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Yerel Esnafına, İşletmene Sah�p
Çık Tarsus
Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren yerel esnafa bir destek de Tarsus
Ticaret Borsası ‘ndan.Pandemi dolayısıyla çok zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması çağrısında
bulunan.Başkan Murat Kaya, yerel esnafın bu süreçte yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Tarsusluları
duyarlı olmaya davet etti.

Özellikle bu pandemi döneminde değişen
alışkanlıklar ne yazık ki dünya markaları
karşısında yerel esnafı, küçük ve orta ölçekli
şirket ve işletmeleri zora soktuğunu belirten
Başkan Murat Kaya, açıklamasında “Özellikle
normalleşme sürecine yakın bir zamanda yaşanan
pandemi ve beraberinde getirilen kısıtlamalar ne
yazık ki yerel esnafı zorlamaktadır. Kazancını bu
kente yatıran, kaderini ve yaşantısını bu kente
bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir
vatandaşlık görevidir. Bu sebeptendir ki; pandemi
döneminde özellikle yerel şirket ve esnaflardan
alışveriş yapmamız konusunda Tarsuslulardan
hassasiyet bekliyoruz” dedi.

“Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün
yerel esnafa sahip çıkma günüdür” diyen Başkan
Murat Kaya “Şunun altını çizerek belirmek isterim
ki, bu zorlu süreçte kapanan her kepenk, duran
her üretim ekonomiye vurulan yeni bir
sektedir.‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’
Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak pandeminin
getirdiği bu zorlu günlerde birbirimizden
aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu sıkıntılı
süreci, devlet, halk ve özel sektör el ele, hep
birlikte dayanışma içinde en az kayıpla
geçirebilmek için birbirimize, yerel esnafımıza,
işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım.
Esnaf ve işletmelerimizin zor günlerden
geçtikleri, ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte
onlara bir nefes olmalıyız. Onların kepenklerini,
kapılarını hep açık tutalım.Bu vesileyle ‘Yerel
Esnafına, İşletmene Sahip Çık Tarsus’ diyoruz.



Borsa ve Z�raat
Bankası �le
Bankkart Tedar�k
Z�nc�r� F�nansman
Protokolü
İmzalandı.
Borsa ve Ziraat Bankası ile Bankkart Tedarik Zinciri
Finansman Protokolü İmzalandı.Tarsus Ticaret Borsası
İle Ziraat Bankası arasında ’Bankkart Başak Tedarik
Zinciri Finansmanı Protokolü’’ imzalandı.Protokol ile
Borsa üyeleri ticari mal alım-satımlarında kolay
finansman imkânına kavuştu.Protokol İmza töreni
sonrasında açıklama yapan Başkan Murat Kaya,
“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Ziraat Bankası
bugün çiftçisinin, tüccarının sanayicisinin yanında olan
bir banka.Bugün imzaladığımız Bankkart Tedarik
Zinciri Finansmanı protokolü ile üyelerimizin ticari mal
alım-satımlarında hem kolay finansman hem de güvenli
ticaret imkânı sağlamış olacağız.

Bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı
da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan
olumlu etkilenecektir.Bu vesileyle, TOBB Başkanımız
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ziraat Bankası Genel
Müdürümüz Hüseyin Aydın’a katkı ve desteklerinden
dolayı teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara
vesile olmasını diliyorum.Tarsus-Mersin Girişimci Şube
Müdürü İsmail BAKIRDÖVEN ise Bankkart Tedarik
Zinciri Finansmanı ile ilgili bilgilendirmede bulunarak,
Ziraat Bankasının kurumsal kart altyapısı üzerinden
özel fiyatlama ve vade avantajı sağlayan bu sistemin,
alıcı ile satıcı arasındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi
üzerinden güvenli bir şekilde yapabileceklerini, tahsilat
riskinin azaltacağını ,540 güne kadar özel vade ve fiyat
avantajı ile güvenli bir şekilde ticaret yapılacağını
ifade etti.



Türk Loydu, Borsa'nın
Kal�te Yönet�m� S�stem�n�
Denetled�
Hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte
olan, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile yönetim sistemleri, ürün ve personel
belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri
veren Türk Loydu tarafından Borsa'nın Kalite Yönetimi Sistemi denetlendi.Kalite Yönetim
Standardı çerçevesinde yapılan Belge Yenileme Tetkiki Türk Loydu Denetcisi Savaş Tatıl
kontrolünde başarıyla gerçekleştirildi.Hizmet birimlerinde gün boyu süren incelemelerde
Borsanın, yürüttüğü faaliyetlerin TS EN ISO 9001:2015 standartlarına, dokümantasyon ve
uygulama açısından uygunluğu denetlendi. Başarıyla tamamlanan denetim sonucunda Borsanın
, üyelerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ve üye memnuniyeti öncelikli faaliyetleri, misyon,
vizyon, kalite politika ve hedefleri, kurumsal yapısının sürdürülebildiği belgelerle ortaya konuldu.
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Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu
unutulmamalıdır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu

gibi, ülkemizde de milyonlarca engelli insan
bulunmaktadır. Toplum olarak engelli

vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif
olarak yer almalarını sağlayacak engelleri ortadan

kaldırmayı insanlığımızın, kültürümüzün ve
inancımızın bir gereği olarak öncelikli

sorumluluklarımız arasında görmeliyiz.3 Aralık
Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızın

engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı
olmasını temenni ediyor, tüm engelli

vatandaşlarımıza ve vefakar ailelerine mutlu ve
engelsiz bir yaşam diliyoruz





Mers�n İl�
Oda/Borsa İst�şare
Toplantısı
Gerçekleşt�
Mersin ili oda borsalarının yönetim
kurulu başkanlarının iştirak ettiği
“Mersin İli Oda/Borsa İstişare”
toplantında mesaj “Tedbir kurallarına
hassasiyetle riayet edilmeli” oldu.Tarsus
Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’nın
da katıldığı istişare toplantısında,Covid
19 salgının Mersin iş hayatına etkileri ve
bu süreçte Oda/Borsalar olarak alınan
tedbirler ve uygulamalar konuları
görüşüldü.Toplantıya katılan Oda/Borsa
Başkanları, üyelerinin ve sektörlerinin
görüntüsünü değerlendirerek,
önümüzdeki süreçte yapılması
gerekenlerle ilgili görüşlerini ilettiler.

Üretim, istihdam ve ticarette hareketliliği
arttıracak konulara da değinilen
toplantıda gerek kişisel, gerekse de
işletme odaklı çok daha dikkatli, çok
daha tedbirli olunması halinde salgınla
mücadelede mutlak başarıya ve sağlıklı
yarınlara ulaşılabileceği temenni edildi.



Pandem�k Dünyada Yen�
Nes�l G�r�ş�mc�l�k Sem�ner�
Gerçekleşt�
Pandemik Dünyada Yeni Nesil Girişimcilik semineri GerçekleştiKardeş Oda ve Borsalar işbirliğinde
internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “Pandemik Dünyada Yeni Nesil Girişimcilik “
seminerinde, Yeni Nesil Girişimcilerine KOSGEB destekleri ve teşvikleri anlatıldı.Tarsus Ticaret
Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası,
Kastamonu Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleşen seminerde Online
Girişimcilik Eğitimi almak için dikkat edilmesi gereken hususlar, KOSGEB’in Girişimciler için vermiş
olduğu Yeni Girişimci Desteklerinden faydalanma süreci, Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik
konuları, İşletme Geliştirme Destek Programı, Ar- Ge ve İnavasyon Desteği , İş Birliği Destek
Programı , KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı konularında
aydınlatıcı bilgiler yer aldı.Seminer sonunda yapılan ankette katılımcıların % 100 ü 2021 yılında
KOSGEB ile ilgil destek ve teşviklerin yenilenmesi halinde aynı seminerin güncel destek ve teşvikler
için tekrar edilmesini istedi.



Mecl�s Başkanı İsma�l
Hakkı Ek�nc�oğlu'nun Yen�
Yıl Mesajı
Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu'nun Yeni Yıl Mesajı2021 yılının yepyeni başlangıçlar
getirmesini dileyen Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu yapmış olduğu
açıklama da ; " Geriye dönüp baktığımızda içimizde, biriktirdiğimiz milli birlik ve beraberlik ruhunun
yeniden uyandığı bir yıl olduğunu görüyoruz. Pandemi tüm dünyayı tehdit ederken biz her
yaşadığımız kötü günün ardından birlik ve beraberlik ruhu içerisinde uyandık.İnanıyorum ki;
Ekonomimizin güçlenmesi adına İş Dünyası olarak çalışmalarımıza daha fazla sarılacak ve başta
ülkemiz olmak üzere bölge ekonomisine de daha fazla katkıda bulunacağız. Üretimin, ticaretin ve
ekonominin güçlendiği, bir yıl olarak 2021 yılının Ülkemize ve Milletimize hayırlar getirmesini
diliyorum" Dedi.



Başkan Murat Kaya'nın Yen�
Yıl Mesajı
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 2020 yılında dünyayı saran koronavirüs salgınının ekonomik ve
ticarette de büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin 2021 yılında da
devam ettirilerek hem ülkemizin hem de bölgemizin refah ve zenginlik seviyesini artırmak için elimizden
gelenin en fazlasına gayret etmemiz gerektiğini söyledi.Murat Kaya, Yeni Yıl dolayısıyla yayınladığı
mesajında, 2021 yılını yaraların sarılması yılı olarak değerlendirmemiz gerektiğine vurgu yaparak “2020
yılının ticaret ve ekonomi noktasında iş dünyamıza etkilerinin ardından ekonomimizin yeniden sağlıklı biçimde
nefes almaya başlayacağını temenni ettiğimiz 2021 yılının bir toparlanma, yeniden başlama, yaraların
sarılması yılı olarak değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.Covid-19 salgınına rağmen iş dünyasının, 2020 yılında
kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini ve bu performansın göstergelere de olumlu yansıdığını
hatırlatan Başkan Murat Kaya “Ben öncelikle temsil ettiğimiz camiaya mensup tüm üyelerimize, bu özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin her alanda, her
anlamda dünyada hak ettiği yeri alması için üretim, ihracat ve istihdam odaklı bir anlayışla gelecek
nesillerimiz için çalışmalıyız” ifadesini kullandı.Yeni yılda da Borsa üyelerinden gelen taleplerle gündemi canlı
tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Murat Kaya “Sahadaki durumu en hızlı şekilde üst kuruluşumuz
TOBB aralıcılığı ile ilgili Bakanlıklara aktarmaya devam edeceğiz. Elbette ki bu süreçte hiç ara vermeden
üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdüreceğiz” dedi.TOBB Başkanı M. Rıfat
Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür eden Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya “Bugüne kadar olduğu gibi bizlere
gelen yerel ve bölgesel sorunları, talepleri, görüşleri anlık olarak ilettiğimiz ve yaşamış olduğumuz sıkıntılara
kayıtsız kalmayan, alınan ekonomik tedbirler konusunda gece-gündüz çalışmalarını başarıyla sürdüren TOBB
Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine de şahsım ve üyelerimiz adına 
 teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.“2021 yılına, reel sektör olarak umutlu ve beklentilerle giriyoruz”
diyen Kaya “Her zaman ifade ettiğim üzere bizim arkamızdaki en büyük güç milletimizdir. Biz ülkenin
geleceğinden ümitliyiz. Ülke olarak, bölge olarak hedeflerimiz var. Bu noktada , hedeflerimize ulaşmak
istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her zaman bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Bu
duygu ve düşüncelerle, Borsamız üyeleri başta olmak üzere Tarsuslu tüm vatandaşlarımızın Yeni Yılı’nı en
içten dileklerimle kutlarım” şeklinde sözlerini tamamladı.
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Yeni Normalde Daha Tedbirli Olmalıyız!Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat
Kaya, küresel ölçekte artış eğilimi gösteren covid-19 vakalarına dikkat çekerek,

tedbir kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi uyarısında bulundu.Kış
mevsiminin gelmesi ile birlikte koronavirüs hasta sayısında artış

gözlemlendiğine dikkat çeken Murat Kaya, açıklamasında, bu salgının kontrol
altında tutularak minimize edilmesi için toplumun tüm fertlerine çok önemli

görevler düştüğünü söyledi.“Küresel bir salgınla karşı karşıyayız” diyen Borsa
Kaya “Salgının yayılımında birinci etkenin kontrolsüz insan hareketleri

olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle gerek kişisel gerekse de işletme odaklı çok
daha dikkatli tedbirli olmamız gerekiyor. Hastalıkla mücadelede mutlak

başarıya ve sağlıklı yarınlara ancak hep birlikte kurallara uyarak ulaşabiliriz”
dedi.Covid-19 salgını ile birlikte yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Kaya
“Bu döneme şimdiden hazırlıklı olmamız ve var olan potansiyelimizi çok daha
güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Küresel bir salgın sürecini yaşıyoruz; bunun

sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan birtakım zorlukları var ama zorluklar
karşısında daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle şimdi işe çok

daha fazla sarılma, üretme ve istihdam sağlama zamanıdır” ifadesini kullandı.

Yen� Normalde Daha Tedb�rl�
Olmalıyız!


