
 

 

 

  

 

 



İhracat da "YÜZ YÜZE" Eğitimlerde Yerinizi Almayı Unutmayı! 

Mersin ilinde sadece Tarsus Ticaret Borsasında "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği 

Protokolü” uyarınca Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde belirlenen oda ve 

borsalarda kurulan “İhracat Destek Ofisi” hizmeti kapsamında eğitim verilmeye 

başlandı. 

Tarsus Ticaret Borsası’dan yapılan açıklamada; 

İhracatçı Borsa üyesi firmaların sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların 

bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti 

sağlandığı, ihracatta başta devlet yardımları olmak üzere ihracata ilişkin uygulamalar 

ve pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında düzenli veri akışı sağlamaya yönelik 

eğitimlerin YÜZ YÜZE verilmeye başlandığı söylendi. Borsa, Şirketlerin Enerji 

Verimliliği Denetimine de Başladı Ayrıca, AB Yeşil Mutabakatı ile Türkiye-AB İş 

Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) kapsamında, ‘’ Şirketlerin Enerji Verimliliği Denetimi’’ 

projesi kapsamında da Borsa üyesi firmaların enerji verimliliğinin artırılması noktasında 

da eğitimlerin YÜZ YÜZE verilmeye başlandığı söylendi. 

Eğitimler Tarsus Ticaret Borsası Dış Ticaret Uzmanı ve Enerji verimliliği Denetcisi 

Pınar Alegöz tarafından verilmektedir. Eylül ayı eğitimleri için başvuru tarihleri 

belirlenen üyelere eğitimlerin başladığı, eğitim almak isteyen firmalar için 

dti@tarsustb.gov.tr e-posta adresinden başvuru yapılması halinde eğitim tarihleri 

belirlenen firmalara da YÜZ YÜZE eğitimlerin devam edileceği ifade edildi. 

 

 

 

 



ELÜS Belgeli İhale Gerçekleşti 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait 2021 yılı 421.460 kg dane 

mısır ihalesi 

gerçekleşti. 

Tarsus Ticaret 

Borsası Lisanslı 

Depolarında ELÜS 

belgeli olarak 

Tarsus Ticaret 

Borsası Satış 

Salonunda ihale 

edilen dane mısır 

TURİB üzerinden 

satışı tamamlandı. 

 

 

Borsa, 34. Ahilik Haftasını Kutladı 

Tarsus Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, 34. 'sü 

kutlanacak Ahilik Haftası ile 

ilgili olarak bir mesaj 

yayınladı. 

Başkan Murat Kaya, Ahilik 

kültürünün bizim 

geleneğimizde bambaşka yeri 

olduğunu belirterek, “Ahilik, 

ticaret ile ahlakı buluşturan bir 

hayat düsturudur” dedi. 

Mesajında; İş ahlakının toplumsal ahlaktan ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını 

ifade eden Başkan Murat Kaya " İş ahlakında davranılacak etik kurallar, esnafın, 

tüccarın, sanayicinin kısacası tüm iş ve zanaat dünyasının toplum içindeki itibarını ve 

ürünlerinin marka değerini yükseltmesi, tüketicinin güvenini ve desteğini sağlaması 

bakımından önemli değerlerimizdir.'' dedi. 

"Ahilik sosyo-ekonomik bir sistemdir" 

"Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan 

ve millet sevgisi bulunan, Türk Milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir.” Diyerek 

sözlerine devam eden Başkan Murat Kaya ,”Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, 



yardımseverliğin kısacası ticari ahlakın bütün güzel meziyetlerinin birleştiği bir 

sosyoekonomik düzendir. 

Bu güzel meziyetlerin, değer ve inançların örtüşmesine olanak sağlayan “Ahilik” 

medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, 

çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunan, helalinden 

kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip 

topluma sunan; insana, Hak' ka ve halka dönük bir kurumdur. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere bütün 

ticaret erbabın Ahilik Haftasını kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim” ifadesini 

kullandı. 

 

Borsa Üye Ziyaretlerine Başladı 

Yüksek Düzeyde Tescil ve İhracat Gerçekleştiren üyelere ziyaret 

Tarsus Ticaret Borsası, üye ziyaretleri kapsamında Yüksek Düzeyde Tescil Yaptıran 

ve İhracat Gerçekleştiren üyelerini plaket takdim etti 

Ziyaretlerde ülke günceli, ekonomi ve ticaret konuları konuşuldu. 

Covid-19 salgını nedeniyle fiziki ziyaretleri gerçekleştiremeyen Borsa, Üye 

ziyaretlerine başladı. 

Tarsus Ticaret Borsası ziyaret kapsamında hem üyelerinin dileklerini , tavsiyelerini, 

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

yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim ediyor. 

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

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler kapsamında Borsa 

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



Düzeyde Tescil Gerçekleştiren KAYA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

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

LİMİTED ŞİRKETİ- Murat Akgündüz’e ziyarette bulundular. 

Yeni yatırımları ile sektöründe rekabetçiliği tetikleyen, destekleyen firma hasat dönemi 

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

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

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

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

analiz edilmiş veriler olduğunu da sözlerine ekledi. 

Tarımsal faaliyetlerin üretim sürecinin uzun olmasından kaynaklı arz-talep 

dengesizliğinin arası açık olan bir sektörde ticaret yaptıklarından bahseden Murat 

Akgündüz, sektörlerinin girdileri olan buğdayın üretimi ve ithalatından kaynaklı dış 

piyasa hakimiyetinde mamül madde buğday ununun ihracatında yaşadıkları 

sorunlardan bahsederek üretimde yaşanacak dalgalanmalar, risk ve belirsizlikler, 

iklimden, bitkisel hastalıklardan etkilenmeler gibi faktörlerin sektörü yakından 

ilgilendirdiğini söyledi. 

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

değerlendirmelerin istişare edildiği ziyarette, olası tüm sorunların çözümü noktasında 

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

genel sorunlarına yönelik çözüm arayışlarının her zaman devam edeceğini ifade 

ederek firmalara ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak 

teşekkür etti. 

Üyemiz Tarsus Un San.ve Tic.Ltd.Şti.'nden Ziyaret 

 

Tarsus Un San.ve Tic.Ltd.Şti yetkilisi Abdulsamet Yıldızgörer Borsa Başkanı Murat 

Kaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. 



Başkan Murat Kaya, duyduğu memnuniyeti ifade ettiği ziyarette Yıldızgörer ile sektörün 

sorunları üzerine istişarede bulundular. Ziyarette, Borsa olarak olası tüm sorunların 

çözümü noktasında hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde imtina 

etmeyeceklerini ifade eden Başkan Murat Kaya, sektörlerin genel sorunlara yönelik 

çözüm arayışlarının her zaman devam edeceğini söyledi. 

Tarsus’ta temelleri atılan Tarsus Un, toplam 11.340 m2 kapalı alan üzerinde 

kurulu,günlük min. 650 ton max. 700 ton işlem kapasitesi ile ülkemizin ana üreticileri 

arasında yer almaktadır. 

Tesis, çelik silolarında 16.500 ton buğday, beton silolarında 4000 ton buğday, 3000 

ton buğday unu ve 500 ton buğday kepeği olarak toplam 24.000 tonluk yüksek miktarda 

depolama kapasitesine sahiptir. 

 

Borsa Olağan Yönetimi Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi. 

 

Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiren Yönetim Kurulu gündemi 

değerlendirdi. 

Üyeleri ile bağını daha da güçlü tutmayı hedefleyen Tarsus Ticaret Borsası, Eylül ayı 

itibarı ile üye ziyaretleri programını başlattı. 

Ziyaretler kapsamında Tarsus ekonomisine ve ticaretine yönelik fikirlerin istişare 

edilmesi, sahada sorunların tespiti, çözüme odaklı faaliyetlerin yürütülmesi hedeflendi. 

Ayrıca 2020 yılında tescil, vergi ve ihracat işlemleri yüksek üyelerin ziyaretlerinde 

plaket takdim edilerek ülke ekonomisine kazandırdıkları katkılardan dolayı tebrik 

edilmesi, bu noktada üyelerin ticari ve ekonomik beklentilerine de cevap aranması 

istişare edildi. 



Üye Ziyaretlerinde Haskara Tarım “Borsa, Üyelerine hizmette sınır tanımıyor ” 

 

Hizmetlerine hız kesmeden devam eden Borsa mümkün olduğunca üyelerini is 

yerlerinde ziyaret ederek istek ve önerilerine başvurmaya özen gösteriyor. 

 

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

Tarsus Ticaret Borsası düzenli üye ziyaretlerine devam ediyor. 

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

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Borsa 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer , Haskara Tarım Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi - Yusuf Kara’yı iş yerinde ziyaret etti. 

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

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

iletişimin her türlü kanalını kullanarak bizlere ulaştırıyor, bu noktada Borsamız, 

Üyelerine hizmette sınır tanımıyor.” Borsanın üyelerine verdiği değeri takdir ettiğini, iş 

ve hizmet konusunda da her türlü yakınlığın ve misafirperverliğin gösterildiğini 

vurguladı. 

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

değerlendirmelerde ve sorunların çözümüne yönelik istişarede bulunan Seçer, 

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

bulunularak ortak paydanın Tarsus olduğunu belirterek Kara’ya Ülke ekonomisine 

yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. 



Üye Ziyaretlerinde Koltarım “Başarı Hepimizin” dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası, yüksek düzeyde ihracat gerçekleştiren üyelerinden Koltarım 

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

ziyarette bulundu. 

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

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen üye ziyaretlerine devam eden Borsa 

temsilcileri İhracatçı üyesini, her anlamda zorlayıcı pandemi koşulları nedeniyle 

dünyanın durma noktasına geldiği 2020 yılında faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle 

de plaketle ödüllendirdi. 

Kolukırıkoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Zorlu koşullarda 

çalışarak karşılığını ödül olarak almak şirketimiz adına mutluluk kaynağı ve 

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

olan sektörümüzün ihracatta hak ettiği paya ulaşmasıdır.Sektörümüzün stratejik 

konumunun ne kadar önemli olduğu pandemide daha da netleşti.Pandeminin bitişi ile 

birlikte sektörde bulunan tüm firmaların performansı ve ülke ekonomisine katkıları 

artacaktır. Koltarım ve diğer firmalarımız olarak önümüzdeki yıllarda da tüm gücümüzle 

çalışarak katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi. 

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

üretim ve işsizlikle mücadelede yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla 

getirilen destek ve teşvikler konusunda Borsanın her zaman hizmete hazır olduklarını 

belirterek, ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak Koltarım 

Ziraat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yetkililerine ve çalışanlarına 

teşekkür etti. 



 

Başkan Murat Kaya Gaziler Gününü Kutladı 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya, üzerinde yaşadığımız 

coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan 

haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin 

canları pahasına verdikleri mücadele ile 

gerçekleştiğini söyledi. 

 

Başkan Murat Kaya, 19 Eylül Gaziler 

Günü dolayısıyla yayınladığı 

mesajında;“Milletimiz, vatanı ve 

bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve 

beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs 

germiş; gerektiğinde canını vermekten 

çekinmeyen, milletimizin daima büyük 

zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil 

yaşanmasını sağlamıştır. Cennet 

vatanımız bizlere şehitlerimizin ve 

gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü 

vesilesiyle, bu kutsal emanete 

kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman 

gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık  

olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en  

 

güçlü şekilde geleceğe taşımak için el 

birliğiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve 

düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşlarını, 

kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan 

yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan 

ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, 

minnet ve rahmetle anıyor, tüm 

gazilerimize sonsuz şükranlarımı 

sunuyorum” dedi. 

Üye Ziyaretleri; Titizler Tarım ve Beyaziler Tarım 



 

Üye ziyaretleri kapsamında edinilen fikirlerle ziyaret yolculuğuna devam eden Tarsus 

Ticaret Borsası , ziyaretler kapsamında üyelerinin sorunlarını dileklerini , tavsiyelerini 

dinliyor , birlikte hareket etmenin ekonomiye ve ticarete kazandıracağı fikirleri 

paylaşıyor. 

 

Borsa üyelerine gerçekleştirilen bu ziyaretler kapsamında Borsa Yönetim Kurulu 

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

Ticaret Limited Şirketi - Celal Titiz Ve İlhan Titiz İle Beyaziler Toprak Mahsulleri Üretim 

İmalat Nakliye Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi – Mustafa Beyaziler'e ziyaretlerinde 

ticaret ve ekonomide yaşanan zorlu koşullara rağmen alım satımlarında gösterdikleri 

ekonomik katkıları, yatırım ve istihdamlarını arttırmaları nedeniyle de plaket takdim 

ettiler 

Tarsusun iki köklü firmasına gerçekleştirilen ziyarette genişleyen ticaret yelpazesi ile 

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

kadar Çukurova bölgesine de hizmet vermektedir. 

Yeni yatırımları ile sektöründe rekabetçiliği tetikleyen, destekleyen üye firmalarımız 

hasat dönemi yaklaşan soya ve pamuk için hazırlıklara başladıklarını ifade ettikleri 

ziyarette; 

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

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

“Borsamızın son yıllarda kentin ekonomisine ve ticaretine sağladığı katkılar hepimizce 



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

kullanarak üyelere ulaştırmada da başarılı olduklarını belirtti. 

Beyaziler Tarım temsilcisi Mustafa Beyaziler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

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

ifadesinde bulundu. Beyaziler, "Borsamızın gerçekleştirdiği bu ziyaretlerden 

memnunuz. İkili ilişkilere önem veren borsamız ziyaretlerinde ve yıl içinde yapacakları 

faaliyetleri de anlatarak bizlerle beraber yol haritası oluşturuyor." dedi. 

Borsa olarak yapımına başlanan lisanslı depo hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer, lisanslı deponun tüm üyelerin hizmetinde olduğunu, yaklaşan sezon ile 

birlikte üyelerinin depolama ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, bu hizmetten 

yararlanmalarını istedi. Borsanın her zaman hizmete hazır olduklarını belirttiği 

konuşmasında , ülke ekonomisine katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak 

Titizler Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İle Beyaziler Toprak Mahsulleri Üretim 

İmalat Nakliye Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür 

etti. 

 

SGK Müdürü Metin'den Ziyaret 

Tarsus SGK Müdürü Süleyman Metin prim borçlarına ait yapılandırma hakkında 

Tarsus Ticaret Borsasını ziyaret etti. 

Ziyaretinde Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2021/Nisan ayı ve öncesine ait prim 

borçlarının 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırmasının 30 Eylül 2021 tarihine 

kadar olduğunu belirten SGK Müdürü Metin, “Yapılandırma başvurularının e-sigorta 

kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi , şahsen veya posta yoluyla' da Tarsus 

Sosyal Güvenlik Merkezine yapılabilecektir. 18 taksite kadar taksitlendirme 

yapılabilecek olup Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede 



ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. Söz konusu indirimlerden yararlanmak için 

30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir.” Dedi. 

Tarsus SGK Müdürü Süleyman Metin’in nazik ziyaretleri ve bilgilendirmelerinden 

dolayı teşekkür ederiz. 

Hayvancılığa Nefes" olacak yem bitkisi tohumları dağıtıldı 

Tarsus İlçe 

Tarım ve 

Orman 

Müdürlüğü 

tarafından 

yürütülen ve 

Tarsus 

Ziraat Odası, 

Tarsus Süt 

Üreticileri 

Birliği ile 

Tarsus 

Ticaret Borsası katkılarıda bir proje daha Tarsus için hayat buldu.Tarsus Kaymakamı 

Kadir Sertel Otcu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, Tarsus 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Mustafa Kemal İlcay, Çamlıyayla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yıldız , 

Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 

Tarsus Süt Üreticileri Birlik Başkanı Danyal Avşar ile üreticilerin katıldığı tanıtım 

toplantısında projenin kapsamı ve amacı anlatıldı. Kaymakam Kadir Sertel Otcu, 

projenin küçük aile çiftçiliği yapan ve dezavantajlı grupların gelir düzeylerini artırmaya, 

yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik bu tip projelerin devamlılığının önemli 

olduğunu belirtti.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan projenin kapsamından 

bahsederek, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 

“HAYVANCILIĞA NEFES” Projesi kapsamında, Tarsus’un farklı mevkilerinde yer alan 

30 üretici üzerinden toplamda 300 dekar alanda 1800 kg İtalyan çiminin ekilmesini 

planladıklarını, proje ile Tarsus İlçesinde atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan 

arazilerin uygun ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılmasını 

hedeflediklerini belirtti. Borsanın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısında 

Borsa Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve Süt Üreticileri 

Birlik Başkanı Danyal Avşar konuşmalarında bölgenin kalkınmasında her türlü desteği 

sağlanan iş birliği çerçevesinde her zaman vermeye hazır olduklarını belirttiler. 

Projenin tanıtımının ardından üreticilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Proje; Tarım 

ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Yem 

Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında yer almaktadır. 

 



Üye Ziyareti; İhracatta genç girişimci Süleyman Müsna 

Borsanın URGE 

projesi ile “Yeni 

Nesil” ihracatçı 

Müsna Tarım-

Süleyman 

MÜSNA’ya Borsa 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer ve Genel 

Sekreter Hasan 

Şanlı ziyarette 

bulundular. 

Borsa heyetinin 

ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade eden Süleyman Müsna, ile gerçekleşen sohbette Borsanın yurt dışı 

faaliyetlerinde gösterdiği başarılı çalışmaların firmasına yansıyan olumlu yönlerden 

bahsederken, son yurt dışı gezisi ve “Romanya Pazarı ve Giriş Fırsatları” konulu 

seminerle kazanımlarının firmaları için çok büyük bir tecrübe olduğunu anlattı. 

Özellikle Borsanın yurt dışı pazar araştırma konusunda verdiği hizmetten 

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

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

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

pandemi de dahi yüz yüze verilen eğitimlerle de sorularımıza cevap buluyoruz. 

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

kaygılarımı taşımam normal. Ancak, Borsanın ihracat konusunda sağladığı katkı , 

öğreti ve bilgi paylaşımı beni cesaretlendirdi. 

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

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

oluyor. Şu an için lojistikte yaşadığımız sorunlar var. “dedi. 

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

sorunların çözümü noktasında hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde 

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

yeni ihracatçı olarak başarılarının devamını dilerim. İhracatta genç girişimci bir 

kardeşimizin attığı adımlar bizleri memnun ediyor. Ülke ekonomisine katkılarından 

ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak teşekkür ederim.”dedi. 

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

 

 



Üye Ziyareti; Pandemide durmadı,hem yatırım yaptı hem de ihracatını büyüttü. 

Üye Ziyareti; Pandemide 

durmadı,hem yatırım 

yaptı hem de ihracatını 

büyüttü. Borsanın URGE 

projesi ile İhracat 

kapasitesini arttıran, yeni 

yatırımlarını tamamlayan 

Arıdağ Tarım Paketleme 

Plastik Nakliye İnşaat 

Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi – Özkan 

ARIDAĞ’a Borsa Yönetim 

Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer ve Genel Sekreter Hasan Şanlı ziyarette bulundular. Borsa 

üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorun ve isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler esnasında sorunları 

sahada görme fırsatı sağlayan Borsa, işyerlerinde ziyaret edilen üyelerle faaliyet 

konuları, iş dünyası ve ekonomi üzerine değerlendirmeler ile sorunların çözümüne 

yönelik istişarelerde bulunuyor. Borsa heyetinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

eden ARIDAĞ, ziyaret kapsamında Borsanın genel hizmetlerinden memnuniyet 

duyduğunu ifade ederek, personellerin iş konularında güler yüzlü ve yardımcı 

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

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

araştırmalarına başladıklarını, kendi içlerinde ihracat bölümlerini oluşturduklarını, dış 

ticarette Borsanın sunduğu hizmetlerden faydalandığını, diğer ülke pazarları 

konusunda ise Borsanın pazar araştırmalarına olan katkılarından memnuniyet 

duyduğunu söyledi. Arıdağ, “İş insanlarının yurt dışı seyahatlerinde karşılaştıkları 

sorunları duyuyor ve biraz çekiniyorduk. Ancak, Borsanın URGE projesi ile ufkumuzu 

genişleterek hem yeni yatırımlara girdik hemde yurt dışı pazarlarını yerinde 

gözlemledik. Sorunlarımız olduğunda Borsa ile birlikte hareket ettik. Çok şükür Avrupa 

ve Rusya pazarında biz varız. Kontrollü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.” Dedi. 

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

sorunların çözümü noktasında hizmet vermekten, çözüm aramaktan hiç bir şekilde 

imtina etmeyeceklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Seçer, “Bölgemizde kendi 

alanında hizmet veren ve son teknolojik donanımlarla yaş meyve sebze paketleme 

işletmesini çalıştıran Arıdağ firmasına ihracat kapasitesini artırarak ülke ekonomisin 

katkılarından ötürü Tarsus Ticaret Borsası olarak teşekkür ederim.”dedi. Ziyaretin 

sonunda Seçer, Arıdağ’a teşekkür plaketi takdim etti. 

 

 



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

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

Tarsus Ticaret Borsası Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcıları 

Fatma Temel ve Ramazan Bozdağ başkanlığında gerçekleşti. 

Eylül ayı olağan Meclis toplantısında, gündeme dair konuların görüşülmesinin 

ardından Borsanın ilk 8 aylık gelişimi değerlendirildi. 

Tarsus Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, üyelerinin salgın sürecinde dahi 

üretime ve ihracata devam ettiği, pandemiye rağmen üretimden vazgeçmediği belirtildi. 

Bölgenin ekonomik ve ticari potansiyellerini oluşturan tarım ve tarıma bağlı sektörlerin 

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

amacıyla üretimden hız kesmedikleri ifade edilen açıklamada, Ağustos ayı sonu 

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

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

gerçekleştirilen işlem hacmi yüzde 47,5 artarak 3 Milyar 105 milyon TL’sına 

ulaşıldığını, kayıtlı ekonomiye kazandırılan verginin %5,5 artarak 3 milyon TL’sına 

yükseldiği, geçen yıl Ağustos ayı ile 2021 yılı Ağustos ayına oranla ihracat işlem 

hacminin % 52 artarak 10 milyon 230 bin TL’ sına ulaştığı belirtildi. 

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

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

ikinci, 219 milyon 90 bin liralık işlem hacmi ile buğday ve mamulleri üçüncü, 114 milyon 

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

mandalina beşinci sırada yer aldı. 

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

yaklaşık 11 bin ton ELÜS işlemli Mısır depolandığı açıklandı. 



Eylül Ayı Meclis Toplantısında Mahmut Soysal'a Plaket 

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

kesintisiz olarak Meclis Üyesi ve son iki dönemdir de TOBB delegesi olan Mahmut 

Soysal’a ‘Hizmet Şeref’ plaketi verildi. 

Tarsus Ticaret 

Borsası Başkanı 

Murat Kaya, plaket 

takdim töreninde 

yaptığı 

konuşmasında, 

insanların yaptıkları 

hizmet ve ifa ettikleri 

görev süresi içinde 

anılması ve 

övülmesi gerektiğini 

belirterek “Ben 

öncelikle 30 yıldır 

kesintisiz Borsa 

Meclis Üyemiz ve TOBB delegemiz sayın Mahmut Soysal'a hizmetlerinden dolayı 

teşekkür ediyorum. Tarsus Ticaret Borsamızın bu zamana kadar göstermiş olduğu tüm 

başarı ve çalışmalarını hep birlikte, el birliği, gönül birliği ve akıl birliğiyle elde ettik” 

dedi. 

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

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

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

demeyi hepimiz birbirimize aşılamak durumdayız. Şunun altını da çizerek belirtmek 

isterim ki, bugün ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakarsak ‘sevgi dilinin’ ne kadar 

önemli olduğunu anlarız. Kavga kültürü ile hiçbir kurum bir yere gelemez. Bugün 

burada yaşadığımız mutluluk hep birlikte olmanın mutluluğudur. Ben bu vesileyle başta 

Mahmut Soysal'a başta olmak üzere Borsamıza hizmet eden tüm Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyesi arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve başarı dolu nice yıllar diliyorum” 

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

her geçen gün büyüyerek yaptığı çalışmalarla hem kentimize hem de ülkemize değer 

katmaya devam ettiğini belirterek, “Birlik ve beraberlik halinde üstesinden 

gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hamdolsun ki Borsa olarak geçmişimize 

güveniyoruz, geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün burada ‘Hizmet Şeref’ 

plaketi ile beni onurlandıran başta Borsa Başkanımız ve yönetimi olmak üzere tüm 

Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. 

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

toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 



Başkan Murat Kaya MenkoBirlik Zeytinyağ fabrikasının açılışına katıldı. 

MenkoBirlik Zeytinyağ fabrikasının 

açılışına Tarsus Kaymakamı Kadir 

Sertel Otcu, İl Tarım ve Orman Müdürü 

Arif Abalı, Tarsus İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret 

Borsası Başkanı Murat Kaya, İl Tarım 

ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa 

Can ve TKDK Mersin İl Koordinatörü 

Beytullah Uygur katıldı. 

 

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, , 

Menkobirlik tarafından bölge 

üreticilerinin hizmetine sunulan 

zeytinyağı fabrikasının hayırlı ve uğurlu 

olması temennisinde bulundu. 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Üyesi 

Ömer Özcan’a ticaretin, ekonominin , 

yatırımların durma noktasına geldiği 

günlerde böyle bir tesisi Tarsus’a 

kazandırdığı için tebrik eden Başkan 

Murat Kaya, “Bölge üreticisinin 

mahsulleri tesisiniz ile değer 

kazanacak. Üretilen zeytinlerimizin bir 

kısmı sofralık bir kısmı da yağlık olarak 

değerlendiriliyor. Bölgemizde artan 

zeytin rekoltesini değerlendirecek 

zeytincimizin ürününü işleyecek yeni 

tesislerin kazandırılması noktasında 

Üreten de, Alan da kazanacak, Tarsus 

Kazanacak.Hayırlı uğurlu olsun” 

dileklerinde bulundu. 

Tarsus’un Killik bölgesine açılan 

Zeytinyağ Fabrikası’nın ilçede yoğun 

olarak yetiştirilen zeytinden alternatif 

ürünler elde edilerek zeytin 

yetiştiriciliğini cazip hale getirmek 

olduğunu söyleyen Özcan,”Bu tür 

yatırımların hem ülke hem de Tarsus 

ekonomisine önemli katkı sağlayacak. 

Bu tesiste sadece kendi 

zeytinliklerimizden üretim yapacağız. 

Tarladan sofraya tüm üretim süreçlerine 

hakim olmamız, bilinçli üretim ile yüksek 

kaliteli üretim yapmalıyız” dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası olarak Meclis 

Üyemiz Ömer Özcan’ı tebrik ediyor, 

hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. 

 



Tarsus Ticaret Borsası personelleri Eylül ayı "Personel Toplantısı" 'nı 

gerçekleştirdi. 

Tarsus Ticaret Borsası Personelleri, Eylül ayını değerlendirdikleri personel 

toplantısında, Ağustos ayında gerçekleşen Akreditasyon İzleme Kurulu'nun toplantı 

değerlendirmelerini, 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’nın ihracatçı üyelerimiz açısından durum değerlendirmesi, 

Kırşehir Ticaret Borsası kıyaslama ziyaretinin değerlendirilmesi,  

Genel Sekreter tarafından hazırlanan 77 sayfalık TARSUS’lu girişimci ve çiftçilerimiz 

için yönlendirici mahiyette hazırlanan TARSUS Tarımı ve Hayvancılık Destekleri 

Rehberi, 

Yüksek 

düzeyde 

tescil işlemi 

yapan, 

ihracat 

gerçekleştiren, tescil işlem hacmi gerçekleştiren, yatırım yapan üye ziyaretleri 

konularında değerlendirmede bulundular. 

2022 yılı Stratejik Plan revizyonu kapsamında Genel Sekreter tarafından geliştirilen 

frekans analizine dayalı uzaktan ziyaret yöntemiyle, 3 bölümden 4 gruptan oluşan 

paydaş görüş ve memnuniyet programı personellere anlatıldı. 

Ekim ayı etkinlikleri ile faaliyetlerinin yeniden revize edildiği toplantıda Borsanın hizmet 

ve faaliyetlerinde aksama yaşanmaması konusunda bilgi alış verişinde 

bulundular.Personellerin iş planları ve 2021-2025 Stratejik Planının Eylül ayı sonu 

itibariyle gerçekleşme performansının paylaşılmasının ardından Personel toplantısı 

sona erdi.  



 


