
Anadolu Ajansına röpartajda bulunan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya,Türk Patent 

ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ilçenin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen 

yöreye özgü Sarıulak Zeytini'nin kısa sürede değer kazandığını anlattı. 

Ajansın haberinde , 

Sarıulak Zeytini'nin bölgedeki sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını belirten 

Kaya, şunları kaydetti: 

"Sarıulak, müthiş bir kahvaltılık zeytin çeşidi. Kahvaltılık yerlere gittiğiniz zaman sofralarda 

Tarsus Sarıulak Zeytini'nin verdiği tadı, hiçbir zeytin vermiyor. Bunun üretilmesi ve 

yetiştirilmesi basit değil ama yıllardan beri Tarsus'ta yetiştirilip çoğaltılmış. Tarsus Sarıulak 

Zeytini'nin coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa Birliği (AB) 



marka tescili belgesi almak olacak. Üreticilerimizin emeklerini değerlendirmek, ilçemizin 

tanıtımını ülkemize ve yurt dışına duyurmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Belli bir 

noktaya da geldik, daha da ilerleyeceğiz." 

 

Tarsus Ticaret Borsası tarafından 

düzenlenen İşyerlerinde Alınacak Covid-

19 Önlemleri, Sağlımıza Etkileri ve 

Belirtileri” webinarı Borsamız İşyeri 

Hekimi Dr. Mehmet Can Şahin tarafından 

katılımcıların etkin soruları ile 

gerçekleşti, 

Webinarda alınması gereken önlemler, 

korunma, koruma, sosyal mesafe, 

hastalığın ilk belirtileri, etkileri, yayılma hızı ve kişişel temizliğin önemi katılımcılara anlatılarak, 

gelen sorular Şahin, tarafından cevaplandırıldı. 

TOBB tarfından Oda ve Borsaların kullanımı için hazırlanan veri tabanı TOBB'na bağlı Elektronik 

Belge Yönetim Sistemine (EBYS) yönelik 5 günlük eğitime Borsa'dan Yönetici Asistan Ezgi Fındık 

Güngör ve Teknik Uzman 

H. İlkan Erköse katıldı. 

EBYS çalışmaları 

kapsamında , sistemin Oda 

ve Borsalarda verimli ve 

doğru kullanılması 

teminen yapılan 

eğitimlerin 3. gününde 

yeni güncellemeler ve 

sistemin değişen yüzü aktarıldı. 

 



Coğrafi tescilli Tarsus Sarıulak zeytininden bin bir emekle üretilen zeytinyağının 

da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Tarsus Ticaret 

Borsası, 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi 

yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna 

(TÜRKPATENT) başvuruda bulundu. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus sarıulak zeytininin yaklaşık 2 yıl önce 

coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi. 

Zeytinin, tescil belgesiyle kısa sürede değer kazandığını dile getiren Kaya, yağının 

da aynı şekilde markalaşması için TÜRKPATENT'e başvurduklarını bildirdi. 

Kaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tüm üretim 

noktalarından örnekler alarak analizler yaptığını ve mühendisler tarafından 

yerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bölgedeki üretim yerleri gezildi. 

Hasat döneminde de dalından toplanan zeytinler analize gitti ve her türlü detayı 

ortaya çıktı. Bunları belgelendirip tarihe dönük diğer belgeleri ortaya çıkararak 

müracaat ettik." diye konuştu. 

"TESCİL BELGESİ MARKA DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK" 

Kaya, coğrafi işaret tescil belgesinin zeytinyağının marka değerini ortaya 

çıkaracağına dikkati çekerek şöyle devam etti: 



"Hem tat hem de içerdiği vitamin ve mineraller anlamında diğerlerinden çok 

üstün bir özelliğe sahip. Coğrafi işaret tescil belgesi aldığımız zaman bu süreci 

sağlıklı bir şekilde sürdürmek için ciddi şekilde kontrollerini yapacağız. Tarsus 

sarıulak zeytininden üretilecek yağa başka yağların karışımlarını önleyecek, il ve 

ilçe tarım müdürlüğüyle ortak ve koordineli çalışmalar yapacağız. Zeytinyağını 

planlı bir şekilde, saf ve bozulmadan sunmak bizim görevimiz. Bu zeytinyağını 

ülkemize ve dünyaya duyurmak için coğrafi işaret tescil belgesine başvurduk ve 

başvurumuz kabul edildi." 

Sarıulak zeytini yetiştiricilerinin bu süreç nedeniyle heyecanlı olduklarını 

söyleyen Kaya, şunları kaydetti:"Zeytin ağaçlarını dedelerimiz ve atalarımız 

yüzyıllar önce dikmişler. Bugün 1000 yıllık zeytin ağaçları var. Kültürü ve damak 

tadını tanıtmak noktasında altyapı hazır. Biz sadece bunun sunumunu ve 

tanıtımını gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Üreticiler açısından maddi 

anlamda çok ciddi bir katkı sağlıyor. Coğrafi işaret tescil belgesi alınan ürünün raf 

fiyatlarında yüzde 20'ye kadar artış oluyor. Zeytini ve yağını dağıtarak tanıtımını 

yapıyoruz. Üretici memnun, iyi fiyata satıyor. Seçici olduğumuz için kaliteli ürün 

üretmeye çalışıyor. Bunun yanında yansımasını da maddi anlamda görüyorlar." 

 



 

Meclis Başkan İ.Hakkı Ekincioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir 

mesaj yayımladı. 

Ekincioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cesaretleriyle, dirayetleriyle, 

kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi 15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Gününde saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 

Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin, hukuk devletimizin karşı karşıya 

bırakıldığı en hain darbe girişimi  15 Temmuz halkımızın engin sağduyusu, 

mücadelesi ve azmiyle sonuçsuz kalmıştır. Binlerce yıldır bu coğrafyada çok 

fazla yıkımlar yaşamış olsak da, her seferinde vatanımıza en güzel şekilde 

sahip çıktık. 

Demokrasi zaferine öncülük eden başta Türk Halkına, Türk Basınına, Türk 

Polis Teşkilatına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçek mensuplarını gösterdikleri 

birlik , beraberlik ve kararlı duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz. 

 



Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 15 Temmuz 2016 tarihinde 

yaşanan hain darbe girişiminin insanlık tarihine sürülmüş kara bir leke olduğunu 

söyledi. 

Murat Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 

4 yıl geçti. Bu milleti bölmek ve parçalamak isteyen hainler, Türk milletinin vatan 

söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımadığını ve ezip geçtiğini 15 Temmuz 

darbe girişimi gecesi gördüler. Bu büyük milleti oyuna getiren hainler o gece 

milletimize kurşun sıktılar. Ama onlar, bu ülkenin tek sahibinin Türk Milleti 

olduğunu unuttular. Bu vatanın sahipleri 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 

devletinin yanında duranlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden vatan 

evlatlarıdır. 

Türk Milletinin darbe girişimi karşısında uçakların, tankların ve tüfeklerin 

karşısında silahsız olarak kahramanca direndiğini ifade eden Başkan Murat 



Kaya,   Aziz milletimiz bir kez daha iman ve inancın silahlardan üstün olduğunu 

tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece Türkiye’nin yerle yeksan olması için 

harekete geçen hainler; ertesi gün milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı 

indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz 

çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın 

kahrıyla gerçeklere uyandılar.” dedi. 

15 Temmuz'un öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve Türk milletinin 

el ele, omuz omuza her türlü güçlüğe birlikte mücadele ettiğini, tüm dünyayı 

ekonomi ve ticari anlamda sarsan Covid-19 salgını sürecinde de gösterdiğini 

ifade eden Başkan Murat Kaya  sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Türkiye içerde ve dışarda kurulan tuzakları bozmaya, 2023 hedeflerine doğru 

daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu topraklar 

kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin 

gücü yetmez. 15 Temmuz dünyaya bu milletin vatanına olan bağlılığını,  

sevgisini yeniden  gösterdi. 

4 yıl sonra dünyaya, hainlere korona virüs salgınında yine en güzel cevabı 

verdik. Tıpkı Çanakkalede, tıpkı Sakarya da, Tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi 

pandemi sürecinde de dünyaya inat yatırıma üretime devam ettik. Gündemimiz 

her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma 

değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle, teknolojimizle 

konuşacak. Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle 

çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. 

Ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 

Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye'nin 

aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve 

şükranla anıyor, canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür 

diliyoruz” ifadesine yer verdi. 

 



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. 

 

Tarsus Ticaret Borsası Personelleri Koronavirüs (COVID-19) sürecinde “Etkili İletişim “ eğitimi 

alarak, duygu durumu değişikliklerini ve ilişki kurmada yapılması gerekli konuları öğrendi. 

Çin’in Vuhan kentinde 

başlayıp dünyayı adeta 

kasıp kavuran yeni tip 

Koronavirüs (COVID-19) iş 

ve sosyal yaşantımızın 

yanı sıra ilişkileri de 

oldukça etkiliyor. 

İş yaşamında birlikte daha 

fazla vakit geçirmek 

durumunda olan 

çalışanların ilişkisi adeta sınavdan geçiyor. 

” Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu süreçte duygu durumu değişikliklerini ortaya dökmenin 

ve ilişki sorunlarımızı tartışmanın zamanı olmadığını bilmek son derece önemlidir” diyen 

Psikolog Cansu Gürdağlı,  pandemide iletişime dair önemli bilgileri Borsa Personelleri ile 

paylaştı. 

Borsadan yapılan açıklamada ise, bireysel alışkanlıkları ve sosyal yaşantıyı büyük ölçüde 

değiştiren Covid-19 Virüsünün çalışma hayatına girmesiyle birlikte sosyal mesafe ve karantina 

dönemi gibi farklı kavramları da beraberinde getirdiği , alınan tedbirler doğrultusunda iş 

yaşamında ve sosyal yaşamda ilişkilerin gözden geçirilmesi ve birçok yeniliğin keşfedilerek bu 

dönemin olumsuz etkilerinden arınılmasının önemli olduğu kaydedildi. 



Borsa personellerinin bu dönemde sadece sağlığı için değil kişisel ilişkileri ve kurumsal ilişkileri 

için de mühim bir süreç olduğu ifade edilirken, alışık olunmayan böyle bir zamanda haliyle kimi 

ilişkilerde gerginlikler artarken alınan yeni kararlarında  yanlış olabileceği , bu sebeple birlikte 

güçlenerek bu dönemi atlatmanın yollarından birinin de kurum çalışanlarının iletişim 

becerilerini geliştirmeye yönelik bu eğitimin düzenlediği belirtildi. 

 

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve 

etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi 

amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur. 

Program kapsamında; 

 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı 

sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi" 



 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim 

ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması"teklif çağrıları 

yayınlanmıştır. 

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 

TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 

TL'ye kadar destek verilebilecektir. 

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020'dir. 

Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Başvuru yapabilecekler: 

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. 

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi: 

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek 

ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri 

ödemeli destek birlikte ödenir. Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye 

kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) 

olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru yapılmış olması 

işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen 

değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları 

dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. 

Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru: 

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilmektedir. Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru 

Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr 

adresinde “Destekler” menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma 



Destekleri” sekmesine girildikten sonra “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt 

menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek incelenebilecektir. 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-

programi KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, Proje Teklif 

Çağrılarını inceledikten sonra www.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan “E-

hizmetler” linkini tıklayıp işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek 

başvurularını oluşturabilecektir (hizmet seçim kutucuğunda KOBİGEL Destek Programı 

Başvurusu” hizmetinin seçilmesi gerekir). Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü 

saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından 

onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

TÜİK verilerine göre 2019 yılında 6 milyon ton olan mısır üretimi bu yıl 6,5 milyon ton olarak 

tahmin edilmektedir. 

 
2020 dönemi mısır alım fiyatı; 1.325 TL/Ton olarak belirlenmiştir. 

Mısır için belirlenmiş olan 1.325 TL/Ton alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen yaklaşık 60 TL/Ton 

prim ve diğer desteklerle birlikte 1.385 TL/Tona kadar yükselmektedir. 

TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 260 işyeri ve protokol imzalanan yaklaşık 156 lisanslı 

depo olmak üzere toplam 416 noktada alım yapacaktır. 

Üreticilerimizin dikkat edeceği hususlar; 

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla 

karşılaşmamaları için; 



Covid-19'a karşı önlemlerini mutlaka almaları, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları 

ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya 

banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, Lisanslı depolara ürün teslim 

edeceklerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve TÜRİB 

acentelerine başvurarak TÜRİB'e üye olmaları, ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün 

sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi,gerekmektedir. 

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden (www.tmo.gov.tr), 

TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir. 

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İ. Hakkı Ekincioğlu , kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj 

yayımlayarak, Kurban Bayramını kutladı. 

 

Huzurlu ve mutlu bir kurban bayramı eden Ekincioğlu mesajında; “Bayramlar dini ve toplumsal 

değerlerin yoğun olarak hissedildiği, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun ve yardımlaşmanın 

yoğun yaşandığı özel günlerdir.Kurban bayramının başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada 

barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin ve tüm 

halkımızın kurban bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmelerini 

temenni ediyorum” dedi. 

 



 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, kurban bayramı dolayısıyla 

yayınladığı mesajda “Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gereken bir dönemden 

geçiyoruz” dedi. 

Başkan Murat 

Kaya mesajında şu 

ifadelere yer 

verdi; 

“Ülkemiz ve 

Milletimizin birlik 

ve beraberliğini 

pekiştiren, milli ve 

manevi 

duyguların zirveye 

ulaştığı, ihtiyaç 

sahiplerinin her 

zamankinden daha fazla hatırlandığı kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve 

mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların, dini ve kültürel açıdan 

taşıdığı huzura ihtiyacımız var. Çocukluğumuzun o huzur veren bayramlarını ve bayramlarda 

oluşan sevgi, saygı ortamını, nesiller boyu yaşatabilmeli, bunu en güzel biçimde aktarabilmeli 

ve sahip olduğumuz bu değerli birikimi koruyabilmeliyiz. 

“BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ SEVGİDİR.” 

Ülke ve Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gereken bir dönemden 

geçiyoruz. 

Ne yazık ki;İçinde bulunduğumuz salgın süreci dolayısıyla bu bayramda da evlerimizde 

olacağız. Büyüklerimizle, sevdiklerimizle bayramlaşma heyecanını bu bayramda da uzaktan 

yaşamak durumunda olacağız. Ancak alınan bu tedbirlerin önümüzdeki yıllardaki nice 

bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmamız için gerekli olduğunu da unutmamalıyız. Önemli olan 

bu zor dönemden sağlıkla çıkabilmemiz ve olumsuz süreci atlatabilmemiz. 

“Bizim en büyük zenginliğimiz sevgidir.” Diyen Başkan Murat Kaya, “Hepimizin sağlığı için 

ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız.” Kurban 

Bayramı 'nın milletimize, İslam alemine ve  bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur 

getirmesini, nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. “ sözlerini 

kaydetti. 


