
 

 

  

TARSUS TİCARET BORSASI 
E-DERGİ 2021 OCAK 

[Belgenin özetini buraya yazın. Özet, genellikle belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgidir. 

Belgenin özetini buraya yazın. Özet, genellikle belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgidir.]  

 



 

 

PARAF KREDİ KARTI TEDARİK  

ZİNCİRİ FİNANSMANI PROJESİ” 

PROTOKOLÜ İMZALANDI 

 

 

 

Tarsus Ticaret Borsası ile 

HalkBank Tarsus Şubesi 

arasında  

“Paraf Kredi Kartı Tedarik 

Zinciri Finansmanı Projesi” 

 protokolü imzalandı. 

Borsa Başkanı Murat 

Kaya, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) ile 

HalkBank arasında, 

tedarik zincirlerinde 

finansman kaynaklı 

yaşanan aksaklıkları ve 

tahsilat problemlerini 

gidermek üzere başlatılan “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Borsası 

ile HalkBank arasında protokol imzalandığını söyledi. 

Başkan Murat Kaya, 

imzalanan protokol ile borsa 

üyeleri, halkbank tarafından, 

ciro ve kredibiliteye göre 

belirlenecek limitler dâhilinde 

ticari mal alım-satımlarında 

kolay finansman imkânından 

faydalanabileceğini 

belirterek “Dün TOBB 

Başkanımız Hisarcıklıoğlu ve 

Halk Bankası Genel 

Müdürümüz ile imzalanan 

protokolla taşın altına elinizi 

koydunuz, yine piyasaya 

ciddi bir destek ve katkı 

sundunuz. Devlet 

bankalarımız pandemi 

döneminde esnafa, tüccara 

sanayicisine sahip çıkan bir 

anlayışla ve vizyonla 

yaklaştılar.” Dedi. 

Başkan Murat Kaya, 

imzalanan protokol ile borsa 

üyeleri, halkbank tarafından, 

ciro ve kredibiliteye göre 

belirlenecek limitler dâhilinde 

ticari mal alım-satımlarında 

kolay finansman imkânından 

faydalanabileceğini belirterek 

“Dün TOBB Başkanımız 

Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası 

Genel Müdürümüz ile 

imzalanan protokolla taşın 

altına elinizi koydunuz, yine 

piyasaya ciddi bir destek ve 

katkı sundunuz. Devlet 

bankalarımız pandemi 

döneminde esnafa, tüccara 

sanayicisine sahip çıkan bir 

anlayışla ve vizyonla 

yaklaştılar.” Dedi. 

Başkan Murat Kaya, imzalanan 

protokol ile borsa üyeleri, halkbank 

tarafından, ciro ve kredibiliteye göre 

belirlenecek limitler dâhilinde ticari 

mal alım-satımlarında kolay 

finansman imkânından 

faydalanabileceğini belirterek “Dün 

TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ve 

Halk Bankası Genel Müdürümüz ile 

imzalanan protokolla taşın altına 

elinizi koydunuz, yine piyasaya 

ciddi bir destek ve katkı sundunuz. 

Devlet bankalarımız pandemi 

döneminde esnafa, tüccara 

sanayicisine sahip çıkan bir 

anlayışla ve vizyonla yaklaştılar.” 

Dedi. 

 

 



 

YILIN İLK TOPLANTISINDA MESAJ; 

"ÜLKEMİN POTANSİYELİNE VE  

GÜCÜNE İNANIYORUZ" 

 

Borsa Başkanı Murat Kaya yılın ilk yönetim kurulu toplantısında  

“2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti 

 geliştirmeye yönelik olmalıyız. “ dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 2020 yılında 

dünyayı saran koronavirüs salgınının ekonomik ve ticarette de büyük sıkıntıların yaşanmasına 

neden olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin 2021 yılında da devam ettirilerek hem 

ülkemizin hem de bölgemizin refah ve zenginlik seviyesini artırmak için elimizden gelenin en 

fazlasına gayret etmemiz gerektiğini belirttiği temennisinde “2021 yılı ülkemiz için güçlü 

ihracat yılı olmalı. Bu yüzden özellikle tarım sektörü başta olmak üzere diğer tüm sektörlerin ve 

hükümetin odaklanması gereken tek konu, üretim, istihdam ve ihracat olmalıdır.” İfadesinde 

bulundu. 

 

“Ülkemin potansiyeline ve gücüne inanıyorum. Gelecek bizim. Hep birlikte bugünleri 

aşacağız.” diyen Borsa Başkanı Murat Kaya, “2021 yılına, reel sektör olarak umutlu ve 

beklentilerle giriyoruz. Her zaman ifade ettiğim üzere bizim arkamızdaki en büyük güç 

milletimizdir. Biz ülkenin geleceğinden ümitliyiz. Ülke olarak, bölge olarak hedeflerimiz var. Bu 

noktada , hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her zaman bir önceki 

günden daha fazla çalışmak zorundayız. Yeni Yılın hayırlara vesile olmasını dilerim.” Şeklinde 

sözlerini tamamladı. 

 

 

 

 



 

 

MÜFTÜ ALİ CAN, BAŞKAN MURAT KAYA’YI 

ZİYARET ETTİ 

 

 

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, yapımı devam eden 250 kapasiteli Yatılı Kız Yurdu inşaatının 

faaliyete geçirilmesi yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi. 

 

İlçe Müftüsü Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’yı ziyareti sırasında daha önce 

Ticaret Borsası olarak faaliyet gösteren 7 katlı binanın Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesine 

devredilmesi sonrası burada başlatılan inşaat çalışmalarında artık sona yaklaşıldığını belirtTİ. 

Müftü Can, yapılan tadilat çalışmalarıyla binanın son derece modern bir görünüme 

kavuşturulduğunu ziyareti esnesinde Başkan Murat Kaya ile paylaştı. 

Tarsus Müftülüğü’nün faaliyetleri hakkında da Borsa Başkanı Murat Kaya ile istişarelerde 

bulunan Müftü Can, yakın bir zamanda Makam mevkiindeki eski Kent sineması civarında 

bulunan vakıflara ait bir yerin alınarak Tarsus’a yakışır bir hizmet alanına dönüştürülmesi 

noktasında çalışmalar yürüttüklerini de sözlerini ekledi. 

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ise, sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Tarsus’un ortak manevi değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu 

değerlere sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SGK MÜDÜRÜ SÜLEYMAN METİN'DEN  

ZİYARET 

 

Tarsus Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet (SGK) Müdürü  

Süleyman Metin, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya’yı ziyaret etti. Kurumları ve 

yürütülen çalışmalar hakkında Borsa 

Başkanı Murat Kaya ile istişarelerde 

bulunan SGK Müdürü Metin, yeni 

yapılandırma yasası ile ilgili SGK’nun 

çalışmalarından bahsetti. 

Başkan Murat Kaya ise, sohbet 

ortamında gerçekleştirilen ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

borsa üyelerinin son yapılandırma 

yasasındaki yararlanma durumları ile SGK’nın teşvik ve destekleri, kayıt dışı istihdam, Pandemi 

sürecinde kaynaklanan sorun ve sıkıntılar gibi başlıca konuları Tarsus SGK Hizmet Müdürü 

Süleyman Metin ile istişare ederek beklentiler üzerine de fikir alışverişinde bulundular. 

BAŞKAN MURAT KAYA, 10 OCAK  

ÇALIŞAN GAZETECİLER  GÜNÜNÜ KUTLADI 

Başkan Murat Kaya, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan 

basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kutlama 

mesajında şu ifadelere yer veren 

Başkan Murat Kaya, “Farklı sesler, 

özgün düşünceler kendini ifade etme 

imkanını basınımız ile bulur.Sağlıklı 

haber alan bir kamuoyu için de bu 

vazgeçilmez şarttır.Meslek etiğine tam 

bir bağlılıkla, vatandaşların gözü, 

kulağı ve dili olan tüm basın 

mensuplarının, demokrasinin 

güçlenmesinde tayin edici bir rol alırlar ve bu asla göz ardı edilememelidir. Sosyal medya ve 

internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmenin önemine dikkat çeken Başkan Murat Kaya, 

teknolojinin yakından takip edilmesinin gerekli olduğunu ancak bu mecrada doğru ve tarafsız 

haberciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti. Bu duygu ve düşüncelerle 

tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın şehitlerimize 

ve aramızdan ayrılan basın mensuplarına Allahtan Rahmet diliyor, yerel basınımızda yıllarını 

bu mesleğe adamış tüm basın mensuplarımıza selam,saygı, sağlık, mutluluk ve başarılar 

diliyorum. 

 

 

 

 



 

TARSUS TSO VE TARSUS TB’DEN EĞİTİME  

BİR DESTEK DAHA 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda ve Borsalar,  

‘Bugünün küçük parmakları birgün Türkiye’nin geleceğine 

 imza atacaklar’’ vurgusuyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için  

81 ildeki Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla 30 bin Klavyeli  

Tablet hediye ediyor. 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus Ticaret Borsası da TOBB’un öncülüğünde başlatılan 

tablet kampanyasına destek vererek, uzaktan eğitime erişim zorluğu yaşayan öğrenciler için 

tablet dağıtımına başladı. Tarsus TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen tablet dağıtım 

törenine, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, Tarsus Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Oda ve Borsa 

yönetimleri ile konuklar katıldı. 

Tarsus TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı H. 

Ruhi Koçak ve 

Tarsus Ticaret 

Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Murat Kaya ortak 

açıklamalarında 

TOBB’un 

önderliğinde Oda 

ve Borsalar olarak 

sosyal sorumluluk 

kapsamındaki 

projelerin içinde 

yer almaktan 

büyük keyif aldıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdiler: 

 ‘’TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından başlatılan tablet kampanyasını ve buna benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını ve 

geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Çok önemli bir kampanya. Oda ve 

Borsalar olarak bizler de bu kampanyanın içinde yer almaktan son derece mutluyuz. Konu 

eğitim ve eğitimi destek olunca daha da hassasız. Geleceğimiz için çocuklarımıza destek 

olmamız gerektiği bilinciyle hareket etmek durumundayız. Önceki yıllarda her yıl eğitime 

destek kapsamında kırtasiye malzemeleri dağıtımı gerçekleştirirdik. Bu yıl içinde 

bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitim gören, ancak uzaktan eğitime erişim 

zorluğu yaşayan çocuklarımızı hedef alarak, Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle eğitime 

desteğimizi tablet olarak gerçekleştirdik. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak 55, Tarsus 

Ticaret Borsası olarak da 55 adet tabletimizi çocuklarımıza ulaştırılmak üzere Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Hayırlı olmasını dileriz.’’ 

 

 



 

 

TARSUS TİCARET BORSASI’NDAN AKDENİZ  

GAZETESİNE KUTLAMA ZİYARETİ 

Akdeniz Gazetesinin Kuruluş Yıldönümü nedeni ile  

ziyarette bulunan Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu  

Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Akdeniz Gazetesi kurucusu 

Mehmet Can Bulut’u tebrik ederek yayın hayatında başarılar diledi.  

Seçer, ziyarette yaptığı 

konuşmasında”Yerel basın iyiki var. Her 

türlü sıkıntıya göğüs gererek, fedakarca 

görev yapan yerel basın sayesinde 

kentin adının ve sorunlarının 

duyurulmasında önemli bir aktör. Yerel 

medya sayesinde kentte yaşayanlar 

bilgi sahibi oluyor. Akdeniz Gazetesi de 

yazı ailesi olarak Tarsus'un sorunlarına 

son derece duyarlı bir yayın yapıyor ve 

kentin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor. Kuruluş yıl dönümünüzü kutluyor, çalışmalarınızda 

başarı ve kolaylıklar diliyorum " dedi. Akdeniz Gazetesi kurucusu Mehmet Can Bulut ise 

yapılan bu nezaket ile kutlama ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tarsus’un 

her daim nabzını tutup, kamuoyunun vicdanı olmaya devam edeceklerini ifade etti. 

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI “TARSUS” OLACAK 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat 

Kaya, bölgemizden dünyanın birçok 

noktasına kara, deniz ve demiryolu 

ile ulaşılabildiğini, ancak 

havayolunda eksikliklerin 

bulunduğunu belirterek, bu sorunun 

da Çukurova Bölgesel Havalimanın 

faaliyete geçmesi sonrasında 

çözüme kavuşabileceğini söyledi. 

“Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 

tarıma ve tarın ürünlerinin ihracatına getirisi nedir?” sorusunu yanıtlayan Başkan Murat Kaya 

“Havalimanı faaliyete geçtikten sonra katma değeri yüksek ürünlerin bölgemizdeki ekim 

alanları genişleyecek. Bu durum bölge ekonomisine ciddi anlamda ekonomik olarak katkı 

sağlayacağı gibi üretici anlamında da çok ciddi katkılar sağlayacağı gibi bu bölgede 

istihdamda bir artış gözlenecek” dedi. 

Tarım ürünlerinin taşımacılığının gerçekleşmesi halinde bu bölgenin parlayan bir yıldız 

olacağının altını çizen Borsa Başkanı Murat Kaya, Çukurova Bölgesel Havalimanının lojistik 

amaçla kullanılabilir bir yapıda hizmet vermesi ile bölgenin parlayan yıldızı “TARSUS” 

olacağını sözlerine ekledi. 

 

 



 

 

LİSANSLI DEPOCULUK DEĞERLENDİRME  

TOPLANTISI YAPILDI 

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

 Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla  

sanal ortamda gerçekleştirildi. 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer’in katıldığı toplantıda 

yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. 

Toplantıda lisanslı depoculuğun, kamu ve özel sektörün ortak amaçla bir araya geldiği, aynı 

vizyonu paylaştığı, ülkeye somut bir eser ortaya kazandırdığı, güzel bir örnek olduğu ifade 

edildi. Son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında hem de kapasitede büyük artışlar olduğu, 

lisanslı depo şirketi sayısının 38'den 3,3 kat artarak 126'ya ulaştığını, lisanslı depo kapasitesinin 

ise 1,8 milyon tondan 4 kat artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştığı belirtildi. Türkiye 

Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)’nın fiziki yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir 

platformda ürün ticaretinin yapılmasının mümkün kıldığına değinilen toplantıda TÜRİB'in 11,4 

milyar lira işlem hacmine ve 7,2 milyon ton işlem miktarına ulaştığına işaret ederek, kayıtlı 

yatırımcı sayısının da 80 bine yaklaştığı anlatıldı. 

Seçer, Lisanslı depoculuk sisteminin üreticinin yanında sanayiciye de önemli katkıları 

bulunduğunu ifade ederek, sanayicinin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitede ürünü güvenilir 

şekilde lisanslı depolardan kısa sürede temin edebileceklerini ve böylelikle depo ve nakliye 

masraflarını n azaldığını ifade etti 

(Tarsus Ticaret Borsası Yetkili TÜRİB Acentesidir.) 

 

 

 



 

 

SON 5 YILIN EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ  

GERÇEKLEŞTİ 

2020 yılında tarihinin en büyük işlem hacmi rekoruna imza  

atan Tarsus Ticaret Borsası'nda Yönetim Kurulu Başkanı  

Murat Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, işlem hacmi  

rakamlarını değerlendirdi. 

Yapılan açıklamada, pandemi sürecinde hız kesmeden üretimine 

 devam eden tarım sektörünün başarısı Borsanın işlem hacmine de yansıdığı belirtildi. 

Şehir ve ülke ekonomisine üyelerinin çok önemli katkılarda bulunduğu ifade edilirken, Borsa 

üyelerinin bu katkısı ile Tarsus'un, Türkiye'deki en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunun 

kanıtı olduğuna vurgu yapıldı. 

SON 5 YILIN EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ 

Başkan Murat Kaya, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası katıldığı 2021 yılının ilk olağan 

meclis toplantısında Borsa Meclis üyelerine yaptığı konuşmasında 2020 yılında Tarsus Ticaret 

Borsası’nın son 5 yılın işlem sayısına göre en yüksek tescil işlem hacmine ulaştığını belirtti. 

2020 yılında Tarsus’un tarımsal işlem hacminin 5,4 milyar TL’na ulaştığı bu tarımsal hasıla ile 

Türkiye tarımının ve özellikle narenciye ihracatının lokomotifi konumuna ulaştığı da ifade 

edildi. 

 

Başkan Murat Kaya, 2020’de bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 17,5'luk artışla 

işlem hacminin 3 milyar 855 milyon 173 bin liraya ulaştığını ve bugüne kadar toplam işlem 

sayısında en yüksek işlem hacmini gerçekleştirerek rekor kırıldığını açıklandı. 

En çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 282 milyon 270 bin lira ile soya fasulyesi ilk 

sırada, 769 milyon 773 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 262 milyon 82 bin liralık işlem 

hacmi ile buğday ve mamulleri üçüncü, 258 milyon 683 bin liralık işlem tekstil hammaddeleri  

 



 

 

 

dördüncü, ve 243 milyon 361 bin liralık işlem hacmiyle  

narenciye grubu beşinci sırada yer aldığı belirtildi. 

2020 yılın ilk çeyreğinde başlayan pandemi sürecine  

rağmen tarım ve gıda sektörünün hız kesmeden üretime  

odaklandığına dikkat çekilirken, yeni yılla birlikte üreticinin 

 direncini arttırıcı önlemlerin kısa zamanda alınması, üreticinin 

 girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi  

gerektiği de belirtildi. 

İHRACATTA İŞLEM HACMİ % 6 BÜYÜDÜ 

Tarsus Ticaret Borsası’nda, yıllık ihracat artışının ise % 6 gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 

Çiftçinin zor şartlara rağmen üretimden kopmadığı, çalıştığı, ürettiği de belirtilen açıklamada , 

yeterli seviyede destek verilirse, dünya çapında bir üretime ulaşabileceği, ihracatta ön 

sıralara yükselebileceğine yer verildi. 

Değişen dünya düzeni, gelişen teknoloji ve iş yapma şekillerindeki yenilikler çerçevesinde, 

kurum ve kuruluşların da yeni nesil yöneticilik anlayışıyla kendilerini geliştirmesi gerektiği 

vurgulanırken Tarsus Ticaret Borsası’nın yeni düzen gerekliliklerine uyum sağlayarak 

hedeflerine ulaşmak için çalıştığı, her geçen gün artan tescil işlem hacmi ile büyüyen Tarsus 

Ticaret Borsasının fiziki ortamının da genişletilerek üyelerine daha iyi hizmet sunacağı belirtildi. 

Açıklamada Tarsus Ticaret Borsası' nın büyümesine katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür 

edilirken, 2021 yılının bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması da temenni edildi. 

 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ VE YÖNETİMİN GÖZDEN 

GEÇİRME TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Tarsus Ticaret Borsası 

Akreditasyon İzleme Komitesi 

ve Yönetimin Gözden Geçirme 

Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplatıya AİK üyeleri Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı 

Kemal Süheyl Batmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Meclis Üyesi Nail Uçak, 

Genel Sekreter Hasan Şanlı ve Akreditasyon Sorumlusu Elif Köksal katıldı. Kalite 

Yönetim Sisteminin gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenen Akreditasyon 

İzleme Komitesi ile Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına ait gündem konularının 

görüşüldüğü toplantıda, 



 

 

 

Tarsus Ticaret Borsasının 3. dönem 4 yıllık 2017-2020 

 Stratejik Planına ait 4 Yıllık Performans sonuçlarının  

değerlendirildiği toplantıda, özellikle yaşanan 

 pandemi sürecinde 2020 yılına ait kalite hedefleri,  

faaliyet takvimi, iş planları ve stratejik plan bütçesi  

hakkında sonuç ilişkisi raporlandı. 

 

Toplantıda yayınlanan 4. dönem 5 yıllık 2021-2025 Stratejik Planına ait 5 Yıllık amaç ve 

hedefler yeniden gözden geçirildi. 

Borsa Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl 

Batmaz, kurul üyelerine ve personellere 

yapılan çalışmalarda sağladıkları 

katkılar için teşekkür ederek, " Borsanın 

hizmet ve yeterlilik ölçütlerinde 

gelişimine paralel olarak üstlendiği 

sorumluluklarını analiz edebildiğimiz bu 

toplantımızda gelişmeye açık 

yönlerimizin farkına vardığımız gibi, 

gelişim içinde olduğumuz noktalarda 

da en iyisi olabilmeyi daha net 

görmekteyiz. 

Zaten 3 dönemdir A kalite belgemizi 

koruyabilmemizde bu yüzdendir. 

Raporlamalara baktığımızda, “Borsa Ne 

İş Yapar" diye soran olursa , arkadaşlar 

yaptığımız her şey burada. Yaptığımız 

paydaş çalıştayları, anketler, üye 

ziyaretleri, veri analizleri, seminer ve 

eğitim gibi pek çok çalışma vasıtasıyla 

ve ayrıca üyelerimizden, meclisimizden 

ve Tarsus’ta sürekli işbirliği içerisinde 

olduğumuz paydaş kurumlardan 

aldığımız fikir ve görüşlerin tamamını 

gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda 

açıkça görebilmekteyiz. “ 

 

 

Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel 

ise, “Hiçbir iş tek başına olmaz. Bu 

niyetle gelişime odaklanan yönetişim 

anlayışımızla devam ettiğimiz kalite 

yolunda izlediğimiz süreci etkin bir 

şekilde kullandığımıza inanıyorum.” 

Dedi. 

2021 yılında sektörlerin iş hayatında 

zorlandığı konulara ağırlık verilmesi 

kararı alınan toplantıda, özellikle tarım 

sektöründe yaşanılan sorunları 

çözmeye yönelik önerileri, lobi 

faaliyetlerini öncelikli faaliyetler arasına 

almayı, yine sosyal faaliyetlerde etkin 

ve etkili olmayı hedef olarak belirlendi. 

TARSUS TİCARET BORSASI’ nın sağladığı 

hizmet faaliyetlerinde katkıları olan tüm 

paydaşlara teşekkür edilen toplantı 

“Hedef, ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT” 

sloganıyla tamamlandı. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN YÜZDE 

40’INDA ODA VE 

BORSALARIN ADI VAR 

2020 yılı itibariyle; koruma altına alınan 

627 coğrafi işaretin 261’i TOBB’a bağlı 

oda ve borsalarca tescil ettirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

ile oda-borsalar coğrafi işaret konusuna 

sahip çıktı. 2020 yılı itibariyle; Türkiye’de 

627 coğrafi işaret koruma altına alındı. 

Bunların 261’i oda ve borsalar 

tarafından tescil ettirildi. 

Tescilde ilk 5 il; Gaziantep, Şanlıurfa, 

İzmir, Kastamonu, Mersin oldu. Yine 675 

coğrafi işaretli ürün tescili başvurusunun 

236'sı oda-borsalarca gerçekleştirildi. 

TOBB, coğrafi işaretlerin AB tescili için 

oda-borsalara kılavuz hazırladı 

TOBB, oda ve borsaların Avrupa Birliği 

nezdindeki coğrafi işaret 

başvurularında onlara rehberlik etmesi 

amacıyla “Oda ve Borsalar İçin Coğrafi 

İşaretler Kılavuzu”nu hazırlayarak 81 il 

ile paylaştı.(Kılavuza ulaşmak için 

Tarsus Ticaret Borsası internet sayfasını 

ziyaret ediniz www.tarsustb.tobb.org.tr) 

Kılavuzda; yerel ve özel ürünlerin her 

geçen gün tüketiciler tarafından daha 

çok tercih edildiğine işaret edilerek, bu 

noktada coğrafi işaretlerin,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulusal ve küresel piyasalarda kazanç 

getiren en değerli araç ve hazine 

olduğuna dikkat çekildi. Bu yolda oda 

ve borsaların  

atacağı her adımın çok kıymetli 

olduğuna vurgu yapıldı. TOBB yetkilileri, 

Brüksel Temsilciliği ile birlikte; oda ve 

borsalara tescil ve sonraki süreçlerde 

destek olmaya devam edeceklerini 

dile getirdiler. 

-AB’de 5 ürün tescil aldı 

Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 5 coğrafi 

işareti tescilli durumda. Bunlar; Antep 

Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, 

Aydın Kestanesi ve Milas Zeytinyağı. 

Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı 

ise tescil öncesi son aşamaya geçmiş 

durumda. 

16 coğrafi işaret içinse Avrupa 

Birliği’nde başvuru aşamasına gelindi. 

Bu ürünler ise; Afyon Pastırması, Afyon 

Sucuğu, Antakya Künefesi, Antep 

Lahmacunu, Antep Fıstığı, Edremit 

Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Gemlik Zeytini, 

Giresun Tombul Fındığı, Kayseri Mantısı, 

Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, 

Maraş Tarhanası, Maraş Çöreği, Milas 

Yağlı Zeytini, Çağlayancerit Cevizi, 

İnegöl Köftesi. 


