular; 

ORTAK TALEPLER 

* MÜCBİR SEBEPLERİN GENİŞLETİLMESİ 



* KAMUDA KESİNLEŞEN ALACAKLARIN ACİLEN ÖDENMESİ 

* KDV ALACAĞI KADAR KGF FİNANS DESTEĞİ VERİLMESİ 

* GEÇİCİ VERGİ 1. TAKSİDİNİN 2. İLE BİRLEŞTİRİLMESİ, 

* KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI, 

BORSA ÜYELERİMİZDEN GELEN VE İLETİLEN TALEPLERİMİZ 

* İHRACATA NAVLUN DESTEĞİ YENİDEN GETİRİLMELİ 

* 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN YASAK KAPSAMINDA ÇALIŞAN KESME KOLAYLIK 

SAĞLANMALI 

* SGK PİRİM DESTEKLERİNDE İŞ VERENE KOLAYLIK SAĞLANMALI PİRİM 

ÖDEMELERİ ERTELENMELİ 

* YAĞLI TOHUM DESTEKLERİNİN ÖDENMESİ 

 

 

Tarsus Ticaret Borsası personelleri Mayıs ayı personel toplantısını gerçekleştirdi. 

 

Toplantıda Covid - 

19 salgının etkileri 

değerlendirilirken, 

insan hayatı 

açısından son 

derece tehlikeli olan 

yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) 

salgınının sağlık 

açısından 

oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına kurum içindeki hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal 

izolasyonu sağlamak amacıyla alınan tedbirler öncelikli olarak değerlendirildi. 

Salgın sürecinde üyelere verilen online hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için 

personellerin hizmet faaliyetleri yeniden gözden geçirildi. 



Personel toplantısında salgın sürecinde Borsa Üyelerinden gelen talep ve sorunların 

ilgili mercilere iletilmesi, sonuçlandırılan taleplerin neler olduğu analiz edildi. 

27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen Stratejik Plan Hazırlık Kurulunun çalışmaları 

personellere aktarılarak 4. dönem 2021-2025 Yılları Tarsus Ticaret Borsası Stratejik 

plan hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Yeni Stratejik Planın ilk defa 5 yıllık 

düşünüldüğü, yaşanan pandeminin ardından ihtiyaç tespitlerinin farklılaştığı, analiz 

bulgularının bütünleştirilerek değerlendirilmesi, geleceğe bakışın "Koronadan sonra 

gelecek"  olarak analizinin değerlendirilmesi, Misyon değişikliğinin ve farklılaştırma 

stratejisinin ana hatları personellerle paylaşıldı. 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Ramazan Bayramı 

vesilesiyle birer kutlama mesajı yayınladı. 

Başkanı Murat Kaya , mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geride bırakmak üzere 

olduğumuz mübarek Ramazan ayının en güzel özelliği, her zaman insanları birbirine 

yakınlaştırması, mücadeleyi ve hırsları törpüleyerek yardımlaşmayı, dayanışmayı ve 

kardeşlik bağlarını güçlendirmesidir. 

Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk 

ve barış ortamı oluşturan 

Bayramlar, taşıdıkları anlam ve 

öneme uygun olarak 

yaşanmalıdır. 

Ancak, özellikle bu günlerde 

birbirimize ve Ülkemize karşı 

sorumluluklarımızı daha çok 

hatırlamalıyız. Bütün insanlığı 

tehdit eden bir salgınla 

mücadele ettiğimiz bu 

dönemde insan olmanın 

yüceliğiyle birleşen bayram 

sevinçlerimizi geleceğe yönelik 

umutlarımızı unutmadan yaşamalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramını 

kutlar; birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve sevgi dolu, sağlıklı nice bayramlara 

ulaşmayı dilerim 



Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Kadir Gecesi ve aynı 

güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı 

nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Mübarek Ramazan ayının taçlandığı 

Kadir Gecesi  dolayısıyla yayımladığı mesajında " Kulun, Rabbine yakın olduğu 

gecelerin en önemlisidir" dedi. 

Başkan Murat Kaya mesajında " Kulun, Rabbine yakın olduğu bu gece  dileklerimizi, 

isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır.Kadir Gecesi kulun, Rabbine 

yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Bu mübarek gecenin, bu güzel vatanda birlikte 

yaşadığımız bütün kardeşlerimize, Covid-19 salgını ile mücadele eden bütün insanlığa 

,sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. 

Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı bu gecede bütün 

insanların tövbelerinin kabul edilmesini, insanlığın hayrına ve hidayetine vesile 

olmasını YÜCE ALLAH’tan niyaz eder, Kadir Gecenizi tebrik ederim." dedi. 

"Sevgili Gençler, Ne Kadar Övünseniz Yeridir. Türkiye Cumhuriyeti Sizlere Emanettir." 

Başkan Murat Kaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama 

mesajında " Bizler geçlerimize güveniyor, onların sahip oldukları asil güçle Türkiye’yi 

aydınlık yarınlara taşıyacağını biliyoruz." dedi. 

Başkan Murat Kaya, bu milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil 

yaşama kararlılığının sembolü olan 19 Mayıs'ın covid -19 salgını nedeniyle evlerinde 

kutlayacak gençlere de seslendiği mesajında, 

"Bizler, bu vatan topraklarının öneminin ve değerinin bilincindeyiz. Bu kutsal mirası, 

çocuklarımızın bize emaneti olan vatanımızı ve Cumhuriyetimizi dünyanın en gelişmiş 

ve her yönden kalkınmış ülkelerinden birisi haline getirebilmek için, dün olduğu gibi 

bugün de, geçmişimizi asla unutmadan, her gün daha fazla artan azim ve kararlılıkla 

çalışmaya devam ediyoruz. 

Sevgili gençler, 

Ne kadar övünseniz yeridir. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mukaddes 

emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda 

sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. 



Sizlerin, milletimizin kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesini en iyi 

şekilde öğrenip dersler çıkararak, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, 

yüksek idealleri olan bir nesil olarak yetişmeniz tek arzumuzdur. 

Anneler Günü 

dolayısıyla bir mesaj 

yayımlayan Tarsus 

Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat Kaya, 

“Annelik, hiçbir maddi 

değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlığın ve sabrın adıdır.” dedi. 

Başkan Murat Kaya, geleceğimizin şekillenmesinde annelerin aile içinde ana rol 

oynadığını ifade ettiği mesajında, "Anneler, dünyanın geleceğini kuran en değerli 

varlıklarıdır. Dünyayı sevgi ve güzellik kurtaracaksa, bunun kaynağı şüphesiz 

annelerimizdir. Hayatı anlamak, öğrenmek ve insan onuruna yakışan bir hayat 

sürdürebilmek için en temel ve en sağlam bilgileri öncelikle annelerimizden alırız. 

EKONOMİ VE BEREKETİN ELLERİ 

"Kadının elinin değmediği bir ekonominin bereketi olmaz. Büyümesi de olmaz." diyen 

Başkan Murat Kaya mesajında, "Üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde gerek girişimci, 

gerekse bir çalışan olarak önemli roller üstlenmiş, iş hayatında da aktif olarak yer alan 

kadınlar hem aile hayatını hem de iş hayatını ihmal etmeden her an yeni bir başarıya 

imza atmaktadır. Ülkemizin geleceği, güçlü kadınların, güçlü annelerin ellerinde şekil 

almaktadır . Annelik gibi zor bir görevin yanında, elinin hamurunu iş dünyasına 

bulaştırarak ekonominin de bereketini artıran, kadınlarımızın elinin değmediği bir 

ekonominin de bereketi olmaz. 

Anneler Günü vesilesiyle, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenen 

annelerimizin gününü kutluyor, onları saygıyla selamlıyorum.”. 


