
TARSUS TİCARET BORSASI
Kuzey ve Güney'in Köprüsü

E K İ M  2 0 2 0

Şirket bültenleri çalışanlarınız, müşterileriniz ve hatta müşteri
adaylarınızla ilişki kurmak için esastır. İlgi çekici ve
profesyonelce hazırlanmış şirket bültenleri müşterilerin
bağlılığını ve sizinle yeniden çalışmalarını sağlama gücüne
sahiptir. Şirket bültenlerini önceliklerinizden biri haline
getirerek işiniz için önemli kişilerle irtibat kurun.

Bülteninizi şirketinizin güzel bir sunumu haline getirmek için
logonuzu ekleyin, marka renklerinizi kullanın ve
dosyalarınızdaki resmi görüntüleri dahil edin! Cadılar Bayramı
veya yılbaşı için bültenler mi göndermek istiyorsunuz? Bir
değişiklik yapıp şirketinizin eğlenceli tarafını göstermek mi
istiyorsunuz? Veya şirket bülteninizi yeni ve mevcut müşteri
adaylarına yeni ürün veya hizmetlerinizin reklamını yapmak için
mi kullanmak istiyorsunuz? Seçenekler sonsuz!

Cavidan Nazım, Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı
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Konferanslar - 3
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Ünye T�caret Borsası �le Tarsus T�caret Borsası
Kardeş Borsa Protokol �mza tören�nde b�r araya

geld�.Ünye T�caret Borsası Yönet�m Kurulu
Başkanı Mustafa Uslu, Mecl�s Başkanı Erhan

Aydın, Mecl�s Üyeler� Yüksel Taş, Hal�t Vey�soğlu
ve Nah�t Y�ğ�t �le Genel Sekreter Mehmet Gür 'den

oluşan heyet,  Tarsus T�caret Borsası'nın yen�
h�zmet alanını gezerek b�lg� aldı.

ÜNYE TİCARET BORSASI İLE "KARDEŞ BORSA" PROTOKOLÜ İMZALANDI



Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Akreditasyon sistemi
içinde oda ve borsaların iş birliğinin, ortak projelerin daha çok
arttığına değinerek, Ünye Ticaret Borsası ile Kardeş Borsa
protokolünü imzalayarak kuzey ile güney arasında köprü
oluşturacaklarını ifade etti.

Ünye Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Uslu  kardeş
borsa protokolünü imzalarken  “
Burada olmaktan ve sizleri
tanımaktan çok memnun olduk.
Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde
bulunarak tecrübelerimizi paylaştık.
Kuzeyde, Karadenizde, Ünye de bir
kardeşiniz oldu.İki borsanın, işlem
türü açısından farklılıkları var, ancak
bu farklılıkları ortak projelerle
tamamlayacağız.Bu kardeşlik
protokolünün bu birlikteliğin
Borsalarımıza İlimize, ilçemize,
özellikle Ülkemize her anlamda
kazanç getirmesini ve hayırlara
vesile olmasını diliyorum.Bu
protokolle ticaretimizde, insani
ilişkilerde, üretici ve tüketiciler
arasında ekonomik gelişimleri
pekiştirmesi anlamında çok faydalı
olacağına inanıyorum. Kardeş Borsa
seçtiğimiz Tarsus Ticaret Borsası’nın
her alanda yaptığı çalışmaları
yakından takip ediyor ve takdir
ediyoruz.Bu nedenle bizlere ve
çalışma arkadaşlarıma güç verecek
olan kardeş borsa protokolünü
imzalayacağımızdan dolayı çok
mutluyum. Bu protokol çalışmasına
destek veren ve emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.

Kuzey ve
Güney'in
Köprüsü

Tarsus Ticaret Borsası ve Ünye Ticaret
Borsası arasındaki ilişkilerin arttırılması,
ortak projelerde birlikte yer alınması ve
işbirliği sağlanması amacıyla  yapılan
"Kardeş Borsa Protokolü"  ile Kuzeyde
ve Güneyde birlikteliğin  imzası da
atılmış oldu.Protokol öncesi iki şehrin
tarımı , ticareti , ekonomisi, sosyo-
kültürel yapısı ve ekonomide yaşanan
güncel konuların değerlendirildiği
toplantıda, birlikte hareket etmenin
önemine vurgu yapıldı.



Başkanım Uslu Bey, TOBB Ticaret Borsaları Tarım Kurulunda da görevlidir. Sizleri
Tarsus’ta görmekten ve ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. İmzalayacağımız protokolle
borsalarımız arasında ortak projeler üreterek, borsalarımız arası işbirliği ve ticaret
olanaklarını geliştireceğiz. Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. İki ilçenin de
gelir kaynaklarının başında tarım geliyor, sonra ticaret. Biz burada tarımda biraz daha
ihtisaslaştık. Bahçecilik ve meyvecilik üretimimiz de son yıllarda yüksek  artış oldu.Bugün,
İki ilçenin ekonomisini geliştirmek amacıyla buluştuk. Daha iyi ilerleyeceğimizi
umuyoruz. Hem sizlerin güneye, hem bizlerin kuzeye açılması amacıyla bu buluşmayı
önemsiyoruz. Kurulacak işbirliği köprüsüyle üyelerimiz arasındaki işbirliği olanaklarının
artmasını amaçlıyoruz. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok
daha yukarılara taşıyabiliriz. Kardeş Borsa protokolü ile Ünye ile olan kardeşliğimiz
pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. İş adamlarımızın bu
birliktelikten yararlanmalarını istiyoruz. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Protokol törenine Başkan Murat Kaya, Başkan Yardımcısı Ali Seçer ile Genel Sekreter
Hasan Şanlı katıldı. Programın sonunda her iki borsanın temsilcileri birbirlerine hediyeler
takdim edildi. Borsamız hizmet alanı Kardeş Borsamıza tanıtıldı.
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Dijital Pazarlama Trendleri ve Online Pazar Yerlerine Giriş Weinarı

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın tahtını giderek daha fazla sarsıyor. Bu
nedenle dijital dünyada varlık göstermek isteyenler için yeni trendleri takip etmek

ve aynı zamanda bunlara başarıyla uygulamak, uzun vadede verim sağlayabilmek
açısından büyük önem taşıyor.Bu trendler ve yöntemlerin yanı sıra pandemi ile

birlikte ayrıca önem kazanan online satışa hazırlık aşaması olan “Dijital Pazarlama
Trendleri ve Online Pazar Yerlerine Giriş” kuralları ve satış yöntemlerini

anlatacağımız 05 Kasım 2020 Salı günü saat 14:00 de düzenleyeceğimiz
Webinar’ımıza davetlisiniz. WEBİBAR PROĞRAMIDijital Dönüşüm” dünyasında,
sektörünüz veya hangi ürün ve hizmetleri sunduğunuz fark etmeksizin dijital

pazarlama trendlerini göz ardı etmek imkansız. 

Bir zamanlar (çok da uzun olmayan bir süre önce), işletmelerin bir web sitesi ve
belki bir Facebook sayfasına sahip olmaları yeterliydi. Ancak şimdi dijital dünya o
kadar hızlı gelişiyor yeni trendlere hakkıyla ayak uydurmak oldukça güçleşti.Dijital
pazarlama, geleneksel pazarlamanın tahtını giderek daha fazla sarsıyor. Bu nedenle
dijital dünyada varlık göstermek isteyenler için yeni trendleri takip etmek ve aynı
zamanda bunlara başarıyla uygulamak, uzun vadede verim sağlayabilmek açısından
büyük önem taşıyor.
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Tarsus Jandarma Komutanlığına atanarak görevine başlayan
Binbaşı İnanç Marım Tarsus Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette
bulundu.Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Marım,
kendisine göreve atanması dolayısıyla hayırlı olsun ziyareti
yapan Tarsus Ticaret Borsası'na ve Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kaya'ya iade-i ziyaretinde "Tarsus büyük ve huzurlu bir
kent, bu huzurun daha da artması adına teşkilat olarak
görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye
konuştu.Başkan Murat Kaya, iade-i ziyaretten dolayı teşekkür
ederek, Tarsus'un tarımıyla, tarımsal ticaret hacmi ile,
ekonomik yapısıyla her zaman tükettiğinden daha fazla üreten
bir ilçe olduğunu belirterek asayişle ilgili güvenlik kolu olan
Jandarma teşkilatına sonsuz güvenleri olduğunu ifade
etti.Ziyarette , Türk Bayraklı plaket takdim edildi.

BİNBAŞI
İNANÇ
MARIM

BORSA’YA
İADE-İ

ZİYARETTE
BULUNDU



KUMLUCA TSO “KAŞ GIDA OSB”
PROJELERİ İÇİN TARSUS’TA

KUTSO Başkan Yardımcısı Bayram Karagül başkanlığındaki
heyet burada Tarsus Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali
Seçer tarafından karşılandı. Ziyarette kurumlar arası bilgi
alışverişinde bulunuldu ve kıyaslama çalışması
gerçekleştirildi.Kumluca TSO tarafından hayata geçirilmesi
planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için Tarsus
Organize Sanayi Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelen heyeti,
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kumlu Başkan
Yardımcısı Fuat Togo, Tarsus TSO Yönetim Kurulu Üyesi
aynı zamanda Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Kubilay
Hıdıroğlu, Tarsus TSO Genel Sekreteri Ali Ukav, Tarsus
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Hasan Şanlı ve Tarsus OSB
Bölge Müdürü Şükrü Caner Özcan'ın misafir etti.

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Bayram
Karagül, Meclis Üyeleri
Erhan Sancaoğlu, Hakan
Kırmızıdan, Genel
Sekreter Mesut Bakar ve
Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Doç.
Dr. İsmail Serkan Üncü
‘den oluşan Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası
Heyetine, Tarsus
Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğünde yapılan
toplantıda Tarsus OSB
Müdürü Özcan tarafından
OSB’nin kuruluşu,
yapılanması ile ilgili
ayrıntılı brifing verilerek
toplantının ardına OSB
şantiye alanı ziyaret
heyetine gezdirilerek fikir
alışverişinde bulunuldu.

Kumluca
Ticaret ve

Sanayi Odası
Heyeti,

Tarsus’ta

Kumluca Ticaret ve
Sanayi Odası Heyeti,
Tarsus’ta.Kaş Gıda OSB
için Tarsus OSB’ye
inceleme gezisi
düzenleyen Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası
heyeti Tarsus Ticaret
Borsası’nı da ziyaret etti.
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Mersin’in en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olan
Tarsus’ta zeytinde hasadı başladı.İlçede bulunan zeytin
salamura işleme tesisi ile zeytinyağı fabrikaları yeni hasat
dönemi ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.Zeytinde verim
kaybının önlenmesi, kalitenin korunması ve arttırılması,
amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturan “Zeytinde
Verim ve Kalite Kayıplarının Önlenmesi” komisyonu hasat
sezonunun başlaması ile birlikte gerekli önlemler ve tedbirlerin
alınması amacıyla denetimlerine başladı.

TARSUS'TA ZEYTİN
DENETİMLERİ

BAŞLADI



Denetim komisyonunda yer alan Tarsus
Ticaret Borsası İlçe Tarım Müdürlüğü
koordinasyonunda gerçekleşen denetimlere
katılarak Zeytin alım-satımı yapan firmalara
ve Zeytinyağı üretim tesisi fabrikalarına
ziyaretlerini gerçekleştirdi.Bu denetimlere,
Borsanın 2018 yılında coğrafi işaret tescilini
aldığı ve Tarsus’a özgü menşei tescilli Tarsus
Sarı Ulak Zeytini Denetim Komisyonu da
katılarak Tarsus Sarı Ulak Zeytininin yeni
hasat sezonunda ilk denetimlerini de
gerçekleştirmiş oldu. Tarsus Sarı Ulak
Zeytinininden üretilen ve coğrafi işaret tescil
başvurusu yapılan Tarsus Sarı Ulak Zeytin
yağının da kalite, tat, koku ve ayırt edici
özelliklerinin korunmasına ilişkin olarak
alım-satım şekilleri, taşıma ambalajlama,
muhafaza koşulları ve diğer zeytin ve
zeytinyağı çeşitleri ile karıştırılmamaları ile
ilgili bilgilendirme ve kontrollerde bulunuldu.

Zeytinde Verim ve Kalite Kayıplarının
Önlenmesi komisyonu yapılan denetimlerde İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Zeytin
işleme tesislerinde Covid-19 virüsü ile mücadele
kapsamında salgının yayılım hızının kontrol
altına alınması, salgınla mücadele de etkin
tedbirlerin sağlanmasına yönelik aldığı
“Zeytinyağı çekimi yapılan işletmelerde,
zeytinyağı fabrikalarında çalışanların Covit-19
tedbirlerine uymaları, çay ocaklarının ve
bekleme salonlarının kapalı tutulması,
üreticilerin fabrikaların üretim bölümüne
girmelerinin engellenmesi, fabrikaların
yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla randevulu
sistemle çalışmalarının sağlanması, çekilen zeytin
yağlarının hijyenik açıdan uygun bidon ve
tenekelere konulması, kullanılan bidonların
tarım ilaçları atık bidonları olmaması “ kararları
tebliğ ettiler.

Her zaman en
kötü düşmanını
görecekmiş gibi

giyin.

Denetimler
aralıklı olarak
devam edeceği
komisyon
tarafından zeytin
işleme tesislerine
bildirildi.
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Pandemi süreci ile birlikte
dijital platformlar gittikçe
önem kazanmakta; satış ve
pazarlama kanallarının dijital
ortama taşınması bir
zorunluluk haline gelmeye
başlamıştır.
TOBB ‘nin Vodafone
Business işbirliğiyle
oluşturulan E-Ticaret
Hizmet Paketi ile KOBİ’lerin
e-ticaret alanında ihtiyaç
duyacakları her türlü hizmet
ve altyapıya kolaylıkla
ulaşma imkânı sağlaması
yönünde yapılan işbirliği
neticesinde, Tarsus Ticaret
Borsası bu kapsamda ‘’E-
ticaret hizmet paketi’ ’nin
tanıtımını yapmak üzere
Güney Anadolu Bölge
Müdürü Sami Tulumbacı ve
Güney Anadolu Bölge KOBİ
Satış yöneticisi Ali Ökten
Borsa’yı ziyaret ederek .

Dış Ticaret Uzmanı Pınar
Alegöz ile görüşme
sağladı.Vodafone olarak
TOBB ve Tarsus Ticaret
Borsası üyelerine 4.490 TL
yerine 2.490 TL karşılığında
’E-ticaret hizmet paketini
sunduklarını ifade eden
bölge müdürleri, buna göre
‘’E-Ticaret Hizmet Paketi’ ’ ile
alan adı, hosting, email,
güvenlik, stok takibi, ödeme
altyapıları, tüm yazılım
özellikleri ve arama motoru
optimizasyonu ile anahtar
teslim e-ticaret sitesi
kurulmakta ve üyelerimizin
teknik ihtiyaçları ve dijital
pazarlamayla ilgili soruları
için de ücretsiz danışmanlık
ve eğitim desteği
verdiklerini, E-ticaret sitesi
yanında pazar yeri ve kargo
entegrasyonu hizmetini de
ayrıca verdiklerini
belirttiler.

Tarsus Ticaret Borsası
yine "E-Ticaret"
kapsamında dijital
dünyada varlık
göstermek isteyenler için
yeni trendleri takip
etmek ve aynı zamanda
bunlara başarıyla
uygulamak, uzun vadede
verim sağlayabilmek
açısından pandemi ile
birlikte ayrıca önem
kazanan online satışa
hazırlık aşaması olan
Pazar Yerlerine giriş
kuralları ve satış
yöntemlerinin
anlatılacağı herkese açık
Webinarı 5 Kasım 2020
saat 14:00 de
https://us02web.zoom.u
s/j/86125874540
adresinden
gerçekleştirecektir.E-
ticarete geçmek isteyen
üyelerimiz Tarsus
Ticaret Borsası ile
irtibata geçebilirler.
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MHP Milletvekili Baki Şimşek’ten
Borsa’ya ZiyaretMersin MHP
Milletvekili Baki Şimşek ve MHP
Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve
yönetimi , Kadın Kolları Başkanı
Fethiye Rüzgar ile beraberindeki
heyet Tarsus Ticaret Borsasını ziyaret
etti.Milletvekili Şimşek ve
beraberindeki heyet Borsaya
yaptıkları ziyarette, Başkan Murat
Kaya, Başkan Yardımcısı Ali Seçer ve
Meclis Üyesi Ömer Özcan ile bir araya
geldi.Borsa Başkanı Kaya, Mersin
Milletvekili Şimşek ve beraberindeki
heyetin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, pandemi
sürecinde iş insanlarının yaşadığı 

sıkıntıları da paylaştı. Tarsus'un, tarımsal
üretim merkezi ve tarımsal ticareti olarak
önemine değinen Başkan Murat Kaya tarım
sektörünün durumu , ekonomiye etkisi,
tarım ticaretine ilişkin faaliyetler ile sektör
temsilcilerinin taleplerini de Milletvekili
Şimşek’ e iletirken bu taleplerin, kısa
dönem zarfında çözüme kavuşturulmasını
da istedi.Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19
salgını dolayısıyla, üyelerinden gelen
şikayet ve talepleri, TOBB nezrinde ilgili
makamlarla ve bölge milletvekilleriyle
paylaştıklarını hatırlatan Başkan Murat
Kaya, bu bağlamda Milletvekili Şimşek’in
Mecliste bölge iş dünyasının sesi olması
dolayısıyla da kendisine teşekkür etti.
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Tarsus Arabuluculuk Merkezi’ne Ziyaret

Borsa Başkanı Murat Kaya, yakın bir
zamanda hizmet vermeye başlayan Tarsus
Arabuluculuk Merkezini ziyaret etti.Av. Arb.
Tülay Sevgi Can ve Merkez ortakları
tarafından karşılanan Başkan Murat
Kaya’ya, Av. Arb. Tülay Sevgi Can tarafından
merkezin fiziki yapısı ve işleyişi hakkında
bilgi verildi.Arabuluculuk Merkezinin
önemli görevler yürüteceğini söyleyen
Başkan murat Kaya, “Modern ve fiziksel
özellikleriyle tarafların çok rahat bir
mekanda buluşmasına olanak sağlayacak
şekilde açtığınız merkezin hayırlı uğurlu
olmasını temenni ederim. Arabuluculuk
sistemin işleyişini 

TOBB Tahkim Divan Üyesi olarak biliyor
ve hukuk anlaşmazlıklarında, mahkeme
dışı etkin ve ekonomik bir çözüm olması
noktasında tarafların hukuksal
anlaşmazlıklarına da daha hızlı çözüm
üretiliyor. Eskiden mahallelerde
muhtarlarımızın, büyüklerimizin,
ticarette Ahilik teşkilatının, lokalde sözü
dinlenen kanaat önderleri uyuşmazlıkları
gidermek için tarafları yan yana
getirerek, uzlaştırır, anlaştırırdı. Sistem
zaten bizim yapımızda mevcuttu. Şimdi
de gerek iş hayatında , gerek özel
hayatında aralarında anlaşmazlık
bulunanlar belirli hukuki anlaşmazlıklarda
bu sistemle sorunların daha kolay yolla ve
daha kısa sürede ve daha ekonomik
çözümleme imkanı bulacak. Böyle bir
sistemi bir merkez çatısı altında faaliyete
geçirmenizi tebrik eder, sizlere ve
taraflara hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
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Tarsus
Yeryüzü
Pazarı Açıldı

Türkiye’nin 4’üncü, Dünyanın 70’inci pazarı
olarak açılan Tarsus Yeryüzü Pazarı,
bölgeye ait yerli ürünleri tüketicilerle
buluşturdu.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus
Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slow Food
işbirliğinde tarihi Kubat Paşa Medresesi’nde açılan Tarsus
Yeryüzü Pazarı’nda iyi, adil ve temiz üretim yapan bölge yerli
üreticilerinin ürünleri sergilenmeye başlandı. Ayda iki kez
olmak üzere pazar günleri açık kalacak pazarda bölgeye özgü
tat ve değerlerin tüketicilerle buluşturulması
hedefleniyor.Tarsus Yeryüzü Pazarı ile kentin ticari hayatına
hareketlilik getirilmesi, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda
tanıtılması hedefleniyor. Pazar aracılığıyla kente misafir olan
konuklar, bölgeyi, yemek kültürünü, değerlerini yakından
tanıma fırsatı elde edecek. Tarsus Yeryüzü Pazarı
ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
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Lisanslı Depoculuk
Sistemi İstişare Edildi



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsalarının başkanları ile video
konferans aracılığıyla bir araya geldi.Borsa Başkanı Murat
Kaya’nın da katıldığı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Başkanlığında gerçekleşen Lisanslı Depoculuk toplantısı
webinar üzerinden gerçekleşti.Toplantıda, lisanslı
depoculuk sisteminin durumu, yaşanan sıkıntılar ve bu
uygulamayı daha da geliştirip yaygınlaştırmak için
yapılması gerekenler istişare edildi.Lisanslı depoculuk
sistemi ile ilgili taleplerini dile getiren Başkan Murat Kaya,
uzun süreli depolanabilen ve standardize edilebilen tarım
ürünlerinin korunması amacıyla alınması gereken
önlemleri Video konferans ortamında gerçekleşen
toplantıda istişare ettiklerini ifade etti.Başkan Murat Kaya,
dünyada tarım ticareti sisteminin hızla değiştiğini ve bu
değişim de lisanslı depoculuğun önemine dikkat çekti.Tüm
tacir ve çiftçilerin lisanslı depoculuk sistemini iyi tanıması
ve bu konuda yeterli bilgiye sahibi olması gerektiğine
değine Başkan Murat Kaya, “Lisanslı depoculuk tarım
ticaretini kolaylaştıran, teşviklerle üreticisine, tüccarına,
sanayicisine değer katan ve ürünü her türlü tehlikeye karşı
koruma altına alan bir sistemdir. Depolanabilir ürün
deyince aklımıza ilk gelen hububat ürünleridir. Dolayısıyla
ülkemizde de lisanslı depoculuk sistemi şu an hububatın
üzerinde şekillenmiş durumda. Bu nedenle lisanslı
depoculuk hakkında bilinçlenmemiz ve bu sistemin
gelişmesine yönelik adımlar atmamız dünya tarım
ticaretindeki konumumuz açısından önem arz etmekte.”
Dedi.


