
 

 



Akıllı KOBİ Platformu 

Akıllı KOBİ Platformu, 

işini dijitale taşımak ve 

dijital dönüşümünü 

gerçekleştirmek 

isteyen KOBİ’lerin 

ihtiyaç duyduğu ürün 

ve hizmetlerin tek bir 

noktadan ulaşılabilir 

olmasını sağlamak ve 

bu konuda rehberlik ve 

eğitim hizmetleri 

sunmak amacıyla 

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Visa 

iş birliğinde hazırlanan bir dijital dönüşüm platformudur. 

www.akillikobi.org.tr adresinde faaliyet gösterecek platform çerçevesinde; 

- Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetleri, KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine yönelik 

olarak karar almalarına yardımcı olacak şekilde sınıflandırılacak ve bir dijital çözümler 

sergi alanı oluşturulacak, 

- Dijital dönüşüm konusunda eğitim içerikleri ile uzman görüş ve makaleleri 

yayınlanacak, 

- KOBİ’leri dijital dönüşüm konusunda yönlendirecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

Teknoloji tedarikçisi nedir? 

İşletmelerin dijitalleşmesi ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri amacıyla ürün ve 

hizmetler sunan şirketler teknoloji tedarikçisidir. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve 

hizmetlerine yönelik örnekler ekte gönderilmektedir. 

Teknoloji tedarikçileri neden Akıllı KOBİ platformunda yer almalıdır? 

Bilindiği üzere KOBİ’ler dijital dönüşümlerini tek başlarına gerçekleştirememekte, 

bunun için dışarıdan ürün veya hizmet satın almaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için 

birçok teknoloji tedarikçisi tarafından ürün ve hizmet geliştirilmekte, bu ürün ve 

hizmetlerin KOBİ’lere ulaşmasını sağlamak için tanıtım ve 

pazarlama çalışmaları yürütülmekte ve KOBİ’lere ulaşmaya çalışılmaktadır. 

Dijital dönüşüm konusunda geliştirilen bu ürün ve hizmetler ile bu konuda yönlendirme 

yapan politikalar arasında KOBİ’ler, bu kalabalık içerisinde dijital dönüşüm konusunda 

harekete geçmekte kararsız kalmakta, dönüşüme başlayamamakta veya başladıktan 

sonra dönüşümlerini tamamlayamamaktadır. 



Bu kapsamda Akıllı KOBİ platformu ile birlikte KOBİ’ler, burada yer alacak eğitim 

içerikleri ve uzman görüşleri ile dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilecek, öğrendiği 

bilgiler doğrultusunda dijital çözümler sergi alanı ile ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere 

ulaşabilecek, KOBİ’lerin uygulaması için örnek modeller oluşturulacak, teknoloji 

tedarikçileri ile iletişime geçebilecek, dijitalleşme konusunda olgunluk seviyesini 

ölçebilecek ve dijital dönüşümü için karar alması kolaylaştırılacaktır. Ayrıca platform 

çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle KOBİ’ler dijital dönüşümlerini sağlamaları 

için teşvik edilecek ve bunu gerçekleştirmek için dijital çözümleri sergi alanını ziyaret 

etmeleri tavsiye edilecektir. 

Teknoloji tedarikçileri ise Akıllı KOBİ platformunda kendi işletmelerini tanıtabilecek, 

sınırsınız sayıda ürün ve hizmetlerini kategori bazlı sergileyebilecek, KOBİ’ler ile 

doğrudan mesajlaşabilecek ve yayınlayacakları indirim kodları ile KOBİ’lerin ilgisini 

doğrudan ölçebileceklerdir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa iş birliğinde hayata geçen platform 

ile teknoloji tedarikçileri TOBB’un Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 1,5 Milyon 

işletme üyesine erişim imkanı bulacak, gerçekleştirilecek etkinlikler ve duyurularla 

milyonlarca kişiye ürün ve hizmetlerini ulaştırabileceklerdir. 

Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBİ platformunda sergilemeleri 

ücretli midir? 

Teknoloji tedarikçilerinin Akıllı KOBİ’de ürün ve hizmetlerini sergilemeleri ücretsizdir. 

Dijital dönüşüm çözümleri sunan bir teknoloji tedarikçisi Akıllı KOBİ platformunda ürün 

ve hizmetlerini sergilemek için ne yapmalıdır? 

Ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBİ platformunda sergilemek isteyen teknoloji tedarikçileri 

için platformun web sitesi olan http://www.akillikobi.org.tr adresinde “Teknoloji 

Tedarikçisi Kayıt Formu” oluşturulmuştur. Söz konusu forma http://www.akillkobi.org.tr 

adresinde “Teknoloji Tedarikçileri” kısmında “Forma Git” butonunu kullanarak 

erişilebilmektedir. 

Plaform ne zaman KOBİ’lerin kullanımına açılacak? 

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerin 

KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise 

sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ’lerin erişimine sunulacaktır. 6 Mayıs 2021 

tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve 

hizmetlerinin kayıtları tamamlandıktan sonra platform KOBİ’lerin kullanımına 

açılacaktır. 

 

 

 



Borsa “Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi” ni aldı. 

Borsa “Yenilenebilir Enerji Sertifikası 

Tedarik Belgesi” ni aldı. 

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 Yardımcısı Ali 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 Yönetim Kurulu Toplandı;"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. 

 

İHRACAT YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ 

Pandemi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan ve 

Aralık ayında süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılan KDV indiriminin, Resmi Gazete'de yer 

alan düzenlemeyle 2 ay daha uzatılmasının da işletmeler açısından olumlu bir gelişme 

olduğuna değinilen toplantıda 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat 

hedefinin geçilmesi de sevindirici olduğu kaydedildi. 

Başkan Murat Kaya “2021 başında Hedefimiz üretim, istihdam ve ihracat demiştik. 

2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin geçtik. İhracattaki bu artış 

bölgemize de yansıdı. Borsa ihracat işlemlerimiz 2020 yılının Mayıs ayı ihracat 

verilerine oranla 2,6 milyon TL’sından 8,8 milyon TL’sına artarak 2019 yılı Mayıs ayı 

verilerini yakaladı. Buradan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi. 

 



"UYUMA" Projesi Akıllı Telefonlarda 

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucuyla mücadelede 

bilinçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen 

yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve 

Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen “UYUMA” Uygulaması 

aktif hale getirilmiştir. 

Tarsus 

Kaymakamlığının 

10/06/2021 tarihli 

yazısı ile projeye 

ait uygulamanın 

amacı ve kullanımı 

bildirilmiştir. 

 

“UYUMA” 

projesinin amacı 

teknolojik imkânlar 

aracılığıyla 

uyuşturucu ile 

mücadelede 

vatandaş 

duyarlılığını 

oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek 

suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmaktır. Uygulamanın önemli 

özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim 

yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler 

tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. 

 

Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşımız, 

“UYUMA” uygulamasındaki butona basarak ihbarda bulunacak, sisteme konum 

bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek, ihbarcının kimliği 

kesinlikle gizli tutulacak ve vatandaşlarımızın desteği ile suçla mücadelede kolluk 

kuvvetinin etkinliği artırılacaktır. 

 

İlçemizde uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal 

sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla " UYUMA" 

uygulamasını şahsi telefonlarında aktif hale getirilmesi önem arz etmektedir. 

 



Borsa Üyelerini İlgilendiren 7326 Sayılı Kanun Açıklamaları 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

09.06.2021 tarihli Resmi 

gazetede yayımlanmıştır. Kanun 

içeriğine ilişkin açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır: 

1.KAPSAM 

Kanun'un 10 uncu maddesinin 4 

inci fıkrası uyarınca 30/4/2021 

tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği 

hâlde bu Kanunun yayımı tarihine 

kadar ödenmemiş olan; 

*Üyelerimizin borsamıza olan 

aidat, ücreti borç asılları, yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. 

*Üyelerimizin 2021 yılı aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında değildir. 

*Üyelerimizin 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma 

kapsamında olacaktır. 

2. VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER 

17/11/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı Kanun kapsamında yer alan, 

"vergi mükellefiyeti sona ermiş üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten 

sonraki borç asıl ve faizlerinin re'sen silinmesi" uygulamasına, 7326 sayılı Kanunda 

yer verilmemiştir. 

Bu nedenle vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler bakımından, 7326 sayılı Kanun 

kapsamında tesis edilmesi gereken bir işlem bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki 

üyelerin 17/11/2020 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak vadesi gelmiş bir borçları 

da bulunmadığından, Yapılandırma kapsamında olmadıkları değerlendirilmektedir. 

Öte yandan vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetlerinin sona erme 

tarihinden önceki borçlarının asılları, 7326 sayılı kanun kapsamında 

yapılandırılabilmektedir. 

3. BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME 

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen ve şekilde 

ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden 

vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı 

tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir. Kanun 

kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini 



Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), 

kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 

31.03.2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma 

hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından 

belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. 

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar 

(30/09/2021) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında 

kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

4. MUHASEBE İŞLEMLERİ 

Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde 

kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara 

ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine 

göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 

58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme 

zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir. 

5. UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR 

Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme 

bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar 

için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması 

hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. 

6. 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLAR 

Üyelerin 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olduğu alacaklar kural olarak 

7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu bakımdan 7256 sayılı Kanun kapsamında 

yapılandırması devam eden ve taksitlerini vadesinde ödemeye devam eden üyelerin 

mevcut yapılandırmalarına uygun davranmaları gerekmektedir. 

7256 sayılı Kanun kapsamında taksitlerden herhangi birisini ödemediği için 

yapılandırması bozulan ve ödenmemiş anapara, faiz ve fer'isi yeniden tahakkuk 

ettirilen üyelerin 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurması 

mümkündür. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

 



Başkan Murat Kaya, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 182’inci Kuruluş Yıldönümü 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Tarsus Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Türk Jandarma 

Teşkilatı’nın 182’inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

 

Başkan Murat Kaya mesajında, “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal 

güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren 

Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu 

yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı 

mensuplarımızın, özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven 

içindeyiz.  

Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, 

vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev 

anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına 

ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin 

gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. 

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide 

boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman Jandarmamız, bundan sonra da 

üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü 

kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle 

anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve 

başarılar diliyorum” dedi. 

 

 



Tarsus Sarıulak Zeytininden sonra, Tarsus Sarıulak Zeytinyağı da Tescillendi 

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 Sarıulak Zeytinyağı’nında Coğrafi İşaret tescilini 

aldı." 

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. 

 

Başkan Murat KAYA'nın Babalar Günü Mesajı; "Yenilmez Adam" 

 

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya, ailesi için her türlü fedakârlığı gösteren babaların, evlatlarının gözünde 

“Yenilmez Adam” olduğunu vurguladı. 

Başkan Murat Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi: 



"Baba, Ailesi için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren, sırtımızı dayayabileceğimiz 

güvenli bir liman, gölgesinde huzur bulduğumuz çınarlarımız, kahramanımız “Yenilmez 

Adamlar ” dır. 

Bir babanın tek amacı çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve topluma faydalı, 

her anlamda yetişmiş bireyler yetiştirebilmektir. Babalarımızın bu kutsal amaç uğruna 

gösterdikleri tüm gayretler, takdirlerin en büyüğüne layıktır. Babalar olarak yeni neslin 

ülkemizi doğru ve iyi tanıması, gelecekle ilgili umutlarının artması ve daha güzel 

yarınlar için çaba sarf etmelerini sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki gelecekle ilgili 

yaptığımız her şey çocuklarımızın yaşamı için değer taşımaktadır 

Çocukları olarak, babalarımıza vereceğimiz en büyük hediye sağladıkları imkanları en 

iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine faydalı evlatlar olabilmektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan 

babalarımızın, baba adaylarımızın gününü kutluyor, vefat etmiş tüm babalarımızı 

rahmetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı. 

 

Ufuk Avrupa Proje Yazımı Eğitimi hakkında Genel Sekreterler bilgilendirildi 

TOBB tarafından düzenlenen , Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve 

TÜBİTAK iş birliğinde A sınıfı Akredite Oda-Borsalara yönelik olarak “Ufuk Avrupa 

Proje Yazımı Eğitimi” ne ilişkin olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmaları Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje 

Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile TOBB Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama 

Dairesi Başkanı ve Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar tarafından 

gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları ve bilgilendirmelerin ardından Genel Sekreterlerin 

ve eğitime katılacak çalışanların soruları cevaplandırıldı. 



Tarsus Ticaret Borsası bünyesinde ‘İhracat Destek Ofisi" hizmete girdi 

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. 

 

 

 

 



TADER Başkanı Özsu, Borsaya ziyarette bulundu 

Tarsus Ticaret 

Borsası'nı 

ziyarette 

bulunan Ankara 

Tarsuslular 

Derneği 

(TADER) Genel 

Başkanı Semih 

Özsu, Başkan 

Murat Kaya ile 

Tarsus’un 

ekonomisi, 

ticareti ve 

gündeme ait 

konularında 

istişare ettiler. TADER Başkanı Semih Özsu'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

ederiz. 

Milletvekili Taşkın ve Ak Parti İlçe Başkanı Podak'tan ziyaret 

 

Tarsus Ticaret 

Borsası olarak , 

Mersin Milletvekilimiz 

Ali Cumhur Taşkın ile 

Ak Parti İlçe Başkanı 

Hasan Podak ve İlçe 

yöneticilerini konuk 

ettik. 

Başkan Murat 

Kaya,ziyaret heyetine 

hizmet binasında 

bulunan Tarsus'a dair eski zamanların fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdirdi.  

Tarsus’un tarım potansiyeli, ekonomisi ve ticaretine dair Başkan Murat Kaya ile iştişare 

de bulanan heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

 



Haziran Ayı Hesapları İnceleme Komisyonu Toplandı 

Tarsus Ticaret 

Borsası 

Hesapları 

İnceleme 

Komisyonu ( 

HİK) , haziran 

ayı Meclis 

toplantısı 

öncesinde 

aylık ve 6 aylık 

bütçe 

faaliyetlerini 

görüşmek üzere toplandı. 

Yapılan HİK toplantısında, 2021 yılı Stratejik Plan ile ilgili Amaç ve Hedeflerin faaliyetler 

performansları, bütçe-stratejik plan ilişkileri, iş akış tabloları ile Tarsus Ticaret 

Borsası'nın 2021 yılı 4. DÖNEM 5 YILLIK Stratejik Planının 2021 yılı ile ilgili Amaç ve 

Hedefler ile performans göstergelerine ait incelemelerde görüşüldü: 



 

 


