
 

 

 

  

 

 

 



Başkan Murat Kaya " Her işin başı Üretim." 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya, Borsa olarak kalkınma hareketini 

bir bütün olarak kabul ettiklerini ve her 

işin başına da mutlaka üretimi 

koyduklarını belirterek, “Sonrasında ise 

ülkemizin kalkınması için, çok çalışıp, 

çok üretip, çok satıp, çok kazanacağız" 

dedi. 

Başkan Murat Kaya, yaptığı 

açıklamasında, 2020 yılı Mart ayında 

başlayan ve halen devam eden pandeminin etkilerinin devam ettiğini, Borsa olarak tüm 

imkanlarıyla üyelerinin sesi olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, her şeye rağmen 

hem ülke hem de bölgenin kalkınması için çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok 

kazanmamız gerektiğini söyledi. 

Tüm ülkelerin ve firmaların pandemi ile birlikte sorunlar yaşadığına vurgu yapan Ticaret 

Borsası Başkanı Murat Kaya “Ancak paydaşların etkin ve verimli işbirlikleriyle, aslında 

sorunlara çözümlerimiz de var. Akılcı düşünerek, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla, 

ortak paydamızın peşinden giderek ortak geleceğimiz için sorunlarımızı çözebiliriz” 

ifadesini kullandı. 

“Bugünün yenilikleri ve teknolojik dönüşümünü yakalayarak ülkemizin geniş 

yenilenebilir enerji kaynaklarını akıllıca kullanarak, tarımın ve gıdanın önemini 

kavrayarak harekete geçme zamanı gelmiştir” diyen Başkan Kaya “Tarımı, tarımsal 

üretimi, ihracatı kısıtlayıcı politikaları bir yana bırakarak küresel gelecek açısından 

kolay zamanların geçtiği bugünleri iyi değerlendirmeli, bu çerçevede, tarımsal 

faaliyetlerimizin kesintisiz ve büyüyerek devam etmesini sağlayacak politikaları da bir 

an önce gecikmeden uygulamalıyız” dedi. 

İklim değişikliğinin dünya üretimine olumsuz etkisine değinen Başkan Murat Kaya, 

“2020 yılında UN Global Compact’a verdiğimiz raporda 2030 yılında daha yaşanabilir 

bir dünyaya ulaşmak için atmamız gereken adımları ortaya koyduk. Bu kapsamda 

önceliğimiz iklim değişikliğinin önemine dikkat çekmekti. Türkiye’nin en öncelikli 

aksiyon alması gereken konu, iklim değişikliği ile mücadele olmalı. Bu noktada 

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi, ancak kalkınma hareketimizi bir bütün olarak 

kabul etmek ve her işin başına da mutlaka üretimi koymak gerekiyor. Bu imkana 

ulaşabilmek ise ancak ortak bir çalışmayla mümkün. Tüm ülkelerin, firmaların sorunları 

var; ancak paydaşların etkin ve verimli işbirlikleriyle, aslında bu sorunlara çözümlerimiz 

de var. Akılcı düşünerek, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla, ortak paydamızın peşinden 

giderek ortak geleceğimiz için sorunlarımızı çözebiliriz” şeklinde sözlerini tamamladı. 



Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ile Genel 

Sekreter Hasan Şanlı Borsa Üyesi Torunlar Gıda San. Tic. AŞ.'ne ziyarette 

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 Ziyaretleri;Pandemide İhracatını artırdı, Yeni yatırımını tamamladı 

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 bağışıklığı hızla kazanmamız lazım" 

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. 

 



Üretime ve İklim Değişikliğine Dikkat 

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 Ziyaretleri; 40 Yıldır Borsa Üyesi olmaktan onur duymaktayım 

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 Ziyaretleri;Tarımın başlangıcı Tohum dedi, Sektörde büyükler arasına girdi. 

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. 

 

Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Ekim ayı olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet 

toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan SU başkanlığında gerçekleştirildi. 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi şantiye binasında gerçekleştirilen toplantıya, Tarsus 

OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Tarsus OSB yönetim kurulu üyesi Murat Kaya, 

Tarsus OSB yönetim kurulu üyesi Ayhan Terban, Tarsus OSB yönetim kurulu üyesi 

Abdulkadir Filiz ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. 



OSB’nin son durumu hakkında sunum yapılmasıyla başlayan toplantıda, OSB’de 

gelinen aşama ve yapılması gereken çalışmalar tüm detaylarıyla değerlendirildi. 

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından dilek ve 

temenniler ile sona erdi. 

Toplantının ardından Vali Ali İhsan SU Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet üyelerinin 

de katılımıyla OSB şantiye sahasında çeşitli incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi 

aldı. 

Üye Ziyaretleri; Bir hayali vardı, hem dünyayı gezmek, hem de ihracat 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. 

Öğrencilerimize yapılan yardımlar, eğitimde başarı çıtasının yükselmesine katkı 

sağlayacaktır. 

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. 

 

Başkan Murat Kaya Mevlid Kandilini Kutladı 

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya ,.” Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, hayatımızı diri ve canlı tutmak 

adına fırsat günleridir.” dedi. 

Başkan Murat Kaya , mesajında şu ifadelere yer verdi: 



"Doğan her şey beraberinde karanlıktan aydınlığa çıkışı, katılaşmış kalplerin 

yumuşamasını, umut, rahmet ve bereket getirir. Duygularında sevgi, şefkat, merhamet 

ve hoşgörüyü, ilişkilerinde hakkı, doğruyu güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlas ve 

samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Peygamberimizin 

doğumuyla insanın insan önünde değil, sadece Allah önünde boyun eğmesi gerçeğinin 

gün yüzüne çıktığı andır. 

O'nu anmak için fırsat olan Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, hayatımızı 

diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. 

Mübarek Mevlid Kandili’nin gönüllerimizi aydınlatması, cennet vatanımızın huzur ve 

mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine ve tüm insanlık için hayırlara vesile 

olması temennisiyle, selam ve saygılarımı sunuyorum." 

Üye Ziyaretleri; Sektörde “MARKA” olmak için “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 Ziyaretleri; 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. 

 

Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi 2021 Yılı Eylem Planı Toplantısı 

yapıldı 

Büyük İlçeler Güven ve 

Dönüşüm Projesi 2021 Yılı 

Eylem Planı kapsamında 

Tarsus genelinde uygulanan 

proje ve faaliyetler, Tarsus 

Kaymakamı Kadir Sertel 

OTCU başkanlığında ilgili 

kurum temsilcilerinin katılımı 

ile Ticaret Borsası Toplantı 

Salonunda yapılan toplantıda değerlendirildi. 

Yeni Atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Ebubekir Fil'e Ziyaret 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Başkan Yardımcıları 

Kemal Süheyl Batmaz ve Ali Seçer ile Genel Sekreter Hasan Şanlı Tarsus Emniyet 

Müdürlüğü görevine atanan Ebubekir Fil'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

 

Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Murat Kaya ve 

yönetim kurulu üyeleri Tarsus’un ticari, sosyo kültürel ve ekonomisi hakkında bilgi 

verdiler. 



Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Ebubekir Fil, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek ,vatandaşın huzur ve güveni noktasında tüm birimlerinde 

yer alan ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi. Ebubekir Fil, “Mersin İl 

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan her birimde hizmetimiz oldu.Bizim için önemli 

olan vatandaşımız can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumaktır." dedi. 

Borsa olarak her zaman Emniyet Müdürlüğü ile iç içe çalıştıklarını, ortak bir çok proje 

yaptıklarını, karşılıklı anlayış ve diyalogla sorunların çözümü konusunda ortak akılda 

buluştuklarını ve kentin sorunlarına her zaman büyük bir duyarlılık gösterdiklerini 

belirten Başkan Murat KAYA, Tarsus’un insanlarının sıcak kanlı ve sevecen olduğunu, 

Tarsus’umuzun hayatın her alanında gelişmesi için,Tarsus’umuz için her zaman 

hizmetteyiz’’ şeklinde konuştu. 

 

Borsa Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi; "Tarlanın gübresi, sahibinin 

ayak izidir" 

Tarsus Ticaret Borsası Ekim Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. 

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu Başkanlığında toplanan Borsa Meclisi, 

gündemin görüşülmesinin ardından ülke gündemi, genel ekonomi ve ticareti 

hakkında istişarede bulundular. 

Borsa, Ekim Ayı Meclis toplantısında; yaş meyve sebze ile narenciyenin üretimi, 

ihracatı ve tarım ürünlerinin yeterliliği, üretimde girdi fiyatlarının 2022 sezonuna etkisi, 

iklim değişikliğine bağlı tarla ve bahçe bitkilerinin durumu istişare edildi. 

Türkiye narenciye üretiminin bu yıl 5,5 milyon ton seviyesine ulaşmasının 

beklendiğini ifade eden Meclis Başkanı Ekincioğlu,” Üretim var, kalite var, ancak fiyat 

yok. Yurtdışının istediği ürünlerin tamamını üretiyoruz, pazarda rakiplerimiz ile 

kıyasıya mücadele içindeyiz. Yağışların olmaması da genel anlamda bizi de 

üreticimize de pazarlama noktasında yoruyor.” belirtti. 

"Tarlanın gübresi, sahibinin ayak izidir" 

Başkan Murat Kaya, gıda enflasyonunun dünya genelinde birçok ülkeyi yakından 

ilgilendirdiğini ve ülkeler için önemli bir ekonomik sorun haline döndüğünü belirttiği 

toplantıda, TUİK’in Bitkisel Üretim Ekim ayı açıklamasında tahıllar ve diğer bitkisel 

ürünler ile sebzelerin bir önceki yıla göre azalacağının tahmin edildiğini söyledi, 



 

Başkan Murat Kaya konuşmasını şu şekilde sürdürdü;” Eskilerin bir lafı vardır,” 

"Tarlanın gübresi sahibinin ayak izidir" derler. Üretim noktasında sorunumuz yok, 

ancak üretim maliyetlerimizde yükselme çok. Tarla bitkileri üretiminden Bahçe 

bitkilerine çok hızlı ve yüksek alanlarda geçiş oldu. TUİK son tahmininde Bir önceki 

yıla göre buğday üretiminin %14 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, mısır 

üretiminin değişmeyerek 6,5 milyon ton, arpa üretiminin %30 oranında azalarak 

yaklaşık 5,8 milyon ton olacağını söylüyor. Bu noktaya gelinmesinde girdi maliyetlerinin 

de etkisi var. Her zaman savunduğumuz gibi yeni, yenilikçi ve sürdürülebilir bir tarım 

ekonomisi uygulanmasına ihtiyacımız var” dedi. 

Borsa Yönetim Kurulu faaliyetlerinden de bahseden Başkan Murat Kaya, “ Bugün 

Borsamızın geldiği nokta herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Bur da bir daha bize 

güvenen üyelerimize, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve 

çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak; 

Milletimizin ortak iradesiyle ve imanla hep beraber, el ele gerçekleştirdiği kurtuluş 

mücadelesinin son noktası olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümüne 

de kutluyorum “ dedi. 

 



 

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

Ekincioğlu mesajında; “Vatan toprağımız için canını vermekten çekinmeyen ve 

bağımsız bir ülkede yaşama onurunu bizlere sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi saygı ve 

rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 

 

Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz 

vermeyeceğinin en somut göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti bugün laik, demokratik 

ve sosyal hukuk devleti olmanın sağladığı güçle çağdaş dünyada yerini almakta ve 

yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugün de kendisine karşı oynanan bütün kirli oyunları 

boşa çıkararak hak ettiği parlak geleceğe doğru hızla yol almaktadır. Cumhuriyetimizin 

98. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz 

şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi. 

 

 



Başkan Murat Kaya’dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip 

çıkmak hem tarihimize hem de geleceğimizi var edecek yeni nesillere karşı en önemli 

sorumluluğumuz olduğunu söyledi. 

Başkan Murat Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü dolayısıyla 

yaptığı açıklamasında; 

“Bir milletin iradesine duyulan saygı, en büyük erdemdir. Milletimizin ortak iradesiyle 

ve imanla hep beraber, el ele gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin son noktası olan 

Cumhuriyet, bugün bizlere her zamankinden daha fazla güç ve azim vermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel 

ortaklığıdır. Ülkesine, milletine ve geleceğine inanan tüm vatandaşlarımızın eşitlik ve 

özgürlük temeli üzerine kurulmuş en kıymetli varlığımız, gelecek nesillere en değerli 

emanetimiz, Cumhuriyet’tir. 

Milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürürsek çok daha güçlü ve çok daha 

müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Bizlere düşen de yeni 

yatırımlarla, üretimle, istihdamla, ihracatla, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. 

Bu tarihi günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu 

toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman 

gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; yüce Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 

kutluyorum” ifadelerini kullandı. 



 

 

 

 

 


