
 

 

 

  

 



Başkan Murat Kaya; "Su Fakiri Ülke Olma Yolundayız" 

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. 

 

 



Özbozkurt ve Yeşilkuş "İŞ'TE YÖNETİM" Kitabını Başkan Kaya'ya Takdim Ettiler 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’ya ilk kitap takdimi 

Tarsus Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Fatma 

Yeşilkuş’un algı yönetimi, sürdürülebilir rekabetin olmazsa olmazı olan bilgi yönetimini, 

iletişim sürecinde insanın rolüne, kuşak çatışmaları, çok kültürlü örgütsel yapılar, hedef 

kitle izlenimlerine, kriz çözümlerine odaklanma ve modern toplumların hastalığı strese 

dayanıklılık konularına değindikleri “Organizasyon Nasıl Yönetilir? İş’ te Yönetim” isimli 

ilk gelişim odaklı kitabını Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’ya takdim ettiler. 

Özbozkurt ve Yeşilkuş’u tebrik eden Başkan Murat Kaya, İş’te yönetimin liyakat ve 

aidiyet hissiyatı ile başladığını ifade ettiği konuşmasında yazılan kitabın günümüzde iş 

yönetimine değer katacağını kaydetti. 

Doçent Dr. Onur Başar Özbozkurt, yeni projelerinden bahsederek, ulusal ve uluslar 

arası arenada toplumsal, bilimsel ve ekonomik olaylara bakış açısını geliştirme 

kapsamında kurdukları “Akademi Derneği” nin yapısı hakkında da Başkan Murat 

Kaya’yı bilgilendirdi. 

 

 

 

 



Borsa, ÇKA'dan kazandığı “Akreditasyonda Dijitalleşme Dönüşüm Projesi” ne 

start verdi. 

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. 



Borsa Yönetimi Toplandı; "Bazı krizler fırsatları da yanında getirir." 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti; 

Başkan Murat Kaya, , olağan gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı sonrası, 

geçen hafta Ankarada gerçekleşen TOBB Müşterek Konsey Toplantısı hakkında 

izlenimlerini 

aktardı. 

Başkan 

Murat Kaya, 

Tarım, 

tarımsal 

üretim, 

tarıma dayalı 

ihracat ve 

istihdam 

konusunda 

konseyde 

görüşülen 

konuları 

aktarırken 

ülkemiz ve dünya ülkelerinin pandemiye karşı alınan önlemelerinin devam ettiğine 

değindi. 

Başkan Murat Kaya, “Her ülke kendi planlamalarıyla birlikte ticaret ve ekonomisini de 

değiştirmeye devam ediyor. Ticari, ekonomik ve sosyal hayatımızın normale dönme 

umutları artmakla birlikte, temkinli bir rahatlamaya geçişin daha sağlıklı olacağı 

öngörülüyor. 

Pandemi ile birlikte Tarım, tüm dünyada en önemli sektör olarak yerini korumaya 

devam ediyor. Pandemide dahi Tarım kesimindeki istihdam gelişmesinin diğer 

sektörlere kıyasla daha iyi olduğu sonucu da ortaya çıktı. 

Zaten tüm dünya virüs kriziyle artık tarımın ve dolayısıyla gıda üretiminin önemini ve 

ne kadar stratejik olduğunu daha da iyi anladı. Bu noktada, tarımda istihdamı daha da 

arttırmanın yollarını aramalıyız. 

Diğer taraftan, ülkemizin tarımsal üretimini arttıracak hamleler geliştirmeliyiz. Öyle ki; 

neredeyse her türlü gıdanın yetişebildiği topraklarımız ve iklimimiz var. o halde doğru 

planlama ve politikaları uygularsak tarımda en büyük olmamızın mümkün olmaması 

için bir neden yok. Dolayısıyla; doğru büyüklükte, doğru bölgelerde, doğru çeşitlerle 

önce verimi, sonra da doğru işletmelerle üretimdeki kaliteyi arttırmalıyız. Bunu 

yaparken üretimde en yeni teknoloji ve akıllı tarım uygulamalarından yararlanmak 

zorundayız. ürettiğimiz ürünlerin üreticilerimize kazanç getirmesi ise en önemli amaç 

olmalı. Çünkü bu olmazsa, planladığınız ürünün üretiminin sürdürülebilir olması da 



imkansız olur. Tarımsal üretimde çoğu üründe kendi kendimize yeter olmanın yanında 

stratejik ürünlerde de dünya’nın ambarı olup ihracat ile ülkemize girdi sağlamalıyız. 

Bazı krizler fırsatları da yanında getirir.İşte biz de ülkemize gülen bu fırsatı 

değerlendirerek; pandemiden sonraki dönemin bizim için tarımda toparlanma, hatta 

şahlanma dönemi olmasını sağlamalıyız.” Dedi. 

 

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. 

Ziraat Bankası Ticari Şube Müdürü Sığırcıkoğlu'ndan Ziyaret 

Ziraat Bankası Tarsus Ticari Şube Müdürlüğüne yeni atanan İrem Sığırcıkoğlu ve 

Müşteri İlişkileri Yetkilisi Erdem Durna nezaket ziyaretinde bulundu. 

 

Nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Murat Kaya ve Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer, Sığırcıkoğlu ile bankacılık sektörünün gereksinimleri ile üreticinin 

ve ticari işletmelerin gereksinimlerinin paralel bir yapıda geliştirilmesi konusunda 

istişarede bulundular. 

Başkan Murat Kaya, bankaların daha yapıcı finansal kaynaklar yaratmasının önemine 

değinerek, Ziraat Bankasının son zamanlardaki atılımlarının sevindirici olduğunu, çiftçi 

ile sınırlı sanılan çalışmalarını üretimin ve ticaretin her kesimine taşımaya başladığını 

ifade ederek, Sığırcıkoğlu’na yeni görev yeri Tarsus’ta başarılar diledi. 

Ziyarette, Tarsus’un yerel , kültürel ve sosyo-ekonomik konuları ile tarım ticareti 

konuşuldu. 

 

 

 



Meclis Başkan Ekincioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 

bir mesaj yayımladı. 

 

Meclis Başkan İ.Hakkı Ekincioğlu, 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Ekincioğlu mesajında şu ifadelere yer 

verdi; 

“Cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve 

dik duruşlarıyla tarih yazan şehitlerimizi 

ve gazilerimizi 15 Temmuz Demokrasi 

ve Milli Birlik Gününde saygı, minnet ve 

şükranla anıyorum. 

Devletimizin yanında, milletimizin 

emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, 

kardeşliğimize ve demokrasimize karşı 

olanların da karşısına dikileceğiz. 

Çünkü devletimiz ve ülkemiz var 

oldukça biz de varız. 

Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 

sene önce kahraman ecdadımız 

“Milletin istiklalini, yine milletin azim ve 

kararı kurtaracaktır” diyerek İstiklal 

Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 

15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve 

birlikte hareket eden Türk Milleti bir 

büyük felaketin önüne geçmiş oldu. 

Bizlerde iş dünyası olarak, aynı ruh, 

aynı inançla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en 

büyük ekonomileri arasında yerini 

almasını ve lider ülke haline gelmesini 

de, yine hep birlikte çalışarak 

sağlayacağız. 

Tarihe geçen bu destansı demokrasi 

mücadelesinde hayatını kaybeden milli 

direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan 

rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar 

diliyoruz, gazilerimizi minnetle 

anıyoruz.” 



DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ADI 

“15 TEMMUZ “ 

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan 

Borsa Başkanı Murat Kaya " Tarihimiz 

boyunca kazandığımız her ZAFER'in 

arkasında fedakarlık dirayet ve cesaret 

vardır” diyen, 

Başkan Murat Kaya mesajında şu 

ifadelere yer verdi; 

Laik Cumhuriyetimizin ve 

demokrasimizin, hukuk devletimizin 

karşı karşıya bırakıldığı en hain darbe 

girişimi 15 Temmuz, halkımızın engin 

sağduyusu, mücadelesi ve azmiyle 

sonuçsuz kalmıştır. Binlerce yıldır bu 

coğrafyada çok fazla yıkımlar yaşamış 

olsakta, her seferinde vatanımıza en 

güzel şekilde sahip çıktık. Tanklara 

tüfeklere karşı bir ve beraber olmanın 

verdiği güçle dimdik durduk. 

Dirayeti ve mücadelesi ile bu 

topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayi 

Milliye şuurunun halen diri olduğunu 

dünyaya bir kez daha ilan eden bu Millet 

FETÖ'nün ölüm kusan silahları 

karşısında milletimiz canından ve bütün 

varından vazgeçmiş, ancak Vatanına 

namahrem elinin değmesi ne müsaade 

etmemiştir. 

Elleri sopalı nineler, bastonuyla 

yürümekte güçlük çeken dedeler, 

tarlasını yakan çiftçiler, köprüde can 

verenler, belki dinlerler umuduyla 

kendini askerin önüne atanlar tankların 

altına yatanlar üzerine çıkanlar, tek bir 

şuurla hareket etti. 

”Mevzu bahis Vatan ise, gerisi teferruat” 

Bu, geçmişi kahramanlık destanlarıyla 

dolu yüce bir millet şuuruydu. 

DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ADI 

“15 TEMMUZ “ 

Büyük bir demokrasi mücadelesinin adı 

da olan 15 Temmuz, demokrasi 

tarihimiz açısından da çok önemli bir 

dönüm noktasıdır, önemli bir siyasal 

tecrübedir ve bu milletin hafızasına 

kazınmıştır. Bir asır önce ya istiklal ya 

ölüm parolasıyla Kurtuluş 



Savaşı'nı zaferle taçlandır an bu yüce 

milleti 15 Temmuz gecesi de aynı 

şuurda darbecileri püskürtmüştür. 

15 Temmuz, bize şu gerçeği bir kez 

daha gösterdi bu millet asil bir millettir 

Bu millet cesur bir millettir Bu millet 

kahraman bir millettir Bu millet 

hürriyetine canı pahasına sahip çıkan 

bir millettir Bu millet vatan söz konusu 

olduğunda aynı safta buluşma erdemi 

gösteren YÜCE bir millettir. 

Allah, her karışı Şehit kanlarıyla 

sulanmış, bayrağına şehitlerinin al 

kanının rengini vermiş bu güzel ülkemizi 

korusun, vatanımızı her türlü saldırıdan 

her türlü ihanetten muhafaza buyursun, 

bu millete bir daha 15 Temmuzlar 

yaşatmasın. 

İŞ DÜNYASI OLARAK BİZE DÜŞEN 

GÖREV 

Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz 

için daha büyük bir azimle çalışacak ve 

Türkiye’yi büyük hedeflerine 

taşıyacağız. İş dünyası olarak, 

nöbetimiz devam ediyor. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız 

Şartsız Milletindir” sözünü hep 

aklımızda tutarak; ülkemiz için 

durmadan çalışmaya, üretmeye devam 

edeceğiz. Yeter ki birlik ve 

beraberliğimizin kıymetini aklımızdan 

çıkarmayarak omuz omuza verelim. 

Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize 

inanıp, güvenelim. 

Demokrasi zaferine öncülük eden başta 

Türk Halkına, Türk Basınına, Türk Polis 

Teşkilatına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 

gerçek mensuplarına gösterdikleri birlik 

, beraberlik ve kararlı duruşlarından 

dolayı yürekten kutluyoruz. Tarihe 

geçen bu destansı demokrasi 

mücadelesinde hayatını kaybeden milli 

direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan 

rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar 

diliyoruz, gazilerimizi minnetle 

anıyoruz." dedi. 

 

 

 

 

 

 

 



Çukurova Radyosunda Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytinyağı Tanıtıldı 

Çukurova Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan "Akdenizden Toroslara" programına 

katılan Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak 

Zeytininden sonra, coğrafi işaret alınan Tarsus Sarıulak Zeytinyağını tanıttı. 

Canlı yayında konuşan Başkan Murat Kaya; 

Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 973 ilçenin 270’inde zeytin üretimi yapıldığından 

bahseden Başkan Murat Kaya, Tarsus sarıulak zeytin sayımız 540 bini dağınık alanda 

olmak üzere, 725 bin adet olduğundan, yılda 9 bin ton sarıulak zeytinyağı üretildiğinden 

bahsetti. 

Tarsus sarıulak zeytinyağının, 25.05.2021 tarihinde, 767 tescil no’da TPE tarafından 

tescillendiğine değinen Başkan Murat Kaya, sağlıklı bir insanın yılda en az 12 litre 

zeytinyağı tüketmesinin tavsiye edildiğini, sarıulak zeytinyağının diğer yağlara nazaran 

içerdiği yüksek polifenoller nedeniyle (polifeneol değeri 600, en yüksek 836 tespit 

edildi.) özellikle kanser hastalıklarına karşı etkili olduğundan bahsetti. 

Son olarak; 

Hedeflerini açıklayan Başkan Murat Kaya, hedefin 81 ilde 973 ilçe de yöresel ve coğrafi 

işaretli ürünlerin kopyalanmadan, sahtesi üretilmeden denetim mekanizmasının 

oluşturulması ve sahip çıkılmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapılmasını istedi. 

 

 

 

 



Meclis Başkanı Ekincioğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İ. Hakkı Ekincioğlu Kurban Bayramı dolayısıyla 

yaptığı kutlama mesajında bayramın, İslam alemine barış, huzur ve refaha vesile 

olmasını diledi. 

 

Ekincioğlu mesajında şunları dile getirdi: 

“Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bayramlar, milli ve dini duygularımızın, inançlarımız, örf ve adetlerimizin uygulanıp 

sergilendiği, , kardeşlik ve dostluk bağlarımızın arttığı, birliğimizin şuurunun 

şekillendiği, kuvvetlendiği, küskünlerimizin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği 

günlerdir. Verdiği huzur ve insan olmanın yüceliğiyle birleşen bayram sevinçlerimiz 

geleceğe yönelik umutlarımızı yeşertmekte, birlik ve beraberlik duygularımızı 

güçlendirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve bütün İslam âleminin 

Kurban Bayramını kutlar; birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve sevgi dolu nice 

bayramlara ulaşmayı dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başkan Murat Kaya'nın Kurban Bayramı Mesajı 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj 

yayımladı. 

“Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk 

ve barış ortamı oluşturan Bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak 

yaşanmalıdır." Başkan Murat Kaya, mesajında şunları kaydetti: 

Kurban Bayramı’mızı bu yılda yeni normalleşmeye uygun olarak rehavete kapılmadan 

Covid-19 tedbirlerine uyarak kutlayacağız. Özellikle bu günlerde birbirimize ve 

Ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. 

"GÖNÜL SEVGİMİZ YETER" 

Kültürel zenginliğimizin ve maneviyatın önemine değindiği mesajında şunlara yer 

veren Başkan Murat Kaya; “Sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda sosyal dayanışma ve 

barış ruhunun egemen olduğu bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nı, huzur 

ve güven ortamı içerisinde, çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimizle hep beraber 

kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Önemli olan sevdiklerimizi hatırlamamız, 

mesafeler girse de aramıza bir telefon kadar yakınız birbirimize, telefondan da olsa 

onlara en güzel duygularımızı ifade etmemiz yeterlidir bayram coşkusunu yaşamaya. 

BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ 

Güçlü bir Türkiye ile geleceğimize umutla bakıyoruz. Biz büyük bir milletiz. Milletimizi 

top yekün ilgilendiren konulardaki hassasiyetimiz, duyarlılığımız, birlikteliğimiz bizi 

daima dünyaya örnek kılmıştır. Bulunduğumuz bu güzel coğrafyada derin kültürel 

zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizim en 

büyük enerji kaynağımızdır. Geçmişimizden emanet aldığımız bu değerlerimizi 

korumak,bu kadim topraklarda yaşadığımız sürece sevgi, saygı, birlik, kardeşlik ve 

beraberlik hissiyatını yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için dini ve 



manevi duygularımıza, birbirimize sahip çıkmalıyız. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya 

her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğumuz bu dönemde, sevgi, saygı, ve 

kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşanması en büyük temennimizdir. 

Kurban Bayramımız da hem bu değerleri, hem de milli ve kültürel değerlerimizi daha 

da yüceltmek açısından güzel bir vesiledir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın ülkemize ve milletimize huzur, barış 

getirmesini diler, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. " 

 

İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplandı. 

Kaymakam Kadir Sertel OTCU Başkanlığında, Tarsus Ticaret Borsası Başkan 

Yardımcısı Ali SEÇER’in de katıldığı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı 

gerçekleşti. 

 

İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, İlçe Halk Eğitimi ile ilgili ihtiyaçların tespiti, 

planlanması, değerlendirilmesi konularının görüşülmesi amacıyla, Tarsus HEM 

Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. 

Kaymakam Kadir Sertel OTCU ‘nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, bir önceki 

dönemde yapılan çalışmalarında değerlendirildiği ilçedeki resmî, özel ve sivil toplum 

kuruluşları ile yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan 

güçlüklerin değerlendirilmesi, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya 

konulması ile verimliliğin artırılması konularının görüşüldüğü toplantı komisyon 

üyelerinin yaygın eğitim ile yaptıkları çalışmaları anlatan sunumu ile devam etti. 



TOBB’nin Tarsus’ta Yaptırdığı 24 Derslikli Lise İnşaatı Devam Ediyor 

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. 

 

                         



 

 

 

 

 


