
 

 

PANDEMİ SONRASI YENİ HAYAT DÜZENİNDE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının ekonomi 

üzerindeki tahribatını onarmak için yeni normalleşme döneminde daha çok çalışmak 



gerektiğini belirterek, yine fedakârca, sabırla üretim ve ihracat yapılması gerektiğini 

söyledi. 

Murat Kaya, yaptığı açıklamasında, yeni hayat düzeninde pandemi öncesi gibi her 

şeyin olmayacağının altını çizerek “Yaşam şeklimiz hem tedbir amaçlı hem de sağlık 

amaçlı farklı olacak. Özellikle ekonomimizde hemen istediğimiz gibi büyük ölçüde 

pandemi durumu öncesi gelmeyecek. Bugün salgından etkilenen firmaların olduğunu 

görüyoruz. Dünya salgınla uğraşırken, ihracatımızın artması için çabalarımızı 

sürdürmeliyiz.İhracatımızın en az kayıp yaşayacağı, en az etkilenen sektör olmasına 

gayret göstereceğiz.” dedi. 

Gıda, dezenfektan ve benzeri hijyen sektörünün salgından etkilenmediğini hatırlatan 

Borsa Başkanı Kaya “Yeni hayat düzeninde bu sektörler yine önem arz edecek. 

Burada iş insanları olarak bizlerin yapması gereken sabırla, üretimle ve ihracatla bu 

zor süreci aşmalıyız. Bunun içinde yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi arzu 

ettiğimiz seviyeye getirmek için çok çalışmalıyız” ifadesini kullandı. 

 

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Birlik Başkanımız Sn. M. Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU ve 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla 

gerçekleşen webniar üzerinden yapılan toplantıya katılımcı olan Başkan Murat Kaya, 



"Salgın nedeniyle, yaşadığımız bu zorlu süreci atlatmak için elimizden geleni 

yapacağız ve bugünleri el birliği ile aşıp, ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya, 

üretmeye ve fayda sağlamaya devam edeceğiz” dedi. 

Borsa Başkanı Murat Kaya Bakan Pakdemirli' ye son zamanlarda bölgede yaşanan 

sorunları iletti. 

Toplantıda Covid - 19 salgının ekonomiye, ticarete ve tarıma yansıyan etkileri 

değerlendirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, yapılan toplantıda söz alarak; salgının bütün 

dünyada sosyal ve  ekonomik hayatı büyük oranda etkilediğini belirterek, 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. 

NARENCİYE'YE DESTEK 

Borsa Başkanı Murat Kaya , geçen hafta içinde Tarsus bölgesinde  Narenciye 

ürünlerinde sıcaktan ve rüzgardan kaynaklanan ürün kaybına değinerek TARSİM  

sigortası kapsamında üyelerden gelen sıkıntı ve talepleri sayın Pakdemirli’ye 

aktardı.Son 5 yıldır bazı ürün desteklerinde hiç artış yapılmadığına da değinerek, 

salgında tarımsal üretimin öneminin bir kez daha net bir şekilde anlaşıldığını, 

desteklerin arttırılmasının üretici açısından çok önem arz ettiğini de kaydetti. 

AGROPARK'A KAMU YARARI 

Konuşmasında, tarımsal ürünlerin İhracatında navlun (nakliye) desteği talebini 

yineleyen Başkan Murat Kaya, Mersin İl'i Oda/Borsalarının taleplerinin de ortak 

talepleri olduğunu, Mersin Agropark AŞ'nin işletme bölgesinin kamu yararına alınması 

konusunda Tarım Bakanlığının kararını beklediklerini yineledi. 

TTBLİDAŞ'ın AÇILIŞINA DAVET 

Son olarak Sayın Bakan Pakdemirli'ye ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 365 oda 

Borsa Başkanlarına Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş 

açıldığını, kısa zamanda alıma başlayacağını kaydettiği konuşmasında Bakan 

Pakdemirli'yi ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 365 oda Borsa Başkanlarını 

yapacakları açılışa davet etti. 

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ 

Başkan Murat Kaya , geçen günlerde Bakan Albayrak'la katıldığı toplantıda Borsa 

üyelerinden gelen ve ilettiği taleplerden SGK prim, teşvik, destek indirimlerinden 

yararlanma başvuru süresinin ertelenmesi ile ilgili ve sigortalı çalışan 65 yaş üzerinin 

sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması ile yine Sayın Pakdemirli'den de Yağlı 

tohumlar desteklerinin ödenmesi ile ilgili taleplerinin gerçekleşmesinden ötürü, 

Bakanlara ve büyük  emeği olan Sayın Hisacıklıoğlu'na teşekkür etti. 



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.  



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl genelinde Oda/Borsa Başkanları 

ile bir araya geldi. Borsa 

Başkanı Murat Kaya'nın da 

katıldığı yeni normalleşme 

sürecine yönelik 

gerçekleşen toplantıda, 

Covid-19 salgını sürecinin  

değerlendirmesi yapıldı. 

Toplantının ana gündemi 

ise 1 Haziran itibariyle 

girilen yeni normalleşme 

süreci dolayısıyla 

başkanların fikirlerine 

başvurularak, 1 Haziran 

sonrası İl'in geleceğinin planlanmasına yönelik yol haritası ve ortak akıl oluşturulması 

ve bu süreçte nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alışverişinde 

bulunulması oldu. 

 

 

 

.  

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı 

mesajında, şehit babaları başta olmak üzere , tüm babaların ve baba adaylarının 

Babalar Günü’nü kutladı. 

Başkan Murat Kaya, aile yapısının korunması ve huzuru için hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmayan babaların, her türlü övgüye ve saygıya layık olduğunu ifade ettiği 

mesajında; 

“Babalar, fırtınalı havada gemisini sığınabilecek limanlara ulaştıran gözü pek 

kaptanlardır..Babalarımız kendi mutluluğundan önce ailesinin,evlatlarının mutluluğunu 

düşünen değerli ve kıymetli insanlardır.” Dedi. 



Baba,  Ailenin Temel Direğidir 

Mesajında, ailenin oluşmasında en önemli görevin babalarda olduğuna değinen 

Başkan Murat Kaya,  bu özel günde aile kavramına dikkat çekerek, “Babalarımız, 

hayatımızdaki en büyük öğretmendir.  

Bizlere öğrettiği dürüstlük, yardımseverlik ve doğruluk ilkeleri, ömrümüz boyunca sahip 

olduğumuz en önemli değerlerimizdir.Kültürümüzün, değerlerimizin, geleneklerimizin, 

örflerimizin geleceğe aktarılmasının güvencesi olan Aile yapısının korunması için hiçbir 

özveriden kaçınmayan ve birlikteliği sağlamada, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü 

bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir.” dedi 

Babalarının sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine 

layık evlatlar olmaları gerektiğini de değinen Borsa Başkanı Murat Kaya, bunun 

babalara verilebilecek en büyük hediye olduğunu belirterek "Bu vesileyle, ebediyete 

intikal etmiş olan büyüklerimizi ve babalarımızı rahmetle anıyor,başta şehit babaları 

olmak üzere, tüm babaların ve  Baba adaylarının "Babalar Gününü" kutluyorum " dedi. 

 



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 TSO- Tarsus Ticaret Borsası" Et ve Tırnak Gibiyiz" 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, kardeş kurum Tarsus Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. Program kapsamında Ticaret Borsası’nın yeni yatırımı olan 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ye ait tesis gezildi. 

YOL HARİTASINDAKİ İKİ HEDEF  

Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu konuk etti. 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, kardeş kurum olan Tarsus 

Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerini ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, 

‘’Hem Borsamız hem de Odamız yani iki kurum olarak göreve geldiğimiz süreçten bu 

yana güzel işler yapıldığını, Tarsus’a faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. Yol 

haritamızı ilk çizdiğimizde iki hedefimiz vardı. Biri Tarsus’a üniversite kazandırmak, 

diğeri de Organize Sanayi Bölgesi kurmaktı ve iki hedefe de ulaştık. Şu anda 

üniversitemizde çok çalışkan bir rektörümüz var. Üniversitemiz tam anlamıyla 

oturduğunda Tarsus’un çehresinin değişeceğini düşünüyorum. Diğer bir hedef ve en 

önemlisi de Organize Sanayi Bölgesiydi. OSB’de ciddi adımlar atıldı, faaliyete 

geçtiğinde sanayi, ticaret ve istihdam noktasında kentimize çok önemli katkısı 

olacak’’dedi. 

 

 



 

GÜÇBİRLİĞİ VE SAMİMİYET 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak da hedeflere ulaşmada 

kurumlarla yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ‘’Ticaret ve Sanayi Odası ve 

Ticaret Borsası olarak iki kurum et ve tırnak gibiyiz. Birbirimize destek olacağımız güzel 

işler yapıyoruz. Borsamız lisanslı depoları yaparken, o yatırımlar yükselirken çok 

gururlanıyorduk. Ekonomiye değer katacak lisanslı depoculuğun Tarsus'umuza hayırlı 

olmasını diliyoruz. Çok büyük bir hizmet. Belki değeri ileride daha çok anlaşılacak ama 

önemi büyük bir yatırım.’’dedi. 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde gelinen son durum hakkında da bilgi veren 

Koçak, şunları kaydetti: ‘’Tarsus OSB’de çok hızlı ilerledik. Destekler çok büyük olmasa 

belki bir şey yapamazdık. Güç birliği ve samimiyet olunca bizde canla başla çalışıyoruz. 

Arsa satışlarımız son sürat devam ediyor.  

Çok acele büyütmemiz lazım. Büyütürken altyapısını da yapmamız gerekiyor ki 

yatırımcıya hazır hale getirerek teslim edebilelim. Sonbaharda inşallah fabrikalarımızın 

temelini atacağız. Sanayi tesislerinin bacasının tütmesi en büyük gururumuz olacak.’’ 

Ziyaretin anısına plaket hediye eden Borsa Başkanı Murat Kaya, Yönetim kurulu 

üyeleri ile birlikte ziyaret heyetine, Tarsus Ticaret Borsası’nın lokasyonunda faaliyete 

geçen 15 milyon 100 bin TL tutarındaki yatırımla kurulan 40 bin ton kapasiteli Tarım 

Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş. tesisi gezdirdi. 

 



Tarsus Ticaret Borsası yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle kişisel mesafeyi 

korumak amacıyla personel toplantısını webinar üzerinden gerçekleştirdi. 

Personellere yönelik her ay periyodik olarak yapılan Haziran ayı toplantısına 

TTBLİDAŞ personelleri de katıldı. 

Webinar üzerinden yapılan toplantıda personellere son bir ayın değerlendirildiği 

gündem maddelerinden oluşan bilgiler sunulurken yine personellere düzenlenen 

ankette webinar üzerinden sonuçlandırıldı.  

 

Toplantıda genel sekreter tarafından pandemi sürecinde alınan önlemler ile risklere 

karşı yapılacak eylemler sunum olarak paylaşıldı. Pandemi süreci ile birlikte Mart 

ayında oluşturulan "TTB Covid-19 Ekibi"'nin yaptığı çalışmalar personellere bu 

toplantıda  anlatıldı. 


