
 

 

 

  

 

 



Kırşehir Ticaret Borsası’na Kıyaslama Ziyareti 

 

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 Ticaret Borsası, 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. 

 

Aşı tercih değil, toplumsal bir 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 Üniversitesi, gün geçtikçe Bölgemize değer katmaya devam ediyor. 

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 Yönetiminden Aşı ve Tedbir Açıklaması 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu olağan haftalık toplantısında “ Aşı ve Tedbir 

Açıklaması “ yaptı. 

Son zamanlarda korona virüs kaynaklı vaka sayılarının yeniden yüksek seviyelere 

ulaşmasının tedirgin edici olduğuna yer verilen açıklamada “Tüm vatandaşlarımızın 

sorumlu bireyler olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine 

getirmesi” hatırlatıldı. 

Yapılan açıklamada; 

Yaklaşık bir buçuk yıldır etkisi altında kaldığımız salgın ekonomik, ticari ve sosyal 

hayatımızı sil baştan değiştirdi. Bir yıla yakın bir süredir etkilerini bilmediğimiz tedavi 

yöntemlerini sınırlı bildiğimiz bilgilerle salgına karşı direnmeye çalışıyorduk. Ancak 

bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde tedavi yöntemleri geliştirildi. Salgını 

sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi. Eğitimden sosyal hayatımıza, 

ticaretten ekonomiye kadar her safhada geri kalmamak, durmamak noktasında aşı 

olmazsa olmaz gereklilik haline geldi. 

Aşı olmak bireysel duyarlılık olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsal 

sorumluluğumuz olmalı. Şu an yeni vakalarımızın ve hastanelerde tedavi gören, yatan 

hastalarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki aşısı tamamlanmamış kişilerden 

oluşuyor. Hatırlarsanız kısıtlama günlerimizi ve yaşananları, geri dönmeyi istemiyoruz. 

Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Aşısız biri için bugün dünden daha riskli! 

Maske, mesafe, hijyenin yanısıra AŞI olmayı unutmayın. Yersiz kaygılarla 

sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım. 

Ve en önemlisi “Aşı olduk deyip, Maske Mesafe ve Hijyeni de bırakmayalım.” 



İhracat Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Gerçekleşti 

 

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 

"İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü” uyarınca Ticaret Bakanlığı ve TOBB 

işbirliğinde belirlenen oda ve borsalarda kurulan İhracat Destek Ofisleri arasında yer 

alan Tarsus Ticaret Borsası , “İhracat Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşımı” Toplantısı’na 

katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda gerçekleştirilen, oda ve 

borsa temsilcilerinin katıldığı söz konusu toplantıda İhracat Destek Ofisi bünyesinde 

hayata geçirilen projelerin başarıyla sürdürüldüğü, İhracat Destek Ofislerinin firmaların 

dış ticaret kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli faydalar sağladı belirtildi. 

Düzenlenen toplantının, ilerleyen süreçte kurumlar arasında yapılacak işbirlikleri ve 

gerçekleştirilecek faaliyetler açısından büyük önem taşıdığı ifade edilerek ülkemiz için 

hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılması için çalışmaların, proje üretilmesine önem 

verilmesi söylendi. 

 

 



 

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Borsa'yı 

ziyaretlerinde kurulmasını planladıkları "Uluslararası Çukurova Çağdaş Sanatlar 

Müzesi" ve yürüttükleri diğer projeler hakkında Başkan Murat Kaya ile istişarede 

bulundular. 

Girişim İnisiyatifi Öncüsü ve Vakıf Sekreteri Aydan Dirik ile birlikte ziyarette bulunan 

vakıf heyeti vakıf çalışmalarına heyecanla katılan, destek veren herkese, teşekkürlerini 

sunduklarını ifade etti. 

Ziyaretten ötürü teşekkür eden Başkan Murat Kaya “Yakın zamanda kurulan vakfın 

yöneticilerini böyle bir birlikteliğin yaratılmasını sağladıkları için tebrik ediyor, teşekkür 

ediyorum” dedi. 

Ziyarette, oldukça elverişli ve olanakları yüksek bir tarihe sahip bir coğrafyada açılması 

planlanan ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ ile vakfın yürüttüğü diğer 

projeler hakkında istişarede bulunuldu. 

 

2021 yılının 3. Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Tarsus Ticaret Borsası 3'er aylık dönemlerde gerçekleştirilen Akreditasyon İzleme 

Komitesi toplandı. 

Toplantıda; Eylül-Aralık ayları arasında gerçekleştirilmesi planlanan Belge Yenileme 

Denetimleri öncesinde 2021 iş planı için planlanan faaliyetler, stratejik hedefler ile 

Akreditasyon standardı çerçevesinde birimler tarafından yapılan çalışmalar gözden 

geçirildi. 



Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Akreditasyonda Dijitalleşme Projesi 

3. Dönem AİK toplantısında üyelere tanıtıldı. 

Değerlendirme, iyi uygulamalar ve risk tespiti gibi durumların analiz edildiği toplantı, 

kalite hedefleri, eğitimler, üye görüş-öneri, memnuniyet ve şikayet anketleri, personel 

görüş-öneri, memnuniyet ve şikayet anketleri görüşülmesinin ardından son buldu. 

 

Toplantıya Akreditasyon İnceleme Kurul Üyeleri, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma 

Temel, Meclis Üyesi Nail Uçak, Genel Sekreter Hasan Şanlı ve Akreditasyon 

Sorumlusu Elif Köksal katıldı. 

Meclis Başkanı Ekincioğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı 

Tarsus Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı İsmail 

Hakkı Ekincioğlu, 30 

Ağustos Zafer 

Bayramı'nın 99. yıl 

dönümü münasebetiyle 

yayımladığı mesajda 

milletimizdeki vatan 

sevgisi ve bağımsızlık 

aşkına vurgu yaparak 

şunları söyledi:" Bizler 

her zaman olduğu gibi 

bugün de birlik ve 

beraberlik içinde hareket ederek, ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla 

muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalışıyor, belirlenmiş olan 

hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 



Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu, ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 

Ağustos Zaferi'nin 99'ıncı yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir 

gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 

Bize düşen görev; Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, 

gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin en güçlü 

ülkesi olan Ülkeme miras olan Cumhuriyetimizi korumaktır. 

Başkan Murat Kaya, “30 Ağustos, Türk Milletinin Gurur Günüdür" 

Tarsus Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, 30 

Ağustos Zafer Bayramı 

dolayısıyla yayımladığı 

mesajda bu büyük zaferin, 

vatanına ve bağımsızlığına 

düşkün bir milletin gurur 

günü olduğunu söyledi. 

Bu büyük zaferin, vatanına 

ve bağımsızlığına düşkün 

bir milletin gurur günü 

olduğunu ifade eden 

Başkan Murat Kaya, 

“Tarihimiz göstermiştir ki, 

milletimiz hiç kimsenin 

boyunduruğu altında, 

tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir” dedi. 

Başkan Murat Kaya, mesajında şu cümlelere yer verdi: 

"26 Ağustos 1071 Ve 26 Ağustos 1922 Bizim İki Büyük Utkumuzdur” 

"26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 bizim iki büyük utkumuzdur. Milletimizin birlik 

ve beraberlik içerisinde yazdığı, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun 

zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yılını kutluyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık yolunda büyük bir 

mücadeleye kararlılık içinde önderlik ettiler. En zor şartlar altında kazanılan 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile verilen mücadele bizlere, yarınlara bakarken 

büyük bir güç katıyor Bizler bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse 

duramaz. 

Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık 

içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Biliyoruz ki bizler bir ve beraber olduğumuz 

zaman önümüzde kimse duramaz. 



Aziz milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla 

vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, 

bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiç bireyden sakınmamıştır. 

Medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti 

göstereceğiz. 

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara karşı 

geçmişten aldığımız ilhamla, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, hür ve bağımsız 

yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdüreceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi 

bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla 

bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve 

seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 

anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün hemşerilerimin 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” 

 

Yüz Yüze Eğitim Öncesi ‘Aşı’ Şart 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni 

eğitim-öğretim yılı öncesinde Covid-19 aşısını yaptırmayan herkesi aşısını yaptırmaya 

davet etti. 

Başkan Murat Kaya, 

Mart 2020’de 

ülkemizde görülmeye 

başlayan koronavirüs 

salgınıyla mücadele 

de 1,5 yılın geride 

kaldığını, bu süre 

zarfında başta 

sağlığımız olmak 

üzere sosyal 

hayatımız ve 

ekonomik 

gücümüzün hasar 

gördüğünü belirterek 

“Bunun yanında geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da okulların kapanmasıyla 

eğitimleri aksadı. Vakaların artış gösterdiği bugünlerde çocuklarımız 6 Eylül Pazartesi 

günü yüz yüze eğitime başlayacaklar. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül'e 

sayılı günler kala covid-19 aşısını yaptırmayan varsa, hem toplum sağlığı, hem 



sevdikleri, hem de yüz yüze eğitime başlayacak olan çocuklarımız için aşı olmalarını 

bir kez da rica ediyoruz” dedi. 

“Covid-19 salgınını beraber aşarız veya beraber altında kalırız” diyen Borsa Başkanı 

Murat Kaya “Bu salgını aşmak zorunda olduğumuzu yeniden belirtmek isterim. 

İnsanlığı tehdit eden salgın sürecini hep birlikte, dayanışma, sorumluluk ve saygı 

içerisinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Bu düşüncelerle; tedbiri bir an olsun 

elden bırakmamız gerektiğini vurguluyor, normal hayatımıza bir an önce geri 

dönebilmek amacıyla maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istiyoruz” ifadesini 

kullandı. 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni 

eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelere, 

ülkemize hayırlı olmasını dilediğini sözlerine ekledi. 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 


