
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SON 5 YILIN EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ 

2020 yılında tarihinin en büyük işlem hacmi rekoruna imza atan Tarsus Ticaret Borsası'nda 

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işlem hacmi rakamlarını 

değerlendirdi. 

Yapılan açıklamada, pandemi sürecinde hız kesmeden üretimine devam eden tarım sektörünün 

başarısı Borsanın işlem hacmine de yansıdığı belirtildi. 

 

Şehir ve ülke ekonomisine üyelerinin çok önemli katkılarda bulunduğu ifade edilirken, Borsa 

üyelerinin bu katkısı ile Tarsus'un, Türkiye'deki en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunun kanıtı 

olduğuna vurgu yapıldı. 

SON 5 YILIN EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ 

Başkan Murat Kaya, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası katıldığı 2021 yılının ilk olağan 

meclis toplantısında Borsa Meclis üyelerine yaptığı konuşmasında 2020 yılında Tarsus Ticaret 

Borsası’nın son 5 yılın işlem sayısına göre en yüksek tescil işlem hacmine ulaştığını belirtti. 

2020 yılında Tarsus’un tarımsal işlem hacminin 5,4 milyar TL’na ulaştığı bu tarımsal hasıla ile 

Türkiye tarımının ve özellikle narenciye ihracatının lokomotifi konumuna ulaştığı da ifade edildi. 

Başkan Murat Kaya, 2020’de bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 17,5'luk artışla işlem 

hacminin 3 milyar 855 milyon 173 bin liraya ulaştığını ve bugüne kadar toplam işlem sayısında en 

yüksek işlem hacmini gerçekleştirerek rekor kırıldığını açıklandı. 

En çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 282 milyon 270 bin lira ile soya fasulyesi ilk sırada, 

769 milyon 773 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 262 milyon 82 bin liralık işlem hacmi ile buğday 

ve mamulleri üçüncü, 258 milyon 683 bin liralık işlem tekstil hammaddeleri dördüncü, ve 243 milyon 

361 bin liralık işlem hacmiyle narenciye grubu beşinci sırada yer aldığı belirtildi. 



 

2020 yılın ilk çeyreğinde başlayan pandemi sürecine rağmen tarım ve gıda sektörünün hız 

kesmeden üretime odaklandığına dikkat çekilirken, yeni yılla birlikte üreticinin direncini arttırıcı 

önlemlerin kısa zamanda alınması, üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmaların 

bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği de belirtildi. 

 

Tarsus Ticaret Borsası’nda, yıllık ihracat artışının ise % 6 gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 

 

Çiftçinin zor şartlara rağmen 

üretimden kopmadığı, 

çalıştığı, ürettiği de belirtilen 

açıklamada , yeterli 

seviyede destek verilirse, 

dünya çapında bir üretime 

ulaşabileceği, ihracatta ön 

sıralara yükselebileceğine 

yer verildi. 

Değişen dünya düzeni, 

gelişen teknoloji ve iş 

yapma şekillerindeki 

yenilikler çerçevesinde, 

kurum ve kuruluşların da 

yeni nesil yöneticilik 

anlayışıyla kendilerini 

geliştirmesi gerektiği 

vurgulanırken Tarsus 

Ticaret Borsası’nın yeni 

düzen gerekliliklerine uyum 

sağlayarak hedeflerine 

ulaşmak için çalıştığı, her 

geçen gün artan tescil işlem 

hacmi ile büyüyen Tarsus 

Ticaret Borsasının fiziki 

ortamının da genişletilerek 

üyelerine daha iyi hizmet 

sunacağı belirtildi. 

Açıklamada Tarsus Ticaret 

Borsası' nın büyümesine 

katkı sağlayan tüm üyelere 

teşekkür edilirken, 2021 

yılının bereketli ve bol 

kazançlı bir yıl olması da 

temenni edildi. 

 

 



 

2021 YILININ İLK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 

Tarsus Ticaret Borsası Personelleri Yılın İlk Personel Toplantısı gerçekleştirildi. 

2020 yılı sonu itibariyle Haberleşme Talimatına göre çıkarılan İstatistiklerin (Mail-SMS-Basın 

Haberleri- Politika Temsil-Lobi Faaliyetlerinin Durumu- Gelen Giden Evrak- TOBB Yazışma 

performansı) değerlendirildiği toplantının devamında 2021 yılı üyelere ve personellere yönelik 

eğitim ve toplantı konu başlıkları istişare edildi. 

Tarsus Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, Borsa personellerinin, tüm dünyada etkisini 

gösteren pandemi döneminde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılını gayet başarılı bir şekilde 

geride bıraktıkları belirtildi. 

Personel toplantısında 2020 yılı personel performans değerlendirmesi sonuçları açıklandı. 

Yönetim Kurulu tarafından personellerin gayretli ve başarılı çalışmalarının takdir edildiği bildirilen 

açıklamada yönetim kurulu tarafından da değerlendirilen personel performans sonuçlarının 

açıklanmasında, Borsa personellerinden Yönetici Asistan Ezgi Fındık Güngör ve Muamelat 

Memuru Elif Köksal yılın personelleri seçildi. 

Borsa Genel Sekreter Hasan Şanlı 2020 yılında personellerin özverili çalışmalarını takdir ederek, 

her personele çalışmalarından ötürü ayrı ayrı teşekkür etti. 

2021 yılının sağlıklı, başarılı, huzurlu geçmesi temennilerinde bulunularak, karşılıklı istişareler 

yapılıp toplantı sonlandırıldı. 

 



 

TARSUS TARIMI İÇİN, TARIMSAL EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALANDI 

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile 

Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat Odası arasında Tarımsal Eğitimde İşbirliği protokolü 

imzalandı. 

Bu protokol ile Tarsus özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere 

yönelik çeşitli organizasyonlar yürütülecektir. 

Bu kapsamda tarımsal üretimin arttırılması, güvenilir ve sağlıklı gıda arzında sürekliliğin 

sağlanması, ürün deseninin çeşitlenmesi, mevcut üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, etkin 

ve sürdürülebilir, aynı zamanda da çevre ve insan sağlığını gözeten bir üretim gerçekleştirmek 

amacıyla imzalanan protokol ile kurumlar arasında başta tarımsal eğitim olmak üzere birçok alanda 

iş birliğini öngörüyor. 

İmza törenine, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Tarsus Ziraat Odası 

Başkanı Veyis Avcı arasında Tarımsal Eğitimde İşbirliği protokolü imzalandı. 

Protokol sonrası yapılan ortak açıklamada; 

Tarsus, tarım ve turizm sektörlerinde geldiği nokta ile Türkiye’de ve Dünya’da marka olmuş bir 

kenttir. Tarsus’un elde ettiği bu konumu koruması için tüm sektör paydaşlarının gayretleri ve özverili 

çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 



 

Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “TTB Akreditasyonda Dijitallesme 

Dönüsüm” konulu projesinin sözleşmesi imzalandı. 

Tarsus Ticaret Borsası, “TTB Akreditasyonda Dijitallesme Dönüsüm Projesi” isimli projesinin 

sözleşmesini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Savaş Ülger ile Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreteri Hasan Şanlı katılımı ile imzalandı. 

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Ticaret Borsası yöneticilerini tebrik 

ederek, projenin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. 

Seçer, Proje hakkında şu 

ifadelere yer verdi. 

“Proje kapsamında, TTB 

nin kurumsallaşma ve 

üyelerine hizmet kalitesini 

arttırma yolunda entegre 

bir akreditasyon sistemi 

kurulması amacıyla eğitim 

ve danışmanlık hizmeti 

alınması planlanmaktadır. 

 

Tarsus Ticaret Borsası 

akreditasyon sisteminde 

devamlılığının sağlanması ve kurumsal kapasitesinin iyi yönetişim kurallarına yönetilebilmesi için 

kurumsal bir akreditasyon sistemine ihtiyaç duymaktadır.  

2014 yılından bu yana A kalite belgesi ile kurumsal bir akreditasyon sistemini sunan TTB, Kurumsal 

sistemin devamlılığı için, bu yeni dijital dönüşüm ile stratejik planlarları da dahil olmak üzere, üst 

ölçekli planlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin 

entegre edilmesini içeren bir sistematikte kurgulanacaktır.  

Bilgi çağının başlamasıyla dünyadaki teknolojik gelişmeler, borsamız hizmetlerini de etkileyerek 

globalleşen ve dijitalleşen sürece borsamızın uyumunu zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple 

Borsamız, dijitalleşme çalışmalarında danışmanlık ve eğitim hizmetine her zaman ihtiyaç 

duymaktadır. 

Eğitime ve dijitalleşmeye yönelik alınan eğitimlerin devamlılığı ve sürekliliği halen yürütülmekte 

olup,daha önce kazandığımız projelerimiz de istikrarımızı desteklemektedir." dedi. 

 

 

 



 

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI “TARSUS” OLACAK 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, bölgemizden dünyanın birçok noktasına kara, deniz 

ve demiryolu ile ulaşılabildiğini, ancak havayolunda eksikliklerin bulunduğunu belirterek, bu 

sorunun da Çukurova Bölgesel Havalimanın faaliyete geçmesi sonrasında çözüme 

kavuşabileceğini söyledi. 

  

 

“Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tarıma ve tarım ürünlerinin ihracatına getirisi nedir?” sorusunu 

yanıtlayan Başkan Murat Kaya “Havalimanı faaliyete geçtikten sonra katma değeri yüksek ürünlerin 

bölgemizdeki ekim alanları genişleyecek. Bu durum bölge ekonomisine ciddi anlamda ekonomik 

olarak katkı sağlayacağı gibi üretici anlamında da çok ciddi katkılar sağlayacağı gibi bu bölgede 

istihdamda bir artış gözlenecek” dedi. 

Tarım ürünlerinin taşımacılığının gerçekleşmesi halinde bu bölgenin parlayan bir yıldız 

olacağının altını çizen Borsa Başkanı Murat Kaya, Çukurova Bölgesel Havalimanının lojistik 

amaçla kullanılabilir bir yapıda hizmet vermesi ile bölgenin parlayan yıldızı “TARSUS” 

olacağını sözlerine ekledi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SU ZENGİNİ DEĞİLİZ 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya,Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, su 

tasarrufu çağrısında bulundu. Tüm ülke genelinde bu yıl yağışların yeteri kadar gerçekleşmediğini 

hatırlatan Başkan Murat Kaya, "Bir damla suyu bile ziyan etmeyelim" dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisinin kendisini göstermeye başladığına değindiği 

mesajında "Şu anda su konusunda bir kriz yaşamıyoruz ancak gelecek nesillere sağlıklı içme suyu 

bırakabilmek için bugünü kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için de su israfını önlememiz 

lazım. Türkiye‘nin mevcut su potansiyeline göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1500 

m3 civarında, ve TÜİK 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Nüfus artışı 

sonucu bu miktar 2030 yılında 1220 m3‘e ineceği tahmin ediliyor. 

Bu noktada, suyumuzun önemi daha da artıyor.Tarımsal sulama alanları ile artan nüfusu, gelişen 

ekonomisi ve büyüyen kentleriyle Türkiye, "su fakiri" olma yolunda ve bu durumda ülkemizin su 

zengini bir ülke olmadığı açık bir şekilde görülüyor. Gelecek yıllarda tarımın payı ile evsel ve 

sanayinin tüketeceği su miktarında da artış olacaktır. Pandemi sürecinde gıdada yaşanan arz, 

kaliteli, yüksek verimli ürünleri elde etmemiz gerektiğini ve değişen iklim koşullarında suyu 

tasarruflu ve en gerçekçi bir şekilde israf etmeden kullanmak zorunda olduğumuzu bize gösterdi. 

En büyük su kullanıcısı yüzde 70-80 ‘ne varan pay ile tarım (tarımsal sulama) sektörümüz, bizim 

su yönetiminde tekrar kullanılan suyun kalitesinin uygun şekilde yönetilmesi halinde, arıtılan atık 

su, tarım sektöründeki su talebini karşılamak için etkili bir alternatif sağlayabilir düşüncesindeyiz. 

Öte yandan modern sulama yöntemlerinin de büyük bir hızla yaygınlaştırmamız şarttır." diye 

konuştu. 



 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile aynı yıl 5590 Sayılı Kanun ile kurulan ilk Borsa olan 

Tarsus Ticaret Borsası 69’uncu yaşını kutluyor. 

 

Borsa Başkanı Murat Kaya 69. Yıldönümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında; 

“1926 Yılında 3 yıl gibi bir faaliyetin ardından kapanan Tarsus Ticaret Borsası, 9 Ağustos 1951 

tarihinde tacir ve sanayici Bekir Tısoğlu, Hilmi Seçkin, Kamil Dirlik, Tevfik Öktem, Abdullah Öktem, 

Lütfü Arman, Hasan Karamehmet, Kasım Ekenler, Suphi Sabah, Musatafa Münif Tan ve Hakkı 

Ekincioğlu’ndan oluşan mütevelli heyeti çalışmaları ile, 15 Mart 1952 de 5590 sayılı kanunla 

kurulan ilk borsa olarak faaliyetine başlamıştır. 

O yıllarda 80 metrelik bir oda içinde faaliyetine başlayan ve bugün 30 bin metrekarelik alanda 

hizmetini en çağdaş ve modern bir şekilde yürüten Tarsus Ticaret Borsası’nın kuruluşunda, 

hizmetlerinde emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. 

Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 69 yıl sonra bugünde, yarında aynı ruh, 

aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için, Üretim, İstihdam ve İhracat Hedefimizdir 

sloganımızla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAŞKAN MURAT KAYA TOBB AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI 

Akdeniz Bölge toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun 

Başkanlığında gerçekleşti. 

Toplantıda söz alan 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kaya , 

Bölgenin tarıma dayalı bir 

ekonomiye sahip olduğuna 

dikkat çekerek özellikle, 

bölgede Narenciye dikim 

alanlarının son yıllarda çok 

fazla arttığına değindi. Narenciye alanlarının artmasıyla üretiminde arttığı, bununla birlikte ürünlerin 

pazarlanmasında, ihracatında yaşanan sıkıntı ve sorunlarında arttığına değindi. 

 

Özellikle ihracatta yaşanan eksikliklerin Bakanlık nezrinde yapılacak girişimlerle 

neticelendirilmesini de talep eden Başkan Murat Kaya, değişen iklim koşullarının ve yanlış su 

kullanımından kaynaklı yaşanan olumsuz etkileri de paylaştığı konuşmasında, İhraç edilen 

ürünlerin satış fiyatlarının rakip ülkelere göre neredeyse yarı yarıya olduğunu ifade etti. 

Üretimde modern sulama tekniklerinden, paketleme, ambalajlama, nakliye konularında yaşanan 

sorunları da toplantıda dile getiren Başkan Murat Kaya, son olarak “ Aşı olsak da tedbirlere devam 

etmeliyiz” sözlerini kaydetti. 



 

TARSUS TİCARET BORSASI PERSONELLERİ TAHLİYE VE YANGIN TATBİKATI 

EĞİTİMİNDE 

Tarsus Ticaret Borsası Personellerinin katılımıyla gerçekleşen ‘’Tahliye ve Yangın Tatbikatı 

Eğitimi’’ İSG Uzmanı Mesut Hırlak tarafından başarılı bir şekilde uygulandı. 

"Rüzgarı Arkana Al!" 

Korona tedbirleri kapsamında mesafe 

kurallarına uygun olarak korunmalı ve 

açık havada gerçekleşen ‘’Tahliye ve 

Yangın Tatbikatı Eğitimi’’'nde,Tahliye ve 

Yangın anının önemine değinildi, borsa 

personellerinin bilgileri tazelendi. 

Eğitimde amaç yangın anında borsada o 

an bulunan üye, misafirlere nasıl 

davranmaları gerektiği anlatıldı. Bilgilerin 

tazelendiği bu eğitimde muhtemel 

çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, , araç gereç ve 

malzeme temini, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, gibi konulara bir 

kez daha değinildi. 

Her an çıkabilecek bir yangına karşı borsa personelleri yapılan tatbikat ile yangına müdahaleye ve 

personellerin dışında kalan kişiler de nasıl davranmaları konusunda hazır hale getirilmiş oldu. 

BORSADAN EMEKLİ OLAN PERSONELE TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Tarsus Ticaret Borsasında Muhasebe Memuru olarak görev yapan Serdal Özkardeşler ve Tescil 

Memuru olarak görev yapan Cumali Erdoğan’a teşekkür plaketi verildi. 

Mart ayı Meclis toplantısında düzenlenen plaket töreninde Başkan Murat Kaya, “Uzun yıllar 

Borsamıza hizmet veren alın teri ile görev yapan ve Borsayı en iyi şekilde temsil etmek adına 

çalışma yürüten arkadaşlarımızı emekli olmalarından dolayı kutluyorum. Emeğiniz büyük. Şimdi 



 

dinlenme zamanı. Yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Sevdiklerinizle, ailenizle daha fazla vakit 

geçireceksiniz. Sizlere emeklilik hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. 

Konuşmanın ardından, emekliye ayrılan Serdal Özkardeşler ve Cumali Erdoğan’a Borsa Meclis 

Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu ve Meclis Başkan yardımcısı Fatma Temel plaket takdim etti. 

Genel Sekreter Hasan Şanlı Başkan Murat Kaya’ya emekliye ayrılan mesai arkadaşlarını plaket ile 

onurlandırdığı için teşekkür ederken, emekli olan Serdal Özkardeşler ve Cumali Erdoğan, 

düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getirerek çalışma arkadaşları ve Borsa yönetimi 

ile vedalaştı 

TOBB 76.-77. GENEL KURULU, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye’de ilk kez online üzerinden dijital 

ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. 

Tüm Türkiye’deki TOBB Delegelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul’a Tarsus Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Meclis Üyeleri ve TOBB Delegeleri Mahmut Soysal 

, Refik Zaman Genel Sekreter Hasan Şanlı katılım sağladı. 

 

Başkan Murat Kaya, 

"TOBB, Başkanımız 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

Başkanlığında 

camiamızı ve ülke 

ekonomimizi 

ilgilendiren her 

konuda, ülke 

menfaatlerini her 

şeyin üstünde tutarak 

gerekli teşebbüslerde 

bulunarak sorunların devamlı takipçisi olmuştur. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler ve 

camiamızdaki hassasiyetlerden ötürü bu yıl genel kurulumuzu elektronik ortamda gerçekleştirdik. 

Bu zorlu dönemde üyelerimizin ve iş dünyasının sorunlarına çözüm olma noktasında her zaman 

gerekli hassasiyeti gösterdik. Bu yolda bize öncü olan ve iş dünyası için gecesini gündüzüne 

katarak fedakarca çalışan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. 

Pandemi sürecinde de her zaman olduğu gibi üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile 

ile genel kurulumuzda alınan kararların ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Covid19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda gerçekleşen 76. Ve 77. Genel Kurul, saygı 

duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmaları, TOBB 2019 

ve 2020 faaliyetleri gösterimi, Yönetim Kurulu ve Komisyon raporlarının sunularak oylanması ile 

devam ederken, dilek ve önerilen gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı. 

 

 



 

TARSUS'UN, MERSİN VE TÜRKİYE TARIMINDAKİ YERİ DEĞERLENDİRİLDİ. 

“Sürdürülebilir bir tarım, ne insanları ne de toprağı tüketmeyen bir tarımdır.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81 İl'e, 81 akademik danışman projesi kapsamında 

görevlendirilen Mersin Oda ve Borsa Ekonomik Danışmanı Prof.Dr. Erkan Aktaş'ın Borsa'ya 

ziyaretinde Tarsus'un, Mersin ve Türkiye tarımındaki yerinin istatistiksel değerlendirmesi yapıldı. 

Borsa Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Genel Sekreter Hasan Şanlı ve Borsa Dış Ticaret 

Uzmanı Pınar Alegöz ile birlikte gerçekleştirilen, değerlendirme toplantısında, Tarsus’un tarımsal 

üretimi ve çeşitliği konusunda Mersin İli ile Türkiye kıyaslaması istatistik veriler ışığında Aktaş 

tarafından sunumu yapıldı. 

 

Tarımsal üretim ve deşesini 

konusunda kaynak çalışmalarını 

tamamlayan Aktaş, “Mersin 

Ekonomisi 2020 Yılı Görünümü “ 

çalışmasını da paylaşarak bölge 

olarak kaynakların nasıl 

değerlendirildiği hususunda bilgiler 

verdi. 

Aktaş, “Tarsus Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en büyük ilçelerinden biri. Bu gücünü “Tarsus'un, 

Mersin ve Türkiye Tarımındaki Yeri “ analiz çalışmamızla daha net görünmesini sağladık.” Dedi. 

Prof.Dr. Erkan Aktaş'ın “Tarsus'un, Mersin ve Türkiye Tarımındaki Yeri “ konulu analiz çalışması 

Tarsus Ticaret Borsası web sayfasında yayınlanmaktadır. 

BORSA “YENİLENEBİLİR ENERJİ 

SERTİFİKASI TEDARİK BELGESİ” Nİ 

ALDI. 

 Tarsus Ticaret Borsası elektirik tüketimini 

Yenilenebilir (doğa dostu)  

enerji kaynaklarından üretilen elektrik ile 

karşılıyor.  

   

Borsadan yapılan açıklamada ; söz konusu 

belgeyi sürdürülebilir bir döngü içinde gerçekleştirilen çalışmaların çıktısı olarak aldıklarını, hizmet 

binası ve soğuk hava depolarında tüketilen elektrik için yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması 

gerçekleştirdikleri belirtildi. 

Yaklaşık 36 bin ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 400 ton karbondioksit 

eşdeğeri karbon emisyonu engellenmiş olduklarını belirten yapılan açıklamada, Borsa’da kullanılan 

elektriğin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını ifadesinde bulunuldu. 



 

Uluslararası standartlar tarafından kayıt altına alınan yenilebilir enerji sertifikası tedarik belgesi ile 

% 100 oranında çevre dostu enerji tükettiğini belgeleyen Borsa, Enerjinin verimli kullanılmasına 

yönelik kurum içerisinde de çevre dostu çalışmalar yürütüldüğünü, kurum içerisinde atıkların 

sınıflandırılmasının sağlanarak, uygun bir şekilde geri dönüşüme gönderildiği kaydedildi. 

BAŞKAN YARDIMCISI ALİ SEÇER, TURİB GENEL KURULUNDA 

Tarsus Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer, 

Türkiye Ürün İhtisas 

Borsası A.Ş. (TÜRİB) 

Olağan Genel Kuruluna 

elektronik genel kurul ( e-

GKB) sistemi üzerinden 

katıldı. 

Seçer , genel kurul 

sonrası yaptığı 

açıklamada "Lisanslı 

depoculuk sisteminin en 

önemli ayaklarında biri 

olan, Tarsus Ticaret 

Borsası’nın kurucu 

ortaklarından biri olduğu 

50.milyon TL’sı 

sermayeli Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası'nın, 

Ülkemiz ekonomisinin 

istikrarlı büyümesine 

destek olmaktadır.”dedi 

Tüm ülkeler için stratejik 

bir sektör olan ancak 

bugüne kadar göz ardı 

edilen tarım sektöründe, 

pandemiyle birlikte gıda 

güvenliği ve yerli üretimin 

ön plana çıktığını 

kaydeden Seçer, “Üretim 

ve çalışma şeklinin köklü 

bir değişime uğradığı 

pandemide , Türkiye’nin 

gelişmiş tarım piyasası 

yolculuğunun en önemli 

ayağını oluşturan lisanslı 

depoculuk ve TÜRİB, 

değişimin tam odağında 

yer alıyor. 

TÜRİB ile birlikte 

çiftçilerimiz yıl boyunca 

büyük bir özveriyle alın 

teri dökerek, ürettikleri 

buğdayını, mısırını , 

hububat ürünlerini 

güvenli bir şekilde 

lisanslı depolarda 

muhafaza etme ve geniş 

pazarlarda istediği 

fiyattan satarak 

kazançlarını artırma 

imkânı 

buluyor. 

TÜRİB 

acentesi 

olan 

Tarsus 

Ticaret 

Borsası 

olarak 

yaptığımız 

çalışmalarla 2020 

yılında TÜRİB’e kayıtlı 

üye sayımızı iki katına 

artırma başarısını 

gösterdik.” 

Seçer son olarak , ELÜS 

işlemleri yapmak isteyen 

gerçek ve tüzel kişiliğe 

sahip yatırımcıları, 

üreticileri güvenli 

ticaretin sağlandığı 

TÜRİB elektronik 

sistemine kayıt olmaları 

için davette bulunarak, 

sisteme üyeliğin 

ardından Lisanslı 

Depoculuğun sunduğu 

tüm avantajlardan 

faydalanabileceklerini 

belirtti. 

 



 

BORSA YÖNETİM KURULU TOPLANDI;"İHRACAT YÜZÜMÜZÜ 

GÜLDÜRDÜ" 

Fiziki olarak gerçekleşen toplantıya maske , mesafe kurallarına uygun olarak katılımcı 

olan yönetim kurulu üyeleri Covid-19 sürecinde Haziran ayı itibariyle kademeli olarak 

başlayan normalleşme sürecini değerlendirdi. 

Borsa’nın aldığı önlemler, tarımsal üretim ve ticaret konusundaki tedbirler ve projelerin 

ele alındığı toplantıda Covid-19 nedeniyle her ne kadar ekonomik faaliyetler yavaşlasa 

da tarımsal üretim faaliyetlerinin hızla devam ettiği istişare edildi. 

Başkan Murat Kaya, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Tüm 

dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 

büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Salgından olumsuz etkilenen ve ilk çeyrekte 

büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının 

sürdürülmesi, sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi için olumlu olacaktır. “dedi. 

TARSUS SARIULAK ZEYTİNİNDEN SONRA, TARSUS SARIULAK 

ZEYTİNYAĞI DA TESCİLLENDİ 

Mersin'in Tarsus ilçesinde2018 yılında tescil edilen Tarsus’a özgü Sarıulak zeytininden 

sonra bin bir emekle üretilen zeytinyağı da coğrafi işaret olarak tescillendi. 

Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında Ticaret Borsası’nda toplanan Zeytin 

platformunun açılışında konuşan Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, “Tarsus Ticaret 

Borsası olarak 2018 yılında coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi 

yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için 21 Nisan 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka 

Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulunduk. Şükürler olsun ki 25 Mayıs 2021 



 

tarihinde ise Tarsus sarıulak zeytininden üretilen Sarıulak Zeytinyağı da coğrafi işaret 

olarak tescil edildi” dedi. 

Zeytinin ve zeytinyağının, tescil belgesi almasıyla kısa sürede ciddi anlamda değer 

kazanacağını belirten Kaya, “Dünya zeytin üretim alanları yaklaşık 10 milyon hektar 

düzeyindedir. Türkiye’nin toplam zeytinlik alanı ise 8,9 milyon dekardır. Türkiye’nin 81 

İlinin 41’inde, 843 İlçenin 270’inde Zeytin Üretimi Yapılmaktadır. Türkiye, Zeytin ağacı 

sayısı 187 milyon adet olup , 2020 yılında Toplam 1,32 milyon ton zeytin üretiminin 800 

bin tonu yağlıktır. Yıllık ortalama yağ üretimimiz 200-250 bin ton arasında değişmektedir. 

Mersin’in toplam ağaç sayısı 15 milyon, Tarsus’ta ise 2,1 milyon adet olup, toplam zeytin 

üretimi olan 124 bin tonun 93 bin tonu yağlıktır” diye konuştu. 

Tarsus Sarıulak Zeytin sayısının 540 bini dağınık alanda olmak üzere, 725 bin adete 

ulaştığını, 43 bin ton üretim rekoltesinin 33 bin tonu yağlık için tüketildiğini ifade eden 

Kaya, 27 bin ton civarında yağ üretiminin 9 bin tonunun Sarıulak zeytininden sağlandığını 

belirterek, şunları kaydetti: 

“21 Nisan 2020 tarih, C2020/098 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na 

başvurusu yapılan “Tarsus Sarıulak Zeytinyağı ”, 25.05.2021 tarihinde, 767 Tescil no’da 

Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescillendi. Türkiye’de alınan 

776 coğrafi işaretli ürünün %40’nın Odalar, Borsalar tarafından tescil edildi. Uzmanlar 

sağlıklı bir insanın yılda 20-25 kg yağ tüketmesi gerektiğini belirtiyorlar. Türk halkının 14-

17 kg tüketmekte ve bu miktarın, 1,5-2 kg’nı zeytinyağı, kalanı ise diğer tereyağ, margarin 

ve bitkisel sıvı yağlardan oluşuyor. Dünya zeytinyağı üretimi 3,2 milyon olup, Türkiye en 

fazla üretim yapan 5 inci ülkedir. 2020 yılında İspanya 2,8 dolar, Italya 4,3 dolar ve Türkiye 

2,4 dolar ortalama ile ihracat yaptı. Türkiye, zeytinyağı ihracatında ilk dört ülke arasında 

olmasına rağmen, zeytinyağı ihracatında öncü ülke olan İspanya’nın yaklaşık beşte biri 

kadar ihracat gerçekleştirmektedir. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine 

göre toplam 1,21 milyon ton ihracat yapılmıştır. İspanya 429 bin ton ile bu ürün grubunda 

ilk sırada yer alırken onu 211 bin ton ile İtalya, 300 bin ton ile Tunus, 80 bin ton ile Portekiz 

ve 52 bin ton ile Türkiye izlemektedir. 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, birçok medeniyete ev sahipliği yapması 

dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği ilçenin Tarsus humusu, fındık 

lahmacun, Tarsus yayla bandırması, Tarsus şalgamı, Tarsus beyazı (topacık üzüm), 

Tarsus Kebabı, Tarsus Sarıulak zeytini, Tarsus Sarıulak zeytinyağı coğrafi işaret olarak 

tescilli bulunduğunbu belirterek, “Sarıulak Zeytinyağına da tescil aldık. Gerçekten güzel 

bir iş başardık. Bundan sonra hangi ürünlere tescil alacağımızı görüşmeyi sürdüreceğiz. 

Sarıulak zeytin ve zeytinyağı ürünümüzün tescillenmesiyle birlikte bu ürünün organik 

olarak üretilmesini ve en iyi şekilde pazarlanarak yurtiçi ve yurtdışında pazarlar bulunarak 

satışının gerçekleştirilmesini sağlamalıyız” dedi. 



 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ülkemizde ve bölgemizde önemli bir besin 

maddesi olan zeytin ve zeytinyağı için öncelikle bölgemiz çiftçisi düzeyinde ekonomik 

değerinin farkındalığının yaratılması, orjini Tarsus olan ve doğada 500 binden fazla tabi 

olarak yetişmiş olan yaklaşık 200 bin adet kapama bahçe şeklinde bulunan menşei 

coğrafi işaretli Tarsus Sarıulak zeytini ve zeytinyağının bölge üreticisi açısından ekonomik 

değerinin farkındalığını yaratmak amacıyla öncelikli olarak Tarsus Sarıulak ağaç 

varlığımızın rekoltelerinin, sayısının, kalitesinin analizlerinin çıkarılması çalışmalarını 

sürdürdüklerini söyledi. 

Müdür Hayri Erdoğan, “Tescilli Tarsus Sarıulak zeytini ve yağının ulusal ve uluslararası 

platformlarda tanıtılması ve bölge zeytinciliğinin ileri noktalara taşınmasını, ihracattan 

daha fazla pay elde etmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. Özellikle Tarsus Sarıulak 

zeytinyağının sağlık açısından içerdiği polifenol miktarı açısından diğer yağlara nazaran 

çok yüksek olmasını lehimize kullanarak, yurt dışına pazarlanmasının sağlanması 

konusunda çalışmaları arttıracağız” dedi. 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, Alata olarak Tarsus 

Sarıulak Zeytin çeşidinin yeni tip klonlama çalışmalarının devam ettiğinden, bu çalışmalar 

sonucunda Tarsus Sarıulak Zeytin çeşidinin daha yüksek verimli klon çeşidinin tescil 

ettirilmesi aşamasında hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 

Kaymakam Kadir Sertel Otcu ise konuşmasında, Tarsus Sarıulak zeytininden sonra 

zeytinyağının da tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sarıulak zeytinyağı 

hem tat ve hem de içerdiği vitamin ve mineraller bakımından diğerlerinden çok üstün bir 

özelliğe sahip. Coğrafi işaret tescil belgesi aldığımız için bundan böyle zeytin ve 

zeytinyağımızın üretimleri konusunda son derece titiz bir yol izlememiz gerekmektedir” 

dedi. 



 

Kaymakam Otcu, “Bundan böyle işi daha sıkı tutmalıyız. Sarıulak zeytin ve zeytinyağı 

üreticilerimiz işlerini en güzel şekilde yaparken, girişimcileri şehrimize davet etmemiz 

lazım. Dünyanın en ünlü şefleri dünyanın neresinde en kaliteli ürünler yetiştiriliyor diye 

ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor. O şefleri şehrimize çekmemiz lazım. Lüks lokantalar ve 

zincir restaurantların şefleriyle iletişime geçip, bağlantı kurulması gerekir. Belki bundan 

sonra organik zeytin ve zeytinyağı başvurusu yaparız. Ama ürünlerimizin en iyi şekilde 

değerlendirilmesi için güven, kalite ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Girişimcileri 

üreticilerle bir araya getirip, alım garantili anlaşmalı ürün yetiştirilmesini de sağlayabiliriz. 

Sarıulak zeytininden sonra sarıulak zeytinyağının da tescillenmesi tekrar hayırlı olsun” 

şeklinde konuştu. 

Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında ve Ticaret Borsası Sekreteryasında 

yürütüleni Tarsus Zeytin Platformunda Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Belediyesi, 

Tarsus Ziraat Odası, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz 

Türkay’dan oluşuyor. 

 

 

 



 

 BAŞKAN MURAT KAYA,"TARSUS SARIULAK 

ZEYTİNYAĞI’NINDA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNİ ALDI." 

Tarsus Ticaret Borsası’nın, Tarsus’un marka ve coğrafi işaretli değerlerinden biri olan 

Tarsus Sarıulak Zeytini’ne ait Tarsus Sarıulak Zeytinyağı için Türk Patent ve Marka 

Kurumu’na yapmış olduğu coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. 

Tarsus Ticaret Borsası’nın, ilçenin tarımsal ürünlerinin ekonomik katma değerinin artması 

ve coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması yönünde Türk Patent 

ve Marka Kurumu’na başvurusunu yapmış olduğu Tarsus Sarıulak Zeytinyağı, coğrafi 

işaret tescilini aldı. 

21.04.2020 tarih, C2020/098 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na 

başvurusu yapılan “Tarsus Sarıulak Zeytinyağı ”, 25.05.2021 tarihinde, 767 Tescil no’da 

Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescillendi. 

Ürünlerin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması adına koruma altına alınması 

noktasında coğrafi işaretin önem taşıdığını dile getiren Başkan Murat Kaya, coğrafi 

işaretin üreticileri, işletmecileri beraberinde tüketicileri koruduğunu belirtti. 

Türkiyede alınan 776 coğrafi işaretli ürünün %40’nın Odalar, Borsalar tarafından tescil 

edildiğine değinen Borsa Başkanı Murat Kaya konu hakkında; ‘‘Tarsus Ticaret Borsası 

olarak bölge değerlerinin tanıtımına verdiğimiz önem ile paralel çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. Bölgemize has ürünlerin yalnızca bu bölge ile sınırlı kalmaması 

tescillenerek tüm Türkiye ye açılması yönünde çalışmalarımız her zaman devam 

edecektir. Verdiğimiz emeğin karşılığını coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin 

belgelerine sahip olarak alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 10 yıl önce 109 olan coğrafi 

işaretli ürün sayışı 776'a ulaşırken, bu tescillerin %40’ı odalar ve borsalar tarafından 

alınmıştır. 



 

2018 yılında Tarsus Sarıulak Zeytinimizin Menşei coğrafi işaretini aldık. Zeytinimizin 

bölgede zaten bilinmekte olan yağının özellikleri ve zengin katkı oranlarının diğer 

zeytinyağlarından farkını bilimsel yollar ve analizler neticesinde ortaya çıkardık. Tarsus 

Sarıulak Zeytinyağını diğer zeytinyağlarından ayırt eden en önemli özelliği yetiştiği 

coğrafyanın iklimi, toprağı nedeniyle erken hasatta yağ elde edilmesinden dolayı ihtiva 

ettiği toplam fenol oranının yüksek olması ve yağın parlak sarı renginde olmasıdır. Tarsus 

Sarıulak Zeytinyağımızın önemli diğer bir özelliği de bölgemize has coğrafi işaretli 

zeytinden coğrafi işaretli zeytinyağı olarak tescillemiş olduk. 

Coğrafi işareti aslında ürünün tanıtımı için çok önemli bir unsur. Ama sonrasını da iyi 

dizayn edemezsek o noktada amaca ulaşamamış oluyoruz.Tarsus adına aldığımız 

coğrafi işaretlerin tüm Türkiye de tanıtılması için birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, toplantının içeriğini oluşturan Tarsus Sarıulak Zeytini ve 

Tarsus Sarıulak Zeytinyağının coğrafi işaret ve marka değerinin anlaşılması, yerelde 

sahiplenilmesi, ulusal manada tanıtılması, üreticinin nasıl ve hangi noktalarda 

bilinçlendirilmesi, desteklenmesi için yapılması gerekenleri vurguladığı toplantıda; Tarsus 

Sarıulak Zeytinyağı Coğrafi İşareti sürecinde katkılarından dolayı, emeği geçen 

paydaşlarımıza, üreticilerimize, zeytinyağı imalatçılarımıza teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu 

olsun.’ açıklamalarında bulundu. 

 

TARSUS TİCARET BORSASI BÜNYESİNDE ‘İHRACAT DESTEK OFİSİ" 

HİZMETE GİRDİ 

Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri kapsamında dış satım yapan firma sayısının 

artırılması amacıyla 13 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan ve hayata geçirilen İhracat Destek Ofisleri 68 

Oda ve 2 Borsa’da 

faaliyete girdi. 

Ticaret Borsası Başkanı 

Murat Kaya, konuyla ilgili 

olarak yaptığı 

açıklamasında, ihracatçı 

sayısını artırmak, Borsa 

üyelerini ihracat 

destekleri hakkında 



 

bilgilendirmek amacı ile Tarsus Ticaret Borsası bünyesinde ‘İhracat Destek Ofisi’nin 

hizmete girdiğini söyledi. 

Başkan Kaya, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların başında cari açık 

probleminin yer aldığını belirterek, “2021 yılına girerken sloganımız ‘Üretim, İstihdam ve 

İhracat’ dedik. Cari açığımızı kapatmanın yolu ihracatı artırmaktan geçiyor. İhracat yapma 

potansiyeli olan birçok üyemizin ve şirketlerimizin bizler uluslararası pazarlara 

açılmasının istiyoruz” dedi. 

İhracat Destek Ofisi ile ihracatın önündeki görünmez duvarları ortadan kaldırmak 

istediklerinin altını çizen Borsa Başkanı Kaya “Tarsus Ticaret Borsası olarak URGE 

projemiz ile bugüne kadar birçok üyemizi ihracat yapar hale getirdik, ihracatçılarımızı da 

yeni pazarlara açtık. URGE projesi ile kazanılan bilgi birikimini sinerjiye dönüştürmek 

üzere 2017 yılında Dış Ticaret İstihbarat hizmeti sunmaya başladık. ‘İhracat Destek Ofisi’ 

ile bu çalışmalarımız daha da güçlü şekilde devam edecek. Bizler de firmalarımıza ihracat 

süreçlerini, ihracat desteklerini anlatırken, E-ihracat potansiyeli olanları da dijital kanallara 

yönlendireceğiz. İhracat Destek Ofisi’miz, ihracatçılarımıza kılavuz kaptanlık yapacak” 

ifadesini kullandı. 

İhracat Destek Ofisi aracılığıyla bölgenin ihracat rakamlarını hem daha yukarı taşımak, 

hem de ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak arzusu içinde olduklarına vurgu yapan 

Murat Kaya “Türkiye’deki iki Borsa’dan biri olarak Tarsus Ticaret Borsası’nda ‘İhracat 

Destek Ofisi’ faaliyet göstermektedir. İl’imizdeki tek ihracat destek ofisi ve ilçede kurulan 

ilk ihracat destek ofisidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere bizlerin yeni pazarlara açılma 

hamlesine ihtiyacımız var. Biz bunu yapabiliriz. Çalışkanız üretiyor ve satıyoruz. Dünyayı 

ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sadece çabamızı biraz daha artırmaya ihtiyacımız 

var. Devletimiz bunun için her türlü imkânı sağlıyor” şeklinde konuştu. 

Önümüzdeki günlerde ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar 

kazandırarak ve yeni ihracat rekorlar kırarak göreceklerini belirten Başkan Kaya “El 

birliğiyle Türkiye’nin ve bölgemizin kazanmasını sağlayacağız. Borsamızda hizmete 

açılan İhracat Destek Ofisimiz, tüm üyelerimize her konuda hizmet vermeye hazır ve tam 

donanımlıdır. Borsamız üyesi firmaların sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların 

bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti 

sağlamaktadır. Başta devlet yardımları olmak üzere ihracata ilişkin uygulamalar ve pazar 



 

araştırma bilgi kaynakları hakkında düzenli veri akışı sağlamayı hedefleyen İhracat 

Destek Ofisi üyelerimizin hizmetine sunulmuştur” dedi. 

Murat Kaya, Tarsus Ticaret Borsası’nda kurulan ‘İhracat Destek Ofisi’nin, hizmet 

binasında faaliyette olup, Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekler kapsamında 

bilgi almak isteyenlerin (ihracatdestek@tarsustb.gov.tr ) mail adresinden veya (0324 624 

16 68 /dahili 300) numaralı telefondan iletişime geçebileceklerini sözlerine ekledi. 

BAŞKAN MURAT KAYA; "SU FAKİRİ ÜLKE OLMA YOLUNDAYIZ" 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Ankara TOBB Birlik Merkezinde gerçekleşen 

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’na katıldı. 

Toplantıda konuşan Başkan Murat Kaya, küresel salgının verdiği en önemli mesajın 

“TARIM ve GIDA” olduğu, pandemi sürecinde tüm dünyada yeterli gıdayı üretmenin ve 

güvenli gıdaya ulaşmanın öneminin daha da arttığına değindiği konuşmasında 2006 

yılında çıkarılan Tarım Kanununa göre Tarımsal desteklememelere ayrılan payın yeterli 

olmadığına değinerek 

“2021 yılında açıklanan 

bütçe rakamına çiftçiye 

verilen tarımsal 

desteklemenin 

büyüklüğünün en az 56,4 

milyar TL olması 

gerekiyordu. Buna karşılık 

Meclis Plan Bütçe 

Komisyonu’nda da kabul 

ettiği üzere 2021 yılında 

tarımsal destekleme ödemesi 23 milyar TL olarak öngörüldü. Üreticinin finansman 

sorununa en büyük destek olan tarımsal desteklerin en az kanunda öngörülen miktarlara 

yükseltilmesi gerekiyor. Ekiminden dikimine, ihracatından ithalatına kadar tarımımızda 

planlama ve yapısal köklü değişiklikler yapılmazsa, tarımsal ihracatımızın büyüklüğünden 

veya artmasından bahsedemeyecek durumda kalacağız. 

SU FAKİRİ ÜLKE OLMA YOLUNDAYIZ 

Dünyanın en önemli ovalarından biri olan Çukurova ‘da her türlü ürün yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.Yakın tarihte bölgemizde ve ülkemizdeki en büyük sorun iklimsel ve 

meteorolojik değişikliklerden kaynaklı su fakiri olma durumunda kalacağımızdır. 

Su sorunumuza acilen çözüm bulamazsak, Ülkemiz tarımın her alanında dışarı bağımlı 

hale gelecektir. Halen vahşi sulama yöntemleri ile gerçekleştirdiğimiz sulamada da bir an 

önce kapalı ve modern sulama sistemlerine geçmeliyiz.” Dedi. 



 

Lisanslı depo işletmelerinin sorunlarını da değinen Başkan Murat Kaya, üreticinin lisanslı 

depolar üzerinden kullanacağı kredilerde sıkıntı yaşadıklarını, lisanslı depoların istenilen 

ekonomik verimi sağlaması için lisanslı depolara ürün getiren üreticilere verilen kira ve 

nakliye desteklerinin yetersiz kaldığına ve bir an önce arttırılmasının gerekli olduğuna 

değindi. 

BORSA, ÇKA'DAN KAZANDIĞI “AKREDİTASYONDA DİJİTALLEŞME 

DÖNÜŞÜM PROJESİ” NE START VERDİ. 

Tarsus Ticaret Borsası, başarısını devam ettirmeye yönelik ve pandemi sürecinin 

olumsuz etkilerini, tehditlerini fırsata çevirmek amacıyla uyguladığı akreditasyon 

sisteminin dijital ortama aktarılması için Çukurova Kalkınma Ajansından kazandığı 

“Akreditasyonda Dijitalleşme Dönüşüm Projesi” ne start verdi. 

Proje 

kapsamında 

alınacak eğitim 

ve danışmanlık 

desteği ile 

Borsanın 

hizmetlerine 

dair tüm 

faaliyetleri 

dijital ortamda 

da uyum 

sağlamak, is 

süreçlerini 

yönetmek ve kontrol altına almak, birleştirmek ve bu faaliyetleri dijital olarak kayıt altına 

almak gibi temel süreçleri içeren projede ana tema “KURUM HAFIZASI”’nı güçlü tutmak. 

Tarsus Ticaret Borsasından yapılan açıklamada , “ Bilgi çağının başlamasıyla dünyadaki 

teknolojik gelişmeler, borsamız hizmetlerini de etkileyerek globalleşen ve dijitalleşen 

sürece 

Borsamızın da uyumunu zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple Borsamız, dijitalleşme 

çalışmalarında danışmanlık ve eğitim hizmetine her zaman ihtiyaç duymaktadır. Borsanın 

kurumsal hafızasının ve davranış sisteminin devamlılığı için, dijital dönüşüm ile stratejik 

planlarlar da dahil olmak üzere, üst ölçekli planlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi, 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin entegre edildiği bir sistematikte geleceğe 

yönelik İŞ’TE YÖNETİM organizasyonunu kurgulamaktadır.” Denildi. 

Projenin, Databank Yazılım Sistemleri genel müdürü Mustafa Kaytar’ın eğitm ve 

danışmanlığında 20 gün süreyle devam edeceği, A Sınıfı Akredite Borsa unvanına sahip 

olan Tarsus Ticaret Borsası nın süreçleri dahilindeki hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, 



 

2021-2025 yılları Stratejik Planını başarıyla yürütmesi açısından dijitalleşmeye uyum 

sağlamak adına yürüttüğü proje ile kendi ekollerini oluşturma yönünde önemli mesafe 

kaydedecekleri de belirtildi. 

KARABUĞDAY 'DA HASAT COŞKUSU 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Bitkisel 

Üretim Genel 

Müdürlüğü tarafından 

2021 yılında 

yürütülen Tarım 

Arazilerinin 

Etkinleştirilmesi 

Projesi kapsamında, 

Tarsus İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü 

tarafından yürütülen 

ve Tarsus Ticaret 

Borsası tarafından 

ortaklık yapılan 

“Karabuğdayla Ak Günler” Projesi kapsamında İncirgediği Mahallesinde ekimi yapılan 

Karabuğday bitkisi hasat edildi. 

Proje kapsamında İncirgediği Mahallesi Muhtarı ve önder çiftçi Ahmet ŞAŞMAZ ait 

arazide nisan ayı içerisinde 10 dekar olarak ekilişi yapılan Karabuğday bitkisi yaklaşık 

110 günde hasat olgunluğa gelerek hasadı tamamlandı. 

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarsus Ticaret Borsası tarafından yapılan 

ortak açıklamada; 

“Tarsus’ta üretimi olmayan Karabuğdayın, ilçemizde yetiştirilmesi, değerlendirilmesi ve 

tarımının benimsetilmesi, bununla birlikte unlu mamuller ve ekmek sanayisine alternatif 

bir ham madde kaynağı sağlanması ve glutensiz bir ürün olması (un, kek, kurabiye vb.) 

ile çölyak hastalarına gıda temininin kolaylaştırılması hedeflendiği belirtildi. 

Ayrıca Karabuğday çiçeğinin, doğada çiçek olmadığı dönemde açması nedeni ve 

çiçeklenmesinin oldukça uzun olması sebebiyle arıcılık faaliyetleri açısından önem arz 

ettiğine değinilerek, projenin asıl amacının âtıl tarım arazilerinin daha etkin şekilde 

kullanılması ve ülke ekonomisine katma değer yaratacak türlerin gelişimini, ekimini 

arttırmak hedefinde olduğu belirtildi. 

Proje kapsamında elde edilen tohumluk Tarsus ilçemizin farklı bölgelerinde önümüzdeki 

sezonda ekiliş yapılmak üzere hazırlanarak bölgemiz açısından, yeni ve gelir getirici bir 

ürün olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. 



 

TOBB’NİN TARSUS’TA YAPTIRDIĞI 24 DERSLİKLİ LİSE İNŞAATI 

DEVAM EDİYOR 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı 

Murat Kaya ile birlikte TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş 24 derslikli 

TOBB’nin Tarsus’ta yaptıracağı lise inşaat alanında incelemelerde bulundu. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu ile yapılan okul inşaatını inceleyen 

Başkan Murat Kaya, “ Sayın Lokmanoğlu ile birlikte incelemede bulunduğumuz 

okulumuza ait ihtiyaç olunan gereksinimler aktarıldı. Bizler için geleceğimizin teminatı 

olan öğrencilerimizin okuyacağı yeni okulların yapılması ülke olarak yapabileceğimiz 

yatırımların en önemlilerinden biri. 

TOBB'un yapmış olduğu faaliyetler içinde eğitime sağladığı 81 ilde 81 okul projesi sözü 

ile bizde Tarsus’a TOBB Başkanımızdan bir Tarım Meslek Lisesi istedik. Temelini 

attığımız okulumuzun , en geç 2022 yılı Mart ayında inşallah açılışını hep birlikte 

gerçekleştireceğiz.” Dedi. 

Hemen hemen her sektörde kalifiye ara eleman sıkıntısı yaşandığına değinen Başkan 

Murat Kaya, “Bugün baktığımız zaman tarım, ticaret ve sanayisi ile de gelişmekte olan 

Tarsus’umuza kazandırılacak 24 derslikli tarım meslek lisemiz ile tarımda ihtiyacımız olan 

ara elemanları da yetiştirmiş olacağız. Okul projesi kapsamında Tarım Meslek Lisesi’ni 

Tarsus eğitimine kazandırıp, geleceğimize önemli bir yatırımda bulunduğumuzu 

söyleyebilirim. 

Eğitime yapılan yatırımla, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyor, Sayın 

Başkanımız, Rifat Hisacıklıoğlu’na verdikleri destekten ve Tarsus’a kazandırdığı bu güzel 

eser için TOBB Yönetim Kurulu Üyelerimize de teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı. 

 



 

KIRŞEHİR TİCARET BORSASI’NA KIYASLAMA ZİYARETİ 

 

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 20 Kasım 2015 tarihinde "Kardeş Borsa" 

protokolü imzalayan iki kurum Akreditasyon çalışmaları kapsamında bir araya geldi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında Mali 

Yönetim, ,İnsan Kaynakları Yönetimi, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, İletişim Ağı ve 

Borsacılık Faaliyetleri kapsamında iyi uygulamalar ve çalışmaların değerlendirildiği 

buluşmada, kurumsal gelişime, teknolojik gelişmeye, alt yapı hazırlıkları tamamlanan 

gelecekle ilgili projeler konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. 

Kurumlar arasında kalite bilincinin arttırılmasına yönelik hizmet türleri ve iki şehirde aynı 

işle iştigal eden üyelerin sorunlarının çözülme noktasında yapılan uygulamalar ile 

borsacılık faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin değerlendirildi. 

Hayvancılık konusunda sürdürülebilir yenilikçi bir sisteme geçen Kırşehir Ticaret Borsası 

, hayvan pazarlarında alım satıma giren hayvanların dijital sensörler sayesinde giriş çıkış 

ve sayılarının tespit edileceği bir sistem kurdukları, Tarsus Ticaret Borsası’nın ise 40 bin 

tonluk LİDAŞ ile iki kurumun bölgelerinde üyelerine ve üreticilere hizmet noktasında 

gelişime devam ettikleri gözlendi. 

 

 



 

TARSUS TİCARET BORSASI, İÇİMİZ YANIYOR 

Tarsus Ticaret Borsası ,ülke genelinde çıkan orman yangınları sebebiyle bir açıklama 

yayınladı. 

Borsadan yapılan 

açıklamada, “Ülkemizin 

çeşitli bölgelerinde art arda 

meydana gelen orman 

yangınlarını büyük bir 

endişe ve üzüntüyle takip 

etmekteyiz. Ekolojik 

yaşamın bir parçası olan ve 

milyonlarca canlıya ev 

sahipliği yapan 

ormanlarımızla birlikte göz göre göre onca masum canımızı, doğamızı, insanımızı 

kaybetmek yüreğimizi burktu. 

Yaşadığımız her felakette olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor günlerden de en büyük 

gücümüz olan birlik, beraberlik içinde çıkarak yaralarımızı birlikte saracağız. 

Yangından etkilenen tüm canlarımıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, 

hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yangının söndürülmesi için 

canla başla çalışan tüm görevlilerimize kuvvet ve kolaylık diliyoruz.” İfadeleri kaydedildi. 

 

AŞI TERCİH DEĞİL, TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, yaklaşık 1.5 yılı aşkın süren koronavirüs 

salgınından tüm sektörlerin ekonomik ve sosyal olarak çok büyük bedeller ödediğini 

belirterek, toplumsal bağışıklık için herkesi aşı olmaya davet etti. 

Murat Kaya, yaptığı açıklamasında, Delta Varyantı ile son günlerde artan vaka sayılarına 

dikkat çekerek, Türkiye’nin yeni bir kapanmaya daha gücünün olmadığını söyledi. 

Her şeyin başının sağlık olduğuna vurgu yapan Borsa Başkanı Kaya “Her şeyin başı 

sağlık diyoruz ama, sağlığımızı korumak içinde elimizden geleni yapmak zorundayız. 

Virüsün yeni varyantı ile birlikte vakalarda yaşanan hızlı artış olası bir kapanmayı ya da 

daha sıkı tedbirler almayı gündeme getirebilir. Tecrübe ettik ki; 1,5 yılı aşkın süren Covid-

19 salgınında tüm sektörler Pandeminin bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödedi. Şu 

anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada 

yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır” dedi. 



 

“Aşı tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur” diyen Başkan Kaya “Öyle anlaşılıyor ki 

 

ciddi manada bir aşılanma olmadan, toplumsal bağışıklık kazanılmadan bir kısır döngü 

içerisinde dönüp duracağız. Finansal olarak salgın döneminde ciddi maddi yükler 

yüklendik. Tekrar kapanırsak, hasta sayımız yeniden artarsa, tekrar sorunlarımızı aşma 

imkanı bulamazsak üzülürüz. Toplumsal bağışıklığı yakalamak için, aşı tercih değil 

toplumsal bir sorumluluktur. Vaka sayılarının artış görüldüğü şu günlerde herkes kendi 

temizliğine, maskesine, mesafesine daha çok dikkat etmeli. Aşısız biri için bugün dünden 

daha risklidir. Yersiz kaygılarla sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım. Aşı olduk deyip, 

maske mesafe ve hijyeni de bırakmayalım. Ben bir kez daha aşı olmayan varsa sevdikleri 

için aşı olmasını rica ediyorum. Şunu unutmamak gerekir ki, ülkemizde de binlerce can 

alan koronavirüs salgınını öncelikle aşımızı yaptırıp daha sonra kurallara uyarak aşarız. 

Sağlık hepimizin, sağlıkla kalınız” ifadesini kullandı. 

 

TARSUS ÜNİVERSİTESİ, GÜN GEÇTİKÇE BÖLGEMİZE DEĞER KATMAYA 

DEVAM EDİYOR. 

Tarsus Üniversitesi, gün geçtikçe Bölgemize değer katmaya devam ediyor. 

Tarsus’un ilk devlet üniversitesi olan Tarsus Üniversitesi’nin kazandığı başarıları, takdirle 

izlediğini ifade eden Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Kuruluşu 2018 yılında 

gerçekleşen Tarsus Üniversitesinin, Üniversitelerin Memnuniyet Sıralamasında, 125 

devlet üniversitesi arasında 10. Sırada yer aldığına değindi. Başkan Murat Kaya, 

günümüzde yükseköğretim kurumlarının, üstlendikleri misyonlar, işlevleri, yeni stratejiler 

ve işbirliği modelleri çerçevesinde önemli değişimler gösterdiğini belirterek, 

“Üniversitemiz, akademik başarı çıtasını günden güne yükseltiyor. Önemli başarılar 

gösterdiğini gururla gözlemliyoruz. 

 



 

ÜNİVERSİTELER CAZİBE MERKEZİDİR 

Tarsus Üniversitesini hem eğitim-öğretim ve akademik açıdan, hem de sosyal ve kültürel 

alanda oldukça saygın bir seviyeye taşımayı arzu ettiklerine değinen Başkan Murat Kaya 

sözlerine şu şekilde devam etti. 

“Üniversiteler geldikleri noktayı, asla varış noktası olarak göremez. Daima ileriye 

odaklanır ve en iyiye ulaşmak için var gücüyle çalışır. Bizlerde, henüz yolun başında 

olmasına rağmen nitelikli ve ciddi eğitim, öğretim ve akademik faaliyetler ile projeler 

üreterek İlçemizin ve bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran ve çalışmalarını buna 

göre yürüten 

üniversitemizin 

gösterdiği 

başarıları takdir 

ediyoruz. 

 

Kuruluşu 2018 

yılında 

gerçekleşen 

Tarsus 

Üniversitesimiz , 

2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2021) Üniversitelerin 

Memnuniyet Sıralamasında,125 devlet üniversitesi arasında 10. sırada, vakıf 

üniversitelerinin dahil olduğu 198 üniversitenin yer aldığı genel sıralamada ise 22. sırada 

yer alması bizleri fazlasıyla memnun etti. Bu noktada Üniversiteler; yalnızca deneyimli, 

yetenekli, uzman insanların yetiştiği yerler değil aynı zamanda “cazibe merkezleri”’dir. 

Kentimiz için tarım, ticaret ve sanayi alanında pek çok önemli projede iş birliği yapıyoruz. 

“Aynı lisanı değil, aynı duyguyu paylaşanlar başarıya ulaşır.” Düşüncesiyle , 

Üniversitemizin gelişmesi noktasında; şehrimizin ve ülkemizin menfaatine olan her 

konuda, tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği ve diyaloğu en üst düzeyde 

tutarak öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve tüm Tarsus ile el ele vererek, Türkiye’nin 

saygın üniversitelerinden biri haline getirmek için elimizden gelen her türlü çalışmayı 

yapacağız. Çünkü; iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerle daha 

yakın çalışarak ihtiyaca yönelik çözümler üretmesi kritik önem taşır. Bu vesileyle; 

Türkiye’nin farklı illerinden gençlerin Tarsus Üniversitesini tercih etmesinde etkin rol 

oynayan saygın bir yükseköğretim kurumu olmak, hedefleri doğrultusunda her alanda 

adından söz ettiren bir üniversite olma gayesiyle çalışmalarını sürdüren Rektörümüz Prof. 

Dr. Orhan Aydın’a, Üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari çalışanları olmak 

üzere, emeği geçen her kesime , her kese teşekkür ediyorum. 

 

 



 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonuyla, Coğrafi İşaretli Ürünlerin 

Ticarileştirilmesi Bilgilendirme Semineri online olarak gerçekleştirildi. 

Seminerde, Coğrafi İşaretlerinin kayıt altına alınması, Coğrafi İşaretli Ürünlerin tanıtımı, 

Coğrafi İşaret Kullanım Sözleşmesi ve Hepsi Türkiye Projesi hakkında bilgilendirme 

yapıldı. 

 

Seminerin açılış konuşmaları; TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, TOBB KOBİ Araştırma 

ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren, TOBB Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama 

Dairesi Uzman Yardımcısı Nazlı Akgün tarafından gerçekleştirilirdi. 

TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı Vekili Hasan 

Çağlayan Dündar tarafından sunum eşliğinde bilgilendirme yapılarak katılımcıların 

soruları cevaplandı. 

Seminerin ikinci oturumunda, Hepsiburada Proje Koordinatörü Duygu Aktaş tarafından 

Hepsi Türkiye Projesi tanıtıldı. 

Oda/Borsa Genel Sekreterleri, Akreditasyon Sorumluları ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin 

Tescillendirilmesinde görevli olanlar dahil seminere 232 kişinin katıldı. 

 

 

 



 

BORSA ÜYE ZİYARETLERİNE BAŞLADI 

Yüksek Düzeyde Tescil ve İhracat Gerçekleştiren üyelere ziyaret 

Tarsus Ticaret Borsası, üye ziyaretleri kapsamında Yüksek Düzeyde Tescil Yaptıran ve 

İhracat Gerçekleştiren üyelerini plaket takdim etti 

Ziyaretlerde ülke günceli, ekonomi ve ticaret konuları konuşuldu. 

Covid-19 salgını nedeniyle fiziki ziyaretleri gerçekleştiremeyen Borsa, Üye ziyaretlerine 

başladı. 

Tarsus Ticaret Borsası ziyaret kapsamında hem üyelerinin dileklerini , tavsiyelerini, 

Covid-19 ile ilgili yaşanan ekonomik tedbirleri istişare ediyor hemde Ülke ekonomisine 

yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim ediyor. 

Borsa üyelerini yerlerinde ziyaret etmek, sorun ve isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler kapsamında Borsa 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ve Meclis Üyesi Nail Uçak Yüksek Düzeyde 

Tescil Gerçekleştiren KAYA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

– Burçak Bora Kaya ve TESTA UN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- Murat 

Akgündüz’e ziyarette bulundular. 

Yeni yatırımları ile sektöründe rekabetçiliği tetikleyen, destekleyen firma hasat dönemi 

yaklaşan pamuk ve soya için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Burçak Bora Kaya 

bölgede tarla tarımından bahçe tarımına doğru bir kayma olduğuna değindi. Bölge ve 

ülke'nin arz - talep dengesinin çok iyi takip edilmesi gerektiğini, Borsanın bu konuda hasat 

dönemleri öncesi yayınladığı ürün raporlarında yer alan konuların , bilgilerin iyi analiz 

edilmiş veriler olduğunu da sözlerine ekledi. 

Tarımsal faaliyetlerin üretim sürecinin uzun olmasından kaynaklı arz-talep dengesizliğinin 

arası açık olan bir sektörde ticaret yaptıklarından bahseden Murat Akgündüz, 



 

sektörlerinin girdileri olan buğdayın üretimi ve ithalatından kaynaklı dış piyasa 

hakimiyetinde mamül madde buğday ununun ihracatında yaşadıkları sorunlardan 

bahsederek üretimde yaşanacak dalgalanmalar, risk ve belirsizlikler, iklimden, bitkisel 

hastalıklardan etkilenmeler gibi faktörlerin sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi. 

Başkan Yardımcısı Seçer ve Meclis Üyesi Uçak, iş dünyası ve ekonomi üzerine 

değerlendirmelerin istişare edildiği ziyarette, olası tüm sorunların çözümü noktasında 

hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde imtina etmeyeceklerini, sektörlerin 

genel sorunlarına yönelik çözüm arayışlarının her zaman devam edeceğini ifade ederek 

firmalara ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak teşekkür 

etti. 

 

ÜYE ZİYARETLERİNDE HASKARA TARIM “BORSA, ÜYELERİNE 

HİZMETTE SINIR TANIMIYOR ” 

 

Hizmetlerine hız kesmeden devam eden Borsa mümkün olduğunca üyelerini is yerlerinde 

ziyaret ederek istek ve önerilerine başvurmaya özen gösteriyor. 

 

Üye ilişkilerini önceleyen, iletişimi sürekli ve sağlıklı kılmak adına çalışmalar yürüten 

Tarsus Ticaret Borsası düzenli üye ziyaretlerine devam ediyor. 



 

Borsa üyelerini yerlerinde ziyaret etmek, sorun ve isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer , Haskara Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi - Yusuf Kara’yı iş yerinde ziyaret etti. 

Haskara Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Yusuf Kara, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Borsamız, olağan tüm güncel gelişmeleri iletişimin 

her türlü kanalını kullanarak bizlere ulaştırıyor, bu noktada Borsamız, Üyelerine hizmette 

sınır tanımıyor.” Borsanın üyelerine verdiği değeri takdir ettiğini, iş ve hizmet konusunda 

da her türlü yakınlığın ve misafirperverliğin gösterildiğini vurguladı. 

Borsa Üyesi firma sahibi Yusuf Kara ile faaliyet konuları, iş dünyası ve ekonomi üzerine 

değerlendirmelerde ve sorunların çözümüne yönelik istişarede bulunan Seçer, Üyelerinin 

Borsa ile bağının sadece kanunlar ve gereklilikler olmadığı, daimi iletişimde bulunularak 

ortak paydanın Tarsus olduğunu belirterek Kara’ya Ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan 

dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİNDE KOLTARIM “BAŞARI HEPİMİZİN” DEDİ. 

Tarsus Ticaret Borsası, yüksek düzeyde ihracat gerçekleştiren üyelerinden Koltarım 

Ziraat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Y. Erkan Kolukırıkoğlu’na ziyarette 

bulundu. 

Borsa üyelerini yerlerinde ziyaret ederek, sorun ve isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen üye ziyaretlerine devam eden Borsa 

temsilcileri İhracatçı üyesini, her anlamda zorlayıcı pandemi koşulları nedeniyle dünyanın 



 

durma noktasına geldiği 2020 yılında faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle de plaketle 

ödüllendirdi. 

Kolukırıkoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Zorlu koşullarda çalışarak 

karşılığını ödül olarak almak şirketimiz adına mutluluk kaynağı ve çalışanlarımız için 

motive edici oldu. Bu başarı hepimizin. Bizim için ödülden de önemli olan sektörümüzün 

ihracatta hak ettiği paya ulaşmasıdır.Sektörümüzün stratejik konumunun ne kadar önemli 

olduğu pandemide daha da netleşti.Pandeminin bitişi ile birlikte sektörde bulunan tüm 

firmaların performansı ve ülke ekonomisine katkıları artacaktır. Koltarım ve diğer 

firmalarımız olarak önümüzdeki yıllarda da tüm gücümüzle çalışarak katkı sağlamaya 

devam edeceğiz.” dedi. 

Borsa Başkan Yardımcısı Ali Seçer, gerçekleşen ziyarette, ekonomide, ticarette, üretim 

ve işsizlikle mücadelede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen destek 

ve teşvikler konusunda Borsanın her zaman hizmete hazır olduklarını belirterek, ülke 

ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak Koltarım Ziraat 

Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ; TİTİZLER TARIM VE BEYAZİLER TARIM 

Üye ziyaretleri kapsamında edinilen fikirlerle ziyaret yolculuğuna devam eden Tarsus 

Ticaret Borsası , ziyaretler kapsamında üyelerinin sorunlarını dileklerini , tavsiyelerini 

dinliyor , birlikte hareket etmenin ekonomiye ve ticarete kazandıracağı fikirleri paylaşıyor. 

 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen bu ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Meclis Üyesi Nail Uçak Titizler Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited 



 

Şirketi - Celal Titiz Ve İlhan Titiz İle Beyaziler Toprak Mahsulleri Üretim İmalat Nakliye 

Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi – Mustafa Beyaziler'e ziyaretlerinde ticaret ve 

ekonomide yaşanan zorlu koşullara rağmen alım satımlarında gösterdikleri ekonomik 

katkıları, yatırım ve istihdamlarını arttırmaları nedeniyle de plaket takdim ettiler 

Tarsusun iki köklü firmasına gerçekleştirilen ziyarette genişleyen ticaret yelpazesi ile 

sektörlerinde profesyonelleşen Titizler Tarım ve Beyaziler Tarım , Tarsus'a olduğu kadar 

Çukurova bölgesine de hizmet vermektedir. 

Yeni yatırımları ile sektöründe rekabetçiliği tetikleyen, destekleyen üye firmalarımız hasat 

dönemi yaklaşan soya ve pamuk için hazırlıklara başladıklarını ifade ettikleri ziyarette; 

Titizler Tarımın temsilcisi İlhan Titiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 

bölgede tarla tarımından bahçe tarımına doğru bir kayma olduğuna değindi. Titiz, 

“Borsamızın son yıllarda kentin ekonomisine ve ticaretine sağladığı katkılar hepimizce 

malum.” diyerek Borsanın olağan tüm güncel gelişmeleri iletişimin her türlü kanalını 

kullanarak üyelere ulaştırmada da başarılı olduklarını belirtti. 

Beyaziler Tarım temsilcisi Mustafa Beyaziler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

ettiği görüşmede, bölge ve ülke'nin arz - talep dengesinin çok iyi takip edilmesi gerektiği 

ifadesinde bulundu. Beyaziler, "Borsamızın gerçekleştirdiği bu ziyaretlerden memnunuz. 

İkili ilişkilere önem veren borsamız ziyaretlerinde ve yıl içinde yapacakları faaliyetleri de 

anlatarak bizlerle beraber yol haritası oluşturuyor." dedi. 

 

ÜYE ZİYARETİ; İHRACATTA GENÇ GİRİŞİMCİ SÜLEYMAN MÜSNA 

Borsanın URGE 

projesi ile “Yeni Nesil” 

ihracatçı Müsna 

Tarım-Süleyman 

MÜSNA’ya Borsa 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ali 

Seçer ve Genel 

Sekreter Hasan Şanlı 

ziyarette bulundular. 

Borsa heyetinin 

ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade 

eden Süleyman 

Müsna, ile gerçekleşen sohbette Borsanın yurt dışı faaliyetlerinde gösterdiği başarılı 

çalışmaların firmasına yansıyan olumlu yönlerden bahsederken, son yurt dışı gezisi ve 



 

“Romanya Pazarı ve Giriş Fırsatları” konulu seminerle kazanımlarının firmaları için çok 

büyük bir tecrübe olduğunu anlattı. 

Özellikle Borsanın yurt dışı pazar araştırma konusunda verdiği hizmetten 

memnuniyetlerini dile getiren MÜSNA, “Hangi ürünü hangi Ülke pazarına satmamız 

konusunda Borsa tarafından sağlanan destek bizim için çok yararlı oluyor. Borsanın yurt 

dışındaki pazar araştırmalarının öğretici ve eğitici olduğu gibi iş yerlerimizde , pandemi 

de dahi yüz yüze verilen eğitimlerle de sorularımıza cevap buluyoruz. İhracata adım 

atarken “Ne Olacak Kaygımız” vardı. Tabi ki genç bir iş insanı olarak bu kaygılarımı 

taşımam normal. Ancak, Borsanın ihracat konusunda sağladığı katkı , öğreti ve bilgi 

paylaşımı beni cesaretlendirdi. 

Yurt dışı olarak bir Rusya pazarı var derken 2 yılda Avrupa pazarına da giriş yaptık. Çok 

şükür iyi bir şekilde gidiyoruz. Tabiki ihracatta bir takım karşılaştığımız sorunlar oluyor. 

Şu an için lojistikte yaşadığımız sorunlar var. “dedi. 

İş dünyası ve ekonomi üzerine değerlendirmelerin istişare edildiği ziyarette, olası tüm 

sorunların çözümü noktasında hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde imtina 

etmeyeceklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Seçer, “ Yeni Nesil iş insanı ve yeni 

ihracatçı olarak başarılarının devamını dilerim. İhracatta genç girişimci bir kardeşimizin 

attığı adımlar bizleri memnun ediyor. Ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret 

Borsası olarak teşekkür ederim.”dedi. 

Ziyaretin sonunda Seçer, Süleyman Müsna’ya teşekkür plaketi takdim etti. 

 

ÜYE ZİYARETİ; PANDEMİDE DURMADI,HEM YATIRIM YAPTI HEM DE 

İHRACATINI BÜYÜTTÜ. 

Üye Ziyareti; Pandemide 

durmadı,hem yatırım yaptı 

hem de ihracatını büyüttü. 

Borsanın URGE projesi ile 

İhracat kapasitesini arttıran, 

yeni yatırımlarını 

tamamlayan Arıdağ Tarım 

Paketleme Plastik Nakliye 

İnşaat Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi – Özkan 

ARIDAĞ’a Borsa Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer ve Genel Sekreter 

Hasan Şanlı ziyarette bulundular. Borsa üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorun ve 

isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu 



 

ziyaretler esnasında sorunları sahada görme fırsatı sağlayan Borsa, işyerlerinde ziyaret 

edilen üyelerle faaliyet konuları, iş dünyası ve ekonomi üzerine değerlendirmeler ile 

sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulunuyor. Borsa heyetinin ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade eden ARIDAĞ, ziyaret kapsamında Borsanın genel hizmetlerinden 

memnuniyet duyduğunu ifade ederek, personellerin iş konularında güler yüzlü ve 

yardımcı olduklarına değindi. Yoğun bir döneme başladıklarını, yurt dışı pazar ağlarını 

genişlettiklerini belirten Özkan Arıdağ, Borsanın URGE projesi ile yurt dışı Pazar 

araştırmalarına başladıklarını, kendi içlerinde ihracat bölümlerini oluşturduklarını, dış 

ticarette Borsanın sunduğu hizmetlerden faydalandığını, diğer ülke pazarları konusunda 

ise Borsanın pazar araştırmalarına olan katkılarından memnuniyet duyduğunu söyledi. 

Arıdağ, “İş insanlarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştıkları sorunları duyuyor ve biraz 

çekiniyorduk. Ancak, Borsanın URGE projesi ile ufkumuzu genişleterek hem yeni 

yatırımlara girdik hemde yurt dışı pazarlarını yerinde gözlemledik. Sorunlarımız 

olduğunda Borsa ile birlikte hareket ettik. Çok şükür Avrupa ve Rusya pazarında biz varız. 

Kontrollü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.” Dedi. İş dünyası ve ekonomi üzerine 

değerlendirmelerin istişare edildiği ziyarette, olası tüm sorunların çözümü noktasında 

hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde imtina etmeyeceklerini ifade eden 

Başkan Yardımcısı Seçer, “Bölgemizde kendi alanında hizmet veren ve son teknolojik 

donanımlarla yaş meyve sebze paketleme işletmesini çalıştıran Arıdağ firmasına ihracat 

kapasitesini artırarak ülke ekonomisin katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak 

teşekkür ederim.”dedi. Ziyaretin sonunda Seçer, Arıdağ’a teşekkür plaketi takdim etti. 

BORSA İŞLEM HACMİ, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE ORANLA % 47,5 

ARTTI. 

Borsa İşlem Hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla % 47,5 arttı. 

Tarsus Ticaret Borsası Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcıları 

Fatma Temel ve Ramazan Bozdağ başkanlığında gerçekleşti. 



 

Eylül ayı olağan Meclis toplantısında, gündeme dair konuların görüşülmesinin ardından 

Borsanın ilk 8 aylık gelişimi değerlendirildi. 

Tarsus Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, üyelerinin salgın sürecinde dahi üretime 

ve ihracata devam ettiği, pandemiye rağmen üretimden vazgeçmediği belirtildi. 

Bölgenin ekonomik ve ticari potansiyellerini oluşturan tarım ve tarıma bağlı sektörlerin 

pandemiyi fırsata çevirmek, iç pazarın gelişimi ve dış pazarlarda daha çok yer almak 

amacıyla üretimden hız kesmedikleri ifade edilen açıklamada, Ağustos ayı sonu itibarıyla 

yılın ilk 8 ayında işlem hacmi ve ihracat hacmi işlemlerini kamuoyu ile paylaştı. 

2021 yılının ilk 8 aylık süresi içinde geçen yıl aynı döneme göre Borsada gerçekleştirilen 

işlem hacmi yüzde 47,5 artarak 3 Milyar 105 milyon TL’sına ulaşıldığını, kayıtlı ekonomiye 

kazandırılan verginin %5,5 artarak 3 milyon TL’sına yükseldiği, geçen yıl Ağustos ayı ile 

2021 yılı Ağustos ayına oranla ihracat işlem hacminin % 52 artarak 10 milyon 230 bin TL’ 

sına ulaştığı belirtildi. 

Yılın ilk 8 ayında en çok işlem gören ürünler, 1 milyar 480 milyon 918 bin lira ile ithal soya, 

yerli soya fasulyesi ilk sırada, 326 milyon 540 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 219 

milyon 90 bin liralık işlem hacmi ile buğday ve mamulleri üçüncü, 114 milyon 687 bin 

liralık işlem hacmiyle pamuk dördüncü ve 104 milyon 985 bin liralık işlem ile mandalina 

beşinci sırada yer aldı. 

Tarsus’un tek lisanslı deposunda ise ELÜS işlemli yaklaşık 10 bin 500 ton buğday , 

yaklaşık 11 bin ton ELÜS işlemli Mısır depolandığı açıklandı. 

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA MAHMUT SOYSAL'A PLAKET 

Tarsus Ticaret Borsası’nın Eylül ayı Meclis toplantısında, 1992 yılından bugüne kesintisiz 

olarak Meclis Üyesi ve son iki dönemdir de TOBB delegesi olan Mahmut Soysal’a ‘Hizmet 

Şeref’ plaketi verildi. 

Tarsus Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, 

plaket takdim 

töreninde yaptığı 

konuşmasında, 

insanların yaptıkları 

hizmet ve ifa ettikleri 

görev süresi içinde 

anılması ve övülmesi 

gerektiğini belirterek 

“Ben öncelikle 30 yıldır 

kesintisiz Borsa Meclis 

Üyemiz ve TOBB 

delegemiz sayın 



 

Mahmut Soysal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarsus Ticaret Borsamızın 

bu zamana kadar göstermiş olduğu tüm başarı ve çalışmalarını hep birlikte, el birliği, 

gönül birliği ve akıl birliğiyle elde ettik” dedi. 

“Biz bir aileyiz ve hep birlikte güzeliz” diyen Başkan Murat Kaya “Biz olduğumuz için hep 

birlikte daha güçlü oluyoruz. Biz göreve geldikten sonra Yönetim Kurulum ve Meclisim ile 

birlikte ‘ben değil biz’ felsefesi ile yolumuza devam ettik. ‘Ben değil biz’ demeyi hepimiz 

birbirimize aşılamak durumdayız. Şunun altını da çizerek belirtmek isterim ki, bugün 

ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakarsak ‘sevgi dilinin’ ne kadar önemli olduğunu 

anlarız. Kavga kültürü ile hiçbir kurum bir yere gelemez. Bugün burada yaşadığımız 

mutluluk hep birlikte olmanın mutluluğudur. Ben bu vesileyle başta Mahmut Soysal'a 

başta olmak üzere Borsamıza hizmet eden tüm Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi 

arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve başarı dolu nice yıllar diliyorum” ifadesini 

kullandı.Borsa Meclis Üyesi Mahmut Soysal ise, Tarsus Ticaret Borsası’nın her geçen 

gün büyüyerek yaptığı çalışmalarla hem kentimize hem de ülkemize değer katmaya 

devam ettiğini belirterek, “Birlik ve beraberlik halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 

şey yoktur. Hamdolsun ki Borsa olarak geçmişimize güveniyoruz, geleceğe de emin 

adımlarla ilerliyoruz. Bugün burada ‘Hizmet Şeref’ plaketi ile beni onurlandıran başta 

Borsa Başkanımız ve yönetimi olmak üzere tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Plaket töreninin ardından Borsa Başkanı Murat Kaya ve Meclis üyeleri, günün anısına 

toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 

TARSUS TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

ALİ SEÇER İLE GENEL 

SEKRETER HASAN ŞANLI 

BORSA ÜYESİ TORUNLAR 

GIDA SAN. TİC. AŞ.'NE 

ZİYARETTE BULUNDU. 

Fabrika Müdürü İnci Büyük, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

ifade ederek, tesisleri hakkında 

genel bilgilendirmede bulundu. 

2003 yılında Tarsus’ta Torunlar Gıda San. Tic. AŞ. Olarak hizmet vermeye başladıklarını 

belirten Büyük, hizmet vermeye başladıkları yıldan bugüne Tarsus Ticaret Borsası'nın 



 

üyesi olduklarını ve borsanın üyelere yönelik hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini 

ifade etti. 

Seçer, ziyaretlerinin amacında borsa üyelerinin gelişimlerine destek olmak, sorunlarına 

çözüm üretmek olduğunu ifade ederek," Bizlerde genel iş kolumuzun yanında yem 

hammadde sektörüne teminen ham madde alımı ve üretim gerçekleştirmekteyiz. Borsa 

olarak tüm üyelerimizle yakın ilişki içinde olmaya özen göstermekteyiz. Yaptığımız tüm 

çalışmaları üyelerimizden aldığımız güçle, güvenle başardık. Karşılaştığınız her sorunda 

biz Borsa olarak sizlerin en yakın yardımcısı ve sesi oluruz." dedi. 

İş dünyası ve ekonomi üzerine değerlendirmelerde ve sorunların çözümüne yönelik 

istişarede bulunan Seçer, Torunlar Gıda San. Tic. AŞ. ‘nin Ülke ekonomisine katkısından 

dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ;PANDEMİDE İHRACATINI ARTIRDI, YENİ 

YATIRIMINI TAMAMLADI 

Tarsus Ticaret Borsası gerçekleştirdiği üye 

ziyaretlerinde üyelerinin talep ve isteklerini 

dinlemeye, birlikte çözüm üretmeye devam 

ediyor. 

Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı 

Biberciler İç Dış Ticaret Limited Şirketi - 

Murat Çamaşırcı 'yı iş yerinde ziyaret etti. 

Gündeme dair konular üzerinde görüş 

alışverişinde bulunulan ziyarette, 

Borsa’nın faaliyetleri, planları, projeleri 

hakkında bilgiler verildi. 

Murat Çamaşırcı, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek babalarının 

başlattığı işi devam ettirdiklerini, 

sektörlerine ait ihracatta teşvik ve destek 

mekanizmasının dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik beklentilerini anlattığı 

görüşmede, çalışma sezonlarında binlerce kişiye aş verdiklerini ancak son zamanlarda 

işgücü bulmakta karşılaştıkları sorunları belirtti. İhracatta karşılaştıkları taşıma ve nakliye 

sorunları ile yüksek navlun ücretlerine de değinen Murat Çamaşırcı, paketleme tesisinin 

kapasite artışından ve yeni yatırımlarından da bahsetti. 

Başkan Yardımcısı Seçer, Borsanın 2019 yılından bugüne yürüttüğü "İhracat Sizden, 

Personel Bizden" faaliyeti kapsamında Borsa Dış Ticaret Uzmanının dış ticarette dikkat 

edilmesi gerekli konularda firmalara verdiği eğitim faaliyetlerinin devam ettiği hatırlatarak, 



 

“Bölgemizde kendi alanında hizmet veren ve son teknolojik donanımlarla yaş meyve 

sebze paketleme işletmesini çalıştıran Biberciler firmasına ihracat kapasitesini artırarak 

ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak teşekkür 

ederim.”dedi. Ziyaretin sonunda Seçer, Murat Çamaşırcı’ya teşekkür plaketi takdim etti. 

 

BAŞKAN MURAT KAYA "TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞI HIZLA 

KAZANMAMIZ LAZIM" 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, pandemi sürecinde herkesin kurallara 

uyması halinde daha çabuk toparlanma olacağını belirterek, tek çözümün kurallara 

uymaktan geçtiğini söyledi. 

 

Başkan Murat Kaya, Aşı, Maske ve Mesafe kurallarının gereği ile yerine getirilmesine 

değinerek “Ben yeni bir kapanmanın olmayacağını düşünüyorum. Bakanlık yetkilileri de 

yeni bir kapanmanın olmayacağını söylüyor, ama toplum olarak bu konunun üzerine 

hassasiyetle eğilip kurallara uymamız gerekiyor. Ekonomik anlamda bir kapanma söz 

konusu değil. Hayati anlamda çok uç noktalara gitmediği müddetçe kapanma olmaz diye 

düşünüyorum. Ama maalesef hala aşı olmayanlar var. Aşı olup da süresini geçirenler var. 

İnsanlarda artık bir rahatlık var. Kimse maske kullanmıyor. Bunlara hepimizin dikkat 

etmesi lazım” dedi. 



 

Kurallara uyulmadığı takdirde vaka ve ölüm olaylarındaki artışın düşmeyeceğinin altını 

çizen Borsa Başkanı Murat Kaya “Onun için toplumsal bağışıklığı hızla kazanmamız 

lazım. Bu da herkesin aşı olmasıyla gerçekleşecek bir şey. Aşı olmayı ertelediğimiz 

sürece hasarımız da uzun süreli olacaktır.  

Ben bir kez daha herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı. 

 

ÜRETİME VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT 

Ekonomik anlamda Türkiye’nin kötü durumda olmadığına vurgu yapan Kaya “Ekonomik 

anlamında iyi, özellikle çarklar dönüyor. Bu pandemi döneminde diğer ülkelerle 

kıyasladığım zaman daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ama üretimde ciddi 

sıkıntılar var, meteorolojik sıkıntılar var, kuraklık sıkıntımız var. En büyük sıkıntı da girdi 

fiyatlarındaki maliyetlerde müthiş bir artış var. Gübreden tutun, ilacına, akaryakıtına çok 

ciddi artışla var. Önümüzdeki yıllarda üretimi zor bir süreç bekliyor” şeklinde sözlerini 

tamamladı. 

Coğrafi işaretli ürünlerimiz bizim zenginliğimiz, milli değerlerimiz, mirasımızdır. 

Coğrafi işaretli ürünlerimiz bize kalan mirastır. Bu mirası korumak hepimizin görevi. 

Tarsus Ticaret Borsası, Coğrafi işaret ile tescilli ürünlerin üretici ve tüketici açısından 

önemli bir ticaret potansiyeli oluşturduğu belirtildi. 

Bulunduğu coğrafyaya, iklime, kültüre veya üretim tarzına ilişkin farklı özellikler taşıyan 

ürünlerin, tüketicinin öncelikli tercihlerinden olduğunu, coğrafi işaret taşıyan ürünlere 

yönelik talebin giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Tarsus orjinli ve menşei 

coğrafi işareti ile Türk Paten Kurumu tarafından 345 no’da tescilli Tarsus Sarıulak Zeytini 

ve 767 no’da tescilli Tarsus Sarıulak Zeytinyağı önemli bir ticaret potansiyeli oluşturacak 



 

ve bölgede gelir artışlarına neden olarak kalkınmayı destekleyecek iki ürünümüz olarak 

hasat ve imalat sezonuna başlanmıştır. 

Yaşadığımız pandemisi süreci, üretimde güven sağlayabilen ürünlere ilgiyi artırdı. 

Tüketici, hızlı ve garantili tedarik avantajının yanı sıra kolay ulaşılabilir ve denetlenebilir 

güvenli üretimiyle, öne çıkan üretici ve tedarikçileri seçer hale geldi. İnsanlar artık her 

gıdaya aynı yaklaşmıyor. Belirli standardı, kalitesi olan gıdalar tercih ediliyor. Bu noktada 

345 no’da tescilli Tarsus Sarıulak Zeytini ve 767 no’da tescilli Tarsus Sarıulak Zeytinyağı 

ürünlerimiz için oluşan fırsatı değerlendirmeliyiz. 

Üreticimize, tüketicimize diyoruz ki; coğrafi işaretli ürünlerimizi koruyalım, üzerinde 

coğrafi işaret logo ve amblemi olan, üretimi ve üreteni belli olan coğrafi işaretli Tarsus 

Sarıulak Zeytini ve Tarsus Sarıulak Zeytinyağı’mıza sahip çıkarak bölge ekonomisine 

katkımızı sağlayalım. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bizim zenginliğimiz, milli değerlerimiz. 

Bu mirası korumak hepimizin görevidir. “ 

ÜYE ZİYARETLERİ; 40 YILDIR BORSA ÜYESİ OLMAKTAN ONUR 

DUYMAKTAYIM 

Tarsus Ticaret Borsası gerçekleştirdiği üye ziyaretlerinde üyelerinin talep ve isteklerini 

dinlemeye, birlikte çözüm üretmeye devam ediyor. 

Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, 

Başarır Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi – Tevfik BAŞARIR’ı iş yerinde 

ziyaret etti. 

Gündeme dair konular ile Borsanın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan 

ziyarette, Tevfik Başarır , ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Borsanın en eski 

üyelerinden biri olduğunu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis Başkanlığı yaptığı 

dönemlerden bahsederek “1987 yılında başlayan Borsa yönetim kurulu üyeliğim 2013-

2018 yılları arasında Borsa Meclis başkanlığım ile devam etti.” Dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası'nın 

bugün geldiği noktada 

yakaladığı üstün başarı 

ivmesinin birlik ve beraberlik 

anlayışı içinde yürütülen bir 

takım çalışmasının eseri 

olduğunu belirten Başarır, 

Tarsus Ticaret Borsası’nın 

Yönetim Kurulu, Meclisi, 

üyeleri, genel sekreteri ve 

personeli ile Tarsus'ta ilklere 

öncülük yapan kuruluş olduğuna değindiği sohbetinde, Tarsus'un ekonomi ve ticaretinin 



 

ve daha birçok alanda gelişimine Tarsus Ticaret Borsasının önemli katkıları bulunduğunu 

dile getirdi. 

Başarır, Tarsus Ticaret Borsasının, bundan sonraki süreçte de Tarsus ve ülkenin yararına 

olan her şeye öncülük edeceğine ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de ilkleri 

gerçekleştireceğine ve daha bir cok başarıya imza atacağına yürekten inandığını 

vurguladı. 

Başkan Yardımcısı Seçer ,40 yılı aşkındır borsa üyeliği yönetim kurulu üyeliği ve son 

olarak meclis başkanlığı görevini yapan Tevfik Başarır'a verdiği hizmetlerden ötürü 

teşekkür ederek, Tarsus ekonomisine yön veren tarım sektörünün iş erbaplarının birbirleri 

ile aralarındaki köprüleri sağlamlaştırma adına organize ettikleri bu ziyaretler 

kapsamında” Yüksek miktarda tescil yapan, ihracat yapan, uzun yıllardır Borsa’ya hizmet 

veren, gönül veren, üyelerimizi de Genel Sekreterimiz ile ziyaret ederek, bir anlamda hem 

gönüllerini alarak hem de yüzlerini görme imkanı buluyoruz” dedi. 

Seçer ziyaretin sonunda Tarsus Ticaret Borsasının gelişmesine katkı sağlayan, emek 

harcayan Başarır’a teşekkür plaketi takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ;TARIMIN BAŞLANGICI TOHUM DEDİ, SEKTÖRDE 

BÜYÜKLER ARASINA GİRDİ. 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Ateşler Bakliyat – Mustafa Onur 

ATEŞ’i ziyaretlerinde ticaret ve ekonomide yaşanan zorlu koşullara rağmen alım 

satımlarında gösterdikleri ekonomik katkıları, ihracat ve yatırımlarını arttırmaları 

nedeniyle de plaket takdim ettiler. 

 



 

Mustafa Onur ATEŞ gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 

“Borsamız, üye ziyaretleri kapsamında dolu ve hazırlıklı bir ekip ile dolaşıyor, Borsanın 

hizmet kalitesinin arttığı, üye odaklı çalışma arzusunu gösterdiğini, ileriye dönük planlarını 

üyelerle paylaştığını, istek ve önerileri öğrenmek istediğini, gerektiğinde telefonla dahi 

sorunlara çözüm ürettiğini gayet başarılı buluyoruz. “dedi. 

Borsanın son yıllarda gösterdiği başarılı çalışmalarını üretici olarak, iş insanı olarak 

görmezden gelinemeyeceğine değinen ATEŞ, özellikle ticari ahengi çok kuvvetli şekilde 

yönetebilen, üyelerinin sorunlarına gecikmeden koşulsuz bir şekilde doğru ve güvenilir 

cevap verebilen, sektörler arası arabuluculuk işlevini yerine getiren bir kurumun üyesi 

olmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği ziyarette Mersin'de organik tarımın öncüsü 

olduklarını yaratıcı, yenilikçi ve girişimci fikirleriyle tohum sektöründe ve sözleşmeli 

üretimde de biline ve tercih edilen bir konuma geldiklerini belirtti. 

Başkan Yardımcısı Seçer , Ateşler Bakliyat kurucusu Ali Ateş Bey’in açtığı yolu daha da 

genişleten ikinci nesil olarak hızlı ve emin adımlarla firmanın gelişimine, değişen dünya 

ülke ve pazar şartlarına uyum sağlamak için sürekli yenileme ve modernizasyon 

çalışmalarını sürdüren, tohumculuk sektöründeki başarıları ve ihracatta gerçekleştirdikleri 

yüksek ivmeden ötürü Mustafa Onur Ateş’i, Borsa adına tebrik ederek başarılarının 

devamını diledi. 

Seçer ziyaretin sonunda ihracat kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkılarından 

ötürü Mustafa Onur Ateş’e teşekkür plaketi takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ; BİR HAYALİ VARDI, HEM DÜNYAYI GEZMEK, HEM 

DE İHRACAT 

YAPMAK 

Tarsus Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ile 

Genel Sekreter Hasan 

Şanlı Borsa Üyesi 

Agrohoby Tarım Ürünleri 

Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi – Ali 

YALÇIN ve Sadık 

YEMİŞ ’e ziyarette 

bulundu. 

Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek defne ve yağı konusunda tesisleri 

ve yaptığı iş hakkında genel bilgilendirmede bulundu. 



 

Ticaret, İhracat ve ekonomi üzerine yapılan istişarede , Yalçın , Türkiye’de sanıldığı gibi 

işsizlik problemi olmadığının, asıl sorunun kalifiye eleman problemi olduğunu belirtti. 

Firmalarının 3000m2 açık toplam 5000m2 alanda ağırlıklı olarak tıbbı ve aromatik 

bitkilerden olan Tarsus'a özgü Toroslarda doğada saf yetişen Defne Yaprağını işleyip 

Dünyanın 20’den fazla ülkesine ihracatını yapmak ve bunun yanında talep doğrultusunda 

Kekik ve Biberiye bitkilerini de işlemekte olduklarını belirttiği ziyarette, “Çocukken hayalim 

ticaretle uğraşarak elde ettiğim gelirle Dünya’yı gezmekti. Galiba yaptığım iş hayallerimi 

gerçekleştirdiğimi gösteriyor.” dedi. 

Yalçın, firma çalışanlarına ve ekibine Borsa tarafından sağlanan Dış Ticaret 

Eğitimlerinden duyduğu memnuniyeti de belirttiği ziyarette, Borsanın " İşyerinde Dış 

Ticaret Eğitimi" projesini desteklediğini belirtti."Seçer, ziyaretlerinin amacında borsa 

üyelerinin gelişimlerine destek olmak, sorunlarına çözüm üretmek olduğunu ifade 

ederek," Borsa olarak tüm üyelerimizle yakın ilişki içinde olmaya özen göstermekteyiz. 

Yaptığımız tüm çalışmaları üyelerimizden aldığımız güçle, güvenle başardık. 

Karşılaştığınız her sorunda biz Borsa olarak onların en yakın yardımcısı ve sesi olmaya 

da devam edeceğiz." dedi.İş dünyası ve ekonomi üzerine değerlendirmelerde ve 

sorunların çözümüne yönelik istişarede bulunan Seçer, Ali Yalçına URGE projesi 

kapsamında firmasının ihracat kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkılarından ötürü 

Tarsus Ticaret Borsası olarak teşekkür ederek teşekkür plaketi takdim etti. 

ÖĞRENCİLERİMİZE YAPILAN YARDIMLAR, EĞİTİMDE BAŞARI 

ÇITASININ 

YÜKSELMESİNE KATKI 

SAĞLAYACAKTIR. 

Tarsus Milli eğitim 

Müdürlüğü işbirliğinde 

gerçekleştirilen eğitim 

yardımı ihtiyaç sahibi 

öğrencilerinin okul 

müdürlerine teslim edildi. 

Tarsus Ticaret Borsası ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından geleneksel hale getirilen eğitim yardımları 

kapsamında ilköğretim ve orta öğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 

giyim yardımına devam ediyor. 

Tarsus Ticaret Borsası, yılın belirli dönemlerinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine 

imza atarak sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler içinde yer almaya çalışıyor. Yeni eğitim 

ve öğretim yılında şu ana kadar 550 ihtiyaç sahibi öğrencinin giydirildiği, okul müdürleri 

aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşıldığı belirtildi. 



 

Giyim yardımı yapılan mağazaya ziyarette bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Ali Seçer ve Kemal Süheyl Batmaz her yılki gibi eğitime destek kapsamında giyim yardımı 

yaptıklarını belirttiler. 

Seçer “Birinci Önceliğimiz İnsana Yapılan Yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı 

bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi, eğitim ve öğretimine devam etmesi için gerekli 

ihtiyaçlarının sağlanmasıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 

öğrencilerinin giyimlerine yönelik alımlarımızı gerçekleştirdik.İmkanlarımız ölçüsünde 

elimizden geldiği kadar eğitime katkı sunmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle bir süre 

eğitimlerine dijital ortamda devam eden öğrencilerimiz yeni eğitim dönemiyle birlikte yüz 

yüze eğitime tekrar başladılar. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza öncelikle sağlık 

ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum.” Dedi. 

Batmaz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilerek geleceğe 

hazırlanmalarına yardımcı olmak, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu 

belirterek “Gerek eğitim kurumlarımızın gerekse de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında 

yapılacak tüm yardımlar, eğitimde başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayacaktır. 

Bizim sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine çok çalışmaları; ilerde vatanına, 

milletine ve ailelerine yararlı birer bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleridir.” Dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası olarak; 

Bu yardımların yapılmasında desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize 

teşekkür ediyor, bu vesileyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve 

velilere hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 

ÜYE ZİYARETLERİ; 

SEKTÖRDE “MARKA” 

OLMAK İÇİN “GÜVEN” 

ŞART 

Tarsus Ticaret Borsası 

gerçekleştirdiği üye ziyaretlerinde 

üyelerinin talep ve isteklerini 

dinlemeye, birlikte çözüm 

üretmeye devam ediyor. 

Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel 

Sekreter Hasan Şanlı, Sarıkaya 

Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Plastik Ticaret Ve 

Sanayi Limited Şirketi – Hacı Mehmet SARIKAYA’yı iş yerinde ziyaret etti. 



 

Hacı Mehmet Sarıkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, Narenciye 

paketleme tesisleri ve yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Gündeme dair konular ile 

Borsanın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Sarıkaya; “Yaklaşık 

15 yıldır burada hizmet veriyoruz. Artık Tarsusluyuz. Başta Rusya, Ukrayna olmak üzere, 

birçok Avrupa ve eski Balkan Ülkelerine yoğun ihracatımız devam ediyor. Kendi 

ihtiyacımızı karşılamak üzere plastik kasa üretimimize başladık. Bugüne kadar kalite 

politikasından ödün vermeden ihracat potansiyelimizi sürekli arttırmayı hedeflemekteyiz” 

diyerek, ihracatta KDV iadelerinin ihracatçılar için önemli olduğunu da sözlerine ekledi. 

“Marifet iltifata tabidir “vecizinden kinaye eden Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Tarsus’un 

ihracat potansiyelinin artmasına, sektöründe artık bir marka ve güven haline gelen 

Sarıkaya’yı ve firmasını gerçekleştirdiği yatırımları ve ihracatı dolayısıyla tebrik ederek 

bölge ticaretine ve ekonomisine yön veren sektörlerden birinin Tarsus Ticaret Borsası 

üyesi olmasından da duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Seçer ziyaretin sonunda Sarıkaya’ya teşekkür plaketi takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ; BABADAN OĞULA SEKTÖRDE BÜYÜYEN MARKA 

“BOZDAĞ” 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Bozdağ Sebze Meyve Sevkiyatçılığı 

Ambalaj Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi – Ramazan 

BOZDAĞ, Abdullah BOZDAĞ’ı ziyaretlerinde, pandeminin başlamasından bu yana 

yaşanan zorlu koşullara rağmen dış ticarette gösterdikleri ekonomik katkıları, ihracat ve 

yatırımlarını arttırmaları nedeniyle de plaket takdim ettiler. 

Abdullah Bozdağ, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “ Babam 



 

Ramazan Bozdağ ile birlikte yürüttüğümüz işimizi yeni yatırımlarımız ile büyütmeye 

devam ediyoruz. Borsamızın da bu esnada bizlere olan katkısından oldukça memnunuz. 

Özellikle İhracat kapasitemizin artması, yeni pazarlara girişte bizlerle birlikte oldu.” Dediği 

ziyarette sektörünün ihracatta hak ettiği paya ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini 

pandemide gıdaya olan ihtiyacın daha da netleştiğini belirterek, iç piyasaya sevk ettikleri 

raf ömrü nedeniyle kısa sürede tedarik zincirinden tüketici ile buluşması gereken temel 

tüketim gıdalarının pazarlanmasında yaşanan sorunları da aktardı. 

Başkan Yardımcısı Seçer , Borsa Meclis Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdağ’ın açtığı 

yolda emin adımlarla yürüyen, firmalarının gelişimine, ülke ve pazar şartlarına uyum 

sağlayan, sektöründe başarıları ve ihracatta gerçekleştirdikleri yükselişten ötürü Abdullah 

Bozdağ’ı , Borsa adına tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 

Seçer ziyaretin sonunda Abdullah Bozdağ’a teşekkür plaketi takdim etti. 

 

ÜYE ZİYARETLERİ; “BEN DERSEK HİÇ, BİZ DERSEK GÜÇ OLURUZ” 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Batu Agro Gıda İmalat Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi – Kubilay Hıdıroğlu’na ziyaretlerinde, gündeme dair konular ile 

Borsanın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulundular. 

Kubilay Hıdıroğlu , gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek,”İnsan 

sağlığını tehdit eden birçok ürünün kullanıldığı günümüz dünyasında, 

halkımızın,sağlıklı,doğal,katkısız ve saf ürünler tüketmeyi hak ettiğine inanıyoruz ve bu 

doğrultuda çalışıyoruz.” Dedi 

Her sektörde acımasızca bir rekabetin mevcut olduğunu dile getiren Kubilay Hıdıroğlu, 

“Bu rekabet ortamı, Ülkemiz çıkarlarına, yerel işletmelere, devamında sektörü besleyen 

gruplara zarar veriyor. Pes etmemek gerekiyor. Firma olarak büyümeye devam ediyoruz. 



 

Yeni hedef ve fikirlerimiz var. Odamızda Borsamızda hedeflerimizde bizlere yardımcı 

oluyor. 

Ben dersek HİÇ, Biz dersek GÜÇ oluruz, diyen Kubilay Hıdıroğlu, "Piyasada var olmak 

için piyasa koşullarına uymak ve bu rekabete ayak uydurmak için “BİZ” olmalıyız.” 

mesajını verdi. 

“Zahmetsiz rahmet olmuyor” diyen Başkan Yardımcısı Ali Seçer,” Yıllardır sektörün içinde 

edindiğiniz tecrübe ve bilgiyi paylaşarak hem sektöre hem üreticiye zorluklarla birlikte 

nelerin başarılabileceğini gösteriyorsunuz. Borsamız ve şahsım adına pandemi 

dönemindeki yatırımlarınızla ekonomiye olan katkınızı tebrik ediyor, başarılarınızın 

devamını diliyoruz.” Dedi. 

 

ÜYE ZİYARETLERİ; “HANGİ SEKTÖR PARA KAYBETMEYİ İSTER” 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Gönkar Tarım Taşımacılık 

Madencilik İnşaat Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi –Turan Gönder’e 

ziyaretlerinde, yaş meyve sebze üretimi, ihracatı ve genel ekonomi hakkında istişarede 

bulundular. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Turan GÖNDER, sektöre 50 yılı aşkın süredir 

ve 2 nesildir devam eden güven ve deneyimleri ile hizmet verdiklerini, Tarsus Ticaret 

Borsası’nın verdikleri hizmete olan katkısından da memnun olduklarını ifade etti.“Hangi 

sektör para kaybetmeyi ister” diyen Gönder, dünyanın istediği kalitede, insan sağlığına 

uygun üretim ve ambalaj yaptıklarına dikkati çekerek, ürün gamlarından dolayı 

müşterilerinin ve tüketicinin güvenini kaybetmemenin en önemli misyonları olduğu ifade 

etti. 



 

Gönder, 2020'de ihracatta başarılı bir ivme sergilediklerini, Borsanın URGE projesi 

kapsamında daha hızlı yol aldıklarına değinerek, “İhracat çıtasını yükseltmek için 

çalışmalarımız devam etmektedir. Rusyada güçlü bir pazarımız oldu, hedef 

pazarlarımızda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl öncelikli hedefimiz Pazar payımızı 

arttırmak ve yeni hedef pazarlarda rekabetimizi arttırmak” dedi. 

Proje bazında yürüttükleri yeni yatırımlarından, karşılaştıkları sorunlardan bahseden 

Gönder, bu aşamada Borsanın sağladığı desteklere de teşekkür ederek, “İhtiyacımıza 

anında cevap veren bir Borsamız var. Borsa Yönetimine ve personellerine de ilgilerinden 

dolayı teşekkür ederim. “Dedi. 

Başkan Yardımcısı Seçer , “ Yılların verdiği deneyim, tecrübe ve yoğun çalışma temposu 

ile yakaladığınız kalite ve hizmeti en iyi şekilde yöneterek kendi sektöründe uzmanlaşmış 

olmanızı takdir ediyor, Borsamız ve şahsım adına yeni tesisinizin hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi. 

ÜYE ZİYARETLERİ; ÖNCE ÜRETTİ, SONRA SANAYİSİNİ KURDU, ŞİMDİ 

İHRACATINI YAPIYOR. 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Çukurova İrmik A.Ş. – Muhterem 

Karaer’e ziyaretlerinde, pandemi sürecinde hız kesmeden üretime devam ederek, 

ihracatını artırarak, yatırım ve istihdama devam etmeleri nedeniyle de plaket takdim 

ettiler. 

Muhterem Karaer, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, tarımsal üretim ile 

başladığı faaliyetlerine irmik, un, kepek üretimi ile geliştirdiklerini ifade ederek “Ben 

girişimci bir ruha sahibim. 'Yapamazsın' diyenlere inat en iyisini yapıyor, en kalitelisini 



 

üretiyoruz. Farklı fikirlere hep açık olmuşumdur. Risk olmazsa başarı olmaz. Riski göze 

alan kazanır. Borsamız bizim evimiz. Dünde, bugünde yarında evimiz. Bir şikâyetim, bir 

talebim olduğunda anında ulaşabiliyor, genel sekreterimizden tutun çalışan 

personellerimize kadar anında yardımcı oluyorlar. Biz borsamızı ailemiz olarak 

görüyoruz.” 

Gündeme dair konular ile Borsanın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan 

ziyarette, Karaer, son 1 yıldır navlun sorunu yaşadıklarını belirterek” Her geçen gün 

üretim ve tedarik zincirimizi geliştiriyor ve genişletiyoruz. İnsan kaynaklarına ve yerli ham 

maddeye önem veriyoruz. Bugün 48 ülkeye ihracat yapan bir firmayız ancak navlun 

konusunda bütün ihracatçılar gibi sorun yaşıyoruz. Biz, İhracat odaklı çalışıyor, ülkemize 

değer katmak için var gücü ile çalışan, uluslararası standartlarda ve kapasitede üretim 

yapan entegre bir tesis olarak ekonomiye, ihracata katkı ve istihdam sağlamak için çaba 

sarf ediyoruz.” Dedi. 

Başkan Yardımcısı Ali Seçer,”Bölgemiz tarımsal üretimin yüksek kapasitede 

gerçekleştiği, mamul madde ve ham madde olarak tarımsal sanayinin ihtiyacına cevap 

verecek üretimin olduğu bir konumdayız. Gerçekleştirdiğiniz yatırımlar, ihracatınız, 

istihdama olan katkınız dolayısıyla tebrik ediyor,bölge ticaretine ve ekonomisine yön 

veren sektörlerden birinin Tarsus Ticaret Borsası üyesi olmasından memnuniyet 

duyuyoruz “ dedi. 

Seçer ziyaretin sonunda Muhterem Karaer’e teşekkür plaketi takdim etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ; MESLEK DEDEDEN TORUNA GEÇTİ, BABA-OĞUL 

İHRACATLA BÜYÜDÜ. 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen ziyaretler 

kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter 

Hasan Şanlı, NTB Tarım Gıda Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi – Mustafa Bobuş ve 

Nail Turan Bobuş’a ziyaretlerinde, sektörde 

deden toruna devam ettirilen mirasa ihracatı 

da ekleyerek pandemi sürecinde ticaretinden 

hız kesmeden devam etmeleri nedeniyle de 

plaket takdim ettiler. 

Mustafa Bobuş, ziyaretten duyduğu 

memnuniyetini belirterek, babadan miras mesleği günün gerektirdiği şartlarda büyüterek 

geliştirdiklerini ifade etti. 

Babadan oğula geçen ve şimdilerde işini kendi oğlu ile birlikte yürüttüğünü belirten 

Mustafa Bobuş, Ziraat mühendisliğinden mezun olan oğlum Nail Turan ile salgın 

sürecinde de üretmeye devam ettiklerini, üretileni baba-oğul olarak ihraç ettiklerinin 



 

mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek; “ Hedeflerimiz tabi ki büyük. Kısa vadedeki 

ilk hedefimiz, paketleme ve işleme parkurumuzu daha da geliştirip, ürün çeşidini artırarak 

komşu ülkelere direkt olarak ihracat yapmak. Bunun içinde altyapımızı oluşturuyoruz. 

Oğlum Nail Turan ziraat mühendisliğinden mezun oldu. Birlikte burada çalışıyoruz. 

Burada işin teknik boyutunda bize çok faydası oluyor. Şuan işlerimiz ilerledi. Yurt dışına 

ihracatımızda arttı.” dedi. 

Üniversiteden mezun olmadan önce de babasına yardıma gittiğini söyleyen Nail Turan, 

şimdilerde babası ile çalışmaktan ve babasını gururlandırıyor olmanın mutluluğunu 

yaşadığını ifade etti. 

Başkan Yardımcısı Seçer , “ Yıllarını bu işe adayan babadan oğula, oğuldan toruna 

devam ettirilen işin büyüyerek genç nesillerce de geliştirilerek devam etmesi bizleri de 

mutlu ediyor. Borsamızda dış ticaret konusunda birebir eğitimlerimiz oluyor, Nail 

Turan’ında bu eğitimlerden faydalanması, geleneksel ihracatın yanında e-ihracat ve e-

ticarete de önem vermesini temenni ediyorum. Borsa sizlerin. Gücünü de sizlerden alıyor. 

“dedi 

Seçer ziyaretin sonunda Mustafa Bobuş ve Nail Turan Bobuş’a teşekkür plaketi takdim 

etti. 

ÜYE ZİYARETLERİ; YARIM ASRA YAKINDIR BORSA ÜYESİ, 

SEKTÖRÜNÜN DUAYENİ 

Tarsus Ticaret Borsası gerçekleştirdiği üye 

ziyaretlerinde Borsaya hizmet vermeye 

gönül vermiş üyeleri ile de istişarede 

bulunarak talep ve isteklerini dinlemeye, 

birlikte çözüm üretmeye devam ediyor. 

Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, 

Özinç Çırçır - Aytekin İnç’i iş yerinde ziyaret 

etti. 

 

Gündeme dair konular ile Borsanın 

faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde 

bulunulan ziyarette, Aytekin İnç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarım 

asra yakındır borsa üyesi olmaktan gurur duyduğunu, uzun yıllar Meclis Başkanlığı 

yaptığını belirterek, “1976 yılında başlayan Borsa üyeliğim, 1985 de Meclis üyeliği ile 

devam etti. Uzun yıllar Meclis Başkanı olarak görevde bulundum. Tarsus Ticaret 

Borsası'nın bugün geldiği noktadan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. Şiar 



 

edindiğimiz misyonumuz “BİZ” olabilmek her kuruma, kurumda görev alanlara nasip 

olmaz. Bu başarı, bu yükseliş tamamen aidiyet duygusu ile tanımlanabilir.” 

İnç, birlik ve beraberlik anlayışı içinde yürütülen her iş başarıyı doğurur diyerek “Tarsus 

Ticaret Borsası , her zaman üyeleri ile onların gücüyle , güveniyle hizmetini yürüyor. 

Yönetim Kurulu, Meclisi, üyeleri, genel sekreteri ve personeli ile Tarsus'un ekonomi ve 

ticaretinin yanında sosyo kültürel yapısına dokunuşları ve daha birçok alanda gelişimine 

önemli katkıları bulunuyor. Borsamızın Tarsus ve ülkenin yararına olan her şeye öncülük 

edeceğine ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de ilkleri gerçekleştireceğine ve daha bir 

cok başarıya imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi. 

Başkan Yardımcısı Seçer , “Yarım Asra yakındır Borsa üyesi, sektörünün duayeni bir 

büyüğümüz olarak Borsamıza verdiğiniz emek ve hizmetler için teşekkür ederiz.Tarsus 

ekonomisine yön veren tarım sektörünün iş erbaplarının birbirleri ile arasında köprüleri 

sağlamlaştırma adına organize ettiğimiz bu ziyaretler ile uzun yıllardır Borsa’ya hizmet 

veren, gönül veren, üyelerimizi de Genel Sekreterimiz ile ziyaret ederek, bir anlamda hem 

gönüllerini alarak hem de yüzlerini görme imkanı buluyoruz” dedi. 

Seçer ziyaretin sonunda Tarsus Ticaret Borsasının gelişmesine katkı sağlayan, emek 

harcayan Aytekin İnç’e teşekkür plaketi takdim etti. 

ÜYE 

ZİYARETLERİ; 

SEKTÖRDE 

“GÜÇLÜ VE 

ÖNCÜ” FİRMA 

Borsa üyelerine 

gerçekleştirilen 

ziyaretler kapsamında 

Borsa Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ali 

Seçer ve Genel 

Sekreter Hasan Şanlı, 

Yonca Fide – Rasim 

Çavaş ve Toygun Çavaş ‘a ziyaretlerinde, pandemi ile birlikte önemi daha da artan 

gıdanın başlangıcı tohum ve fide sektöründe yaşanan zorlu üretim ve tedarik koşullarına 

rağmen işletme kapasitesini arttıran yatırım ve istihdama devam etmeleri nedeniyle de 

plaket takdim ettiler. 

Rasim Çavaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, Yonca Fide olarak güçlü, 

güvenilir ve kaliteli marka imajlarını korumak geliştirmek için yeni üretim teknolojilerini 



 

takip edip uyguladıklarını ve geliştirmeye devam ettiklerini, satış sonrası teknik destek 

konusunda teknik personel eğitimine önem verdiklerini, gelişen tarım tekniklerini takip 

edip bu gelişmeleri üreticiyle paylaştıklarını ve her zaman Türk üreticisine hizmet etmeyi 

misyon olarak belirlediklerini söyledi. 

Gündeme dair konular ile Borsanın faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan 

ziyarette, Çavaş, sözlerine şu şekilde devam etti; “İlk ve tek iyi tarım uygulamaları yapan 

fide tesisi Yonca Fide olarak yıllık 95 Milyon aşısız ve 15 Milyon aşılı sebze fidesi 

üretiyoruz. Toygun beyde (oğlu) artık firmamızda. Kendi ihtiyacımıza uygun olarak plastik 

üzerine yeni yatırımımızı da tamamladık.” Dedi.Başkan Yardımcısı Ali Seçer,”Bölgemiz 

tarımsal üretim anlamında gerçek bir üs. Tarsus’a ve bölgemize verdiğiniz tarımsal üretimi 

artıracak yenilikçi yaklaşımınızdan, sektörde güçlü ve öncü firma olarak 

gerçekleştirdiğiniz yatırımlar, istihdama olan katkınız dolayısıyla tebrik ediyor,bölge 

ticaretine ve ekonomisine yön veren sektörlerden birinin Tarsus Ticaret Borsası üyesi 

olmasından memnuniyet duyuyorum “ dedi. 

Seçer ziyaretin sonunda Rasim Çavaş ve Toygun Çavaş’a teşekkür plaketi takdim etti. 

BAŞKAN MURAT KAYA, ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOBB 

MÜŞTEREK KONSEY TOPLANTISINA KATILDI. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Borsalar 

Konsey Üyesi Murat Kaya, Ankara’da gerçekleştirilen TOBB Müşterek Konsey 

Toplantısına katıldı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen 

toplantıda, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 

T  

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, son 

günlerde bankaların kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırılması da gündeme gelirken, 



 

güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz 

kurlarında istikrar sağlanması gerektiği ifade edildi. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, TOBB camiası olarak sahada olduklarını, 

ekonominin tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadaki durumu en iyi şekilde 

görüp, sorunları ve sıkıntıları tespit ettiklerini belirterek toplantıda borsa üyelerinden gelen 

talepleri ilettiği açıklamasında Yeşil Mutabakat kapsamında artan enerji maliyetlerinin 

ticari faaliyette bulunan işletmelere getirdiği yükü azalmak amacıyla, Ülke ekonomisine 

katkı sağlayacak, çevre dostu olan güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmelere bu yatırımlarına 

istinaden cazip koşullarla finansman desteği sağlanmasına ve Rusya’ya yapılan Yaş 

meyve sebze ihracatımızda ise, en fazla etkilenen bölge , hatta lokal olarak Tarsus 

olduğuna değindi. 

Müşterek Konsey toplantısının gerçekleşmesini ve ev sahipliği yapan Hisarcıklıoğlu’na da 

teşekkür eden Başkan Murat Kaya; 

“TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanımız 

Mehmet Muş’un teşrifleriyle TOBB Müşterek Konsey Toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik 

Başkanımız yaptığı konuşmasında covid-19 salgın döneminde TOBB olarak sektörlere 

yönelik çalışmalar, Türk lirasında yaşanan olağan dışı değer kaybının büyük ölçüde geri 

alınmış olması ve bankaların kredi faizleri konularında yaptığı açıklamalarla yine bizlerin 

sesi oldu. Her daim iş dünyasının sesi olan, camiamızın beklenti ve taleplerini hükümet 

yetkilileri nezdinde iletilmesini ve çözümünü sağlayan Başkanımız Sayın 

Hisarcıklıoüğlu’na teşekkür ediyorum, Müşterek Konsey Toplantımızın sonuçlarının 

hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı. 

 

 



 

TARSUS'UN 100. YIL KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNDE 100 YILLIK 

SÜREÇTE TARSUS TİCARETİ ANLATILDI 

100 yıllık süreçte Tarsus Ticareti anlatıldı 

Mersin’in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri 

kapsamında, Tarsus’un 100 yıllık süreçteki ticareti anlatıldı. 

Mersin 

Büyükşehir 

Belediyesi 

tarafından 

Cumhuriyet 

alanında 

düzenlenen ve 

içerisinde sergi 

salonun da yer 

aldığı kapalı 

Etkinlik alanında 

düzenlenen 

“100 Yıllık 

Süreçte Tarsus 

Ticareti” konulu 

etkinliğin 

moderatörlüğünü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak yaparken, Tarsus 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı konuşmacı 

olarak katılırken, Tarsus’un uluslar arası ölçekte üretimdeki başarılarıyla tanınan Berdan 

Cıvata’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, etkinliğe çevirimiçi olarak 

katıldı. 

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, “Tarsus’un, Anadolu’da kurulmuş en eski yerleşim 

yerlerinden birisi olduğunu ve yerleşimin kentin tarihiyle özdeşleşmiş olan Berdan 

Nehri’nin hemen yanına kurulduğunu söyledi. 

Tarsus’ta 1 milyon 500 bin dekar alanda 90 değişik türden ürün yetiştirildiğine dikkat 

çeken Başkan Avcı, Anadolu topraklarında çok az yerleşimin sahip olduğu tarımsal 

coğrafyanın bölgede tarımın her dönem canlı kalmasını sağladığını, Tarsus’un içinde 

bulunduğu bölgenin ürün yelpazesindeki bu nimetleri tarihsel süreç boyunca her daim 

yüksek verim alabilecek şekilde doğru kullandığının altını çizdi. 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Tarsus’un suyun olduğu bölgede kurulduğunu ve 

bu nedenle suyun olduğu yerde bolluk ve bereketin bulunduğunu, Tarsus’un da 

Türkiye’nin en önemli tarım havzalarının başında geldiğini, Türkiye’de cumhuriyetten 



 

önce 8 iplik ve dokuma fabrikası bulunduğunu, bu fabrikaların 2’sinin Adana’da, 2’sinin 

de Tarsus’ta olduğunu vurguladı. 

 

Tarsus’ta çok sayıda medeniyetlerin yaşadığını ve mümbit arazilerinin yanı sıra, yer 

altından tarif fışkırdığını, ancak 10 bin yıllık tarihe sahip olan kadim kentin bacasız sanayi 

diye bilinen turizmden nasibini bir türlü alamadığına dikkat çeken Başkan Kaya, 

“Toprağından bereket fışkıran ve 1980 yılına kadar beyaz altın olarak bilinen ve 650 bin 

dekar alanda yapılan pamuk üretiminin yanı sıra tekstil ve çırçır fabrikalarının yoğun 

olduğu Tarsus’umuzda, ülkemizde ve dünyada tekstil sektöründe yaşanan kriz sonucu 

fabrikalar kapandı. Binlerce insan işsiz kaldı. 

Ciddi sıkıntılar yaşandı.Ancak her şeye rağmen Tarsus olarak sıkıntıların aşılması 

konusunda ciddi adımlar atmaya başladık. İnanıyorum ki Tarsus önümüzdeki süreçte 

sadece bölgenin değil, Türkiye’nin parlayan kenti, cazibe merkezi olacak. Tarsus’un önü 

gerçekten çok açık.  

Bunlara ilaveten de eksikliklerimizin başında 10 dakikalık sürede ulaşabileceğimiz 

denizimizden yararlanamamamız bizim en büyük eksikliklerimizden biridir. Tarsus 

Kazanlı Turizm bölgesinin de bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” dedi. 

Berdan Cıvata’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi ise konuşmasında 

Türkiye’nin ilk elektriğinin kurulduğu Tarsus’un, tarihi boyunca hep ilklerin kenti olduğunu, 

böyle bir kentte yaşadıkları için büyük gurur duyduklarına dikkat çekti. 



 

Berdan Cıvata olarak Tarsus’un adını sadece ulusal ölçekte değil, uluslar arası 

platformlarda da duyurmakta olduklarını belirtti. 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ise, başta Ticaret Borsası olmak üzere 

Ziraat Odası ve diğer meslek odalarıyla birlikte geliştirdikleri işbirliğiyle Tarsus’un hayatın 

her alanında kalkınması için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Türkiye’nin ilk Ticaret 

ve Sanayi Odası olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Ticaret Borsası ile birlikte 

kurulmasına öncülük ettiğimiz ve halen yoğun emek verdiğimiz Tarsus Organize Sanayi 

Bölgesi ile Mersin’deki iş insanlarının oluşturduğu yine Tarsus’umuzda faaliyet 

gösterecek olan TÜİOSB’de 12 bin kişi istihdam edilecektir. Görüldüğü üzere başta 

Tarsus’umuz olmak üzere tüm bölgemizin hayatın her alanında kalkınması için 

çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu 

 

 

 

 

 

 



 

VALİSİ ALİ İHSAN SU, TARSUS TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ 

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret Borsası (TTB) yerleşkesinde incelemelerde 

bulundu. 

 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Aralık ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet 

Toplantısı için Tarsus'a gelen Vali Su, toplantı öncesinde Kaymakam Kadir Sertel Otcu, 

Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet üyeleri ile birlikte Borsa yerleşkesinde 

incelemelerde bulunarak, tesis hakkında Borsa Başkanı Murat Kaya’dan bilgi aldı. 

 

Borsa Başkanı Kaya, Tarsus Ticaret Borsası’nın bölgemizdeki faaliyet alanları ve 

çalışmaları hakkında Vali Su’ya bilgi verirken, Tarsus’un bitkisel üretim deseni, tarımı ve 

tarıma dayalı ticarette de önemli bir rol oynadığını söyledi. 

 

 

Tarsus Ticaret Borsası'nın tek kurucu ortağı olduğu ve 2020 yılı Haziran ayında hizmete 

giren Lisanslı Depo, Borsa yerleşkesi içerisinde bulunan Soğuk hava Depoları ile 

‘Tarsus’ta Yaşam’ temalı eski Tarsus resimlerinin ve tarihi iplik dokuma fabrikasına ait 

malzemelerin sergilendiği Borsa Sergi Salonu’nu da ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan 

Su, yerleşkenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, tesislerin kente ve 

ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Borsa yerleşkesini ziyaretinde dolayı Vali 

Su’ya tablo hediye etti. 



 

SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ TARSUS TİCARET BORSASIN DA 

BAŞLADI 

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 15- 

17 Aralık tarihlerinde 3 gün sürecek Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan 

tüm ürün gruplarını kapsayan 100'e yakın katılımcısı ile Sorumlu Denetçi Eğitimi Tarsus 

Ticaret Borsasın da başladı. 

Sorumlu Denetçi Eğitimi, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan 

ER’in açılış konuşması ile başladı. 

Bölge Müdürü ER, eğitime farklı illerden katılan kursiyerlere başarılar dilerken Sorumlu 

Denetçi Eğitimi için ev sahipliğinde bulunan Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kuruluna 

teşekkür etti. 

Bölge Müdürü ER, konuşmasında “Borsamızda biz kendimizi ev sahibi gibi hissediyoruz. 

Borsamız yönetim kurulumuza, iş birlikleri, eğitim konusunda yer tahsisi ve sundukları 

olanaklar için teşekkür ederiz. Bu eğitim sonunda sorumlu denetçi olacakların ihracattaki 

iş ve işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapacaklar.” İfadesinde bulunarak “Eğitim 

sonunda düzenlenecek sınavda tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim” dedim. 

Bölge Müdür Yardımcısı Cevat Çelebi ise eğitime katılacaklara başarılar diledi. Çelebi, 

yapılacak eğitim ve sınavla ilgili teknik açıklamalarda bulunarak Dış Ticarette Risk Esaslı 

Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden kullanıcı olacakların hak ve sorumluluklarına ilişkin 

konular ile eğitimin önemi konusunda bilgilendirmede bulundu. 

Düzenlenen Sorumlu Denetçi eğitiminin ilk gününde katılımcılara başarılar dileyen Borsa 

Başkan Yardımcısı Ali Seçer “Ülkenin sosyol, ekonomik ve özelikle dış ticareti açısından 

bu tür eğitimlerin planlanmasında bölge müdürlüğümüze işbirlikleri için teşekkür ederiz. 

Eğitime katılanların daha güvenilir şartlarda ihracatımıza katkılarını sağlayacak bu 



 

eğitime hepiniz hoş geldiniz. Bölge müdürlüğümüze de bize ev sahipliği yapma fırsatı 

verdiği için ayrıca teşekkür ederiz.” Dedi. 

Eğitim, Ticaret Denetmenleri Koordinator Önay Türk ‘ün sunumuyla başladı 

Eğitime Ticaret Denetmeni Şube Müdür V. Selahaddin Murat SEYHAN ile beraberindeki 

eğitimci Ticaret Denetmenleri tarafından veriliyor. 

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak dijital kapalı platform üzerinden 2 

farklı salonda eğitimler eş zamanlı olarak düzenlenmektedir. 

 

ÜYE ZİYARETLERİ; “TOPRAĞIN İLACI BEYAZ ALTIN STRATEJİK BİR 

ÜRÜN OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR. 

Üye ziyaretleri kapsamında edinilen fikirlerle ziyaret yolculuğuna devam eden Tarsus 

Ticaret Borsası , ziyaretler kapsamında üyelerinin sorunlarını dileklerini , tavsiyelerini 

dinliyor , birlikte hareket etmenin ekonomiye ve ticarete kazandıracağı fikirleri paylaşıyor. 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen bu ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı, Çelikten Çırçır İşletmesi- Halil 

Çelikten’ e ziyaretlerinde ticaretten, ekonomiye kadar gündeme dair konular ile Borsanın 

faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulundular. 

Yeni yatırımları ile sektöründe rekabetçiliği tetikleyen Halil Çelikten, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek “Borsamızın gerçekleştirdiği bu ziyaretlerden memnunuz. İkili 

ilişkilere önem veren borsamız ziyaretlerinde ve yıl içinde yapacakları faaliyetleri de 

anlatarak bizlerle beraber yol haritası oluşturuyor.Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, 



 

küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin 

başında gelen pamuk, stratejik bir ürün olarak ön plana çıkmaktadır. 

Pamuk fiyatlarının da güzel olduğunu aktaran Çelikten, "Bölgedeki çiftçilerimiz için en 

önemli ekim bitkisi pamuktur. Çünkü, sulama yapandan toplayana kadar herkes 

pamuktan para kazanıyor. Çok şükür ürünümüz bu sene iyi ve bereketli oldu." ifadelerini 

kullandı. 

Borsa olarak yapılan faaliyetleri ve 2022 hedefleri hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer, Borsanın her zaman üyelerine hizmete hazır olduklarını belirterek bölge 

ticaretine ve ekonomisine yön veren sektörlerden birinin Tarsus Ticaret Borsası üyesi 

olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

TARSUS TİCARET BORSASI 

PERSONELLERİ YILIN SON 

PERSONEL TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Borsa Son Personel Toplantısını Yaptı 

Tarsus Ticaret Borsası personelleri yılın 

son personel toplantısını gerçekleştirdi. 

Yılın son toplantısında bir araya gelen 

Borsa ve TTB LİDAŞ personellerine Başkan Yardımcısı Ali Seçer de eşlik etti. 

Bir yılın değerlendirmesini yaptıkları son toplantıda personeller, 2022 yılından 

beklentilerini, 2022 yılı hedeflerini de son toplantıda birbirleri ile paylaşarak yeni yılda 

daha üretken olmayı amaçladıklarını belirttiler. 

Seçer, 2022 yılı için iyi dilek ve temennide bulunarak, “Yeni yılın, tüm sorunların aşıldığı, 

toplum sağlığının geri kazanıldığı ve ülkemizin ekonomik anlamda daha güçlü olabildiği 

bir yıl olması en büyük beklentimizdir.” Dediği konuşmasına şu şekilde devam etti; 

“Yeni yıldan yenilikler beklemek umudu artırır. Kendimizden değil, başkasından 

beklediğimiz sürece, umutlar hayal kırıklığına dönüşür. Geçmiş yıldaki başarısız 

yöntemleri tekrar etmek, yeni yılda bir şey kazandırmaz. Yeni yılın elimizi kolumuzu 

bağlamaması için, başarısız stratejileri, yenileriyle değiştirmek zorundayız. İşte tam bu 

noktada kendimize inanmalıyız. 

Hepinizin yeni yılını kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı , mutlu , huzurlu bir yıl 

diliyorum” dedi. 

 



 

 

Başkan Murat Kaya, 2021 yılında da devam eden pandemi dolayısıyla iş dünyası olarak 

zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bizler İş dünyası olarak, gelecekten hiçbir zaman 

umudumuzu kesmedik. 2022 yılı için sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve 

hedeflerimiz de bulunmaktadır. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı 

engellemeyecektir. Tarsus iş dünyası olarak biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2022 

yılında ülkemizin ve güzel kentimiz Tarsus’umuzun daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve 

ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin en büyük ortak 

temennisidir. “ Dedi 

Tarsus Ticaret Borsası olarak; başarı hikayelerinin yeni yılda da devam edeceğinin altını 

çizen Borsa Başkanı Murat Kaya, önümüzdeki günlerde hem Tarsus’a hem de Ülkemize 

müjdeli haberlerimiz olacak. Bu müjdeli haberimiz ile ilgili çalışmalarımız tamamladık. 

Tarsus’u hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız 

her işte, ortaya koyduğumuz her projede Tarsus’un ve ülkemizin gelişmesine katkı 

vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Borsa olarak, bu 

güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Tarsus’un kalkınma yolculuğuna destek vermeye 

devam edeceğiz. 

Ben bu vesile ile Yeni Yılın, başta ülkemiz olmak üzere, Tarsusu’muza, Borsa üyelerimize 

ve borsa personellerimize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde 

sözlerini tamamladı. 

 



 

 


