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TARSUS TİCARET BORSASI 



Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin temel amacı uzlaşıya dayalı, 

yönetenlerle uzlaşı içerisinde bir iletişimdir 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, işine adanmışlığı, vizyonu ve duruşuyla Borsa ve 

Odalara örnek teşkil ettiğini söyledi. 

Başkan 

Murat Kaya, yaptığı açıklamasında, TOBB camiası olarak, ekonominin tüm kılcal 

damarlarına ulaşırken, sahadaki durumu da en iyi şekilde görüp, sorunları ve sıkıntıları 

tespit ettiklerini belirterek “Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki, TOBB Başkanımız 

Sayın Hisarcıklıoğlu’nun bizlere verdiği destek ve fikirleriyle ülkemize ve bölgemize çok 

güzel projeler kazandırdığımızı düşünüyorum. Bizler iş dünyası olarak her sorun ve 

isteklerimizde ne zaman kendisini ararsak ulaşabiliyor ve her sıkıntımızı kendisiyle 

paylaşabiliyoruz. Daha öncede sizlerle paylaştığımız üzere, kıymetli Başkanımız Sayın 

Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyası olarak hep yanında olduk, bundan sonrada da daima 

yanındayız” dedi. 

“Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin temel amacı uzlaşıya dayalı, yönetenlerle uzlaşı 

içerisinde bir iletişimdir” diyen Borsa Başkanı Kaya “Burada bizlerin sıkıntılarını ve 

hedeflerini, yapılmak istenenleri, eksiklikleri, aksaklıkları tespit ederek hükümete 

duyurmaktır. Bunun da duyurmanın yolu istişare kültürüdür. Uzlaşı kültürüdür. Bu 

noktada mesaj vermektir. Ülkemizin ve iş aleminin kalkınmasına adanmışlığı, vizyonu 

ve duruşuyla TOBB Başkanımız sayın Hisarcıklıoğlu da bu konuda böyle mesajlarını 

veriyor. İşin özü budur. Yani sıkıntıyla, karmaşayla, tartışmayla değil, uzlaşı kültürüyle, 

tabanın Anadolu’nun sesine kulak vererek gerekli bilgilerin iletilmesidir. Ben açıkça 

ifade etmek isterim ki, Rifat Başkanımızın bunu başarıyla yaptığını düşünüyorum” 

ifadesini kulandı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, iş aleminin ihtiyacı olan çok ciddi 

desteklerin kazanılmasında büyük paya sahip olduğuna da vurgu yapan Borsa 

Başkanı Kaya “Tabi bu destekler hem altyapısal hem hukuksal manada oldu. 

Tekrardan ifade etmek isterim ki; Sayın Başkanımızın, her zaman yanında ve 

desteğimiz her daim kendilerine olacaktır” şeklinde sözlerine tamamladı. 



Başkan Murat Kaya "AB Pazarı İçin Hazırlıklarımız Başlıyor" 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Borsa olarak bölgemizden yapılan 

ihracatlar da AB ülkelerinin payının artırılması için gerçekleştirilecek tüm çalışmalara 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği’nin de destek vereceğini 

söyledi. Başkan Murat Kaya, yaptığı açıklamasında, Aralık ayı sonunda Ankara’da 

gerçekleştirilen Müşterek Konsey Toplantısı’nda, Tarsus’un ihracat payının artırılması 

konusunu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcılkıloğlu ile görüştüğünü belirterek “Sayın 

TOBB Başkanımız, Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerin bu talebimize duyarsız 

kalmayarak bölgemizin ihracat payının artırılması konusunda desteği gecikmeden 

geldi. Bundan sonraki süreçte Tarsus’un ihracatta daha fazla pay alması için Borsa’nın 

yürüttüğü tüm çalışmalara TOBB Brüksel temsilciliği de destek verecek” dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası’nın 

Ocak ayı Meclis 

Toplantısı’nda, konuyla ilgili 

Meclis üyelerine bilgi veren 

Borsa Başkanı Kaya 

“Bölgenin tarımsal ürünler 

üretiminde ağırlıklı bir yere 

sahip olan Tarsus’un 

ihracatında Rusya pazarı 

birinci sırada yer almaktadır. 

Ne yazık ki Rusya, özellikle 

son yıllarda artan şekilde, 

ithalat kısıtlamalarını bir dış 

politika yaptırım aracı olarak kullanmaktadır. Bu da Tarsuslu ihracatçılar açısından en 

önemli pazarın istikrarsızlaşması anlamına gelmektedir ve belli ürünlerin ihracatında, 

umulmadık zamanlarda çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Bunun son örneği geçtiğimiz 

Kasım ayında yaşanmış; nar ve biber ihracatına getirilen yasaklama sonrası satışlar 

Belarus üzerinden yapılmak zorunda kalınmıştır. Üstelik Rusya bu tür önlemleri, 

Avrupa pazarına göre çok daha hızla alarak uygulamaya koyuyor” ifadesini kullandı. 

Borsa Başkanı Kaya, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Tarsus Ticaret 

Borsası olarak, Avrupa pazarına uygun üretim nasıl yaparız? [AB Mevzuatı ve kuralları] 

ve Bu ürettiklerimizi Avrupa’ya nasıl satarız? [AB Pazarı / pazara giriş] sorularına cevap 

olarak Tarsus’un ihracatında Avrupa Birliği pazar payını artırmak üzere çalışmalar 

yapılmasını kararlaştırdık. Bu noktada, Tarsus’un ihracat payının yükseltilmesi 

amacıyla çalışmalarımıza destek istediğimiz TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Brüksel temsilciliğimiz ile AB pazarı için ortak çalışma zemini yarattı. Şu an dahi, 

Tarsus’un tarım ürünlerinin hiç olmazsa bir bölümünün AB standartlarını karşıladığı 

muhakkaktır, bu oranını nispeten kısa sürede artırılması da mümkündür. Ancak 

piyasanın güvenilir ve istikrarlı satış kanallarına erişmek ve satışı gerçekleştirmek bir 

başka beceri gerektirecektir. Bu hususta hem TOBB Brüksel Temsilciliğimiz hem de 

AB ülkelerindeki Ticaret Müşavirliklerimizde AB pazarı için destek vereceklerdir.” 



 

 

 

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus 

Ticaret Borsası arasında 

“Eğitim, Ar-Ge ve İnovasyon İş 

birliği Protokolü” imzalandı. 

Tarsus Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Orhan AYDIN ve 

Tarsus Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Murat 

KAYA tarafından imzalanan 

protokol, iki kurum arasında iş 

birliğini güçlendirecek eğitim, 

Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmalarını içermektedir. 

Protokol kapsamında; tarım 

sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar başta olmak üzere, bölgede faaliyetlerini 

sürdüren KOBİ’lerin ve üreticilerin mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak yetkinlikler 

ve teknolojilerle donatılmasına katkı koyacak eğitimler, üniversitemiz öğrencilerinin staj 

yapacakları yerler konusunda sağlanacak katkılar, iş birliği toplantıları, ortak sosyal ve 

kültürel faaliyetler; ticari İngilizce, dış ticaret ve benzeri kurslar için eğitimci desteği ve 

iş insanları ile öğrencilerin bir araya gelebilmelerini sağlamak adına kariyer günleri 

düzenlenecek. 



Tarsus Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen törende, Tarsus Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Murat KAYA ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan ve iş birliği 

protokolü yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Aydın, imzalanan 

protokolle ilişkilerin kurumsal hale geldiğini belirterek, üniversitenin kuruluşundan 

günümüze dek destekleri dolayısıyla Borsa Başkanı Murat KAYA ve ekibine 

teşekkürlerini ifade etti. 

Protokol töreninde Prof. Dr. Aydın, “Tarsus Üniversitesi olarak paydaş iş birliklerini 

geliştirecek bu tür 

protokoller 

içerisinde yer 

almayı önemsiyor, 

önemli bir fırsat 

olarak görüyoruz 

Üniversitemizin bilgi 

birikimiyle Tarsus 

Ticaret Borsası gibi 

kurumlarımızın 

imkânlarını bir araya 

getirerek, Tarsus’un 

ekonomisine, 

ticaretine, toplumsal 

yapısına katkı 

koyacak olmaktan 

dolayı da son 

derece mutluyuz. İmzaladığımız bu protokol kapsamında, biz üniversite olarak Ticaret 

Borsası üyelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamış 

olacağız. Yine bu protokol ile ürün ve hizmetlerin ulaştırıldığı özellikle dış pazarlarda 

hedef müşteri kitlesiyle iletişime geçilmesinde destek olacağız. Üyelerin iletişim ve 

satış pazarlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesinde katkı sunacağız. Ayrıca, 

akademik ve bilimsel destek de vereceğiz” ifadelerinde bulundu. 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat KAYA, imza töreninde yaptığı 

konuşmasında şunları kaydetti: “ Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile kendi 

üyelerimize üniversitenin bilim ve tekniğinden yararlanarak hem sektörler bazında hem 

pazarlama bazında ürünlerimizi daha fazla geliştirme, daha fazla satma ve marka 

haline getirme yönünde birlikte yapacağımız çalışmalar için kurumsal bir anlaşma 

yapıyoruz. Bu işbirliği protokolümüzün hem üyelerimize hem de Tarsus’a çok faydalı 

olacağı kanaatindeyim. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan AYDIN başta olmak üzere 

katkı veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” 

Protokol törenine; Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet İNCE, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali SEÇER, 

Borsa Genel Sekreteri Hasan ŞANLI ve Borsa Yönetici Asistanı Ezgi Fındık GÜNGÖR 

de katılım gösterdi. 



 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında seçilen 10 Akredite 

Oda/Borsayla başlayan Akreditasyon Sorumlusu Yetiştirme Programı 1. Grup 1. 

Modül eğitimlerin proje sunumları devam ediyor. 

1. Modül eğitimleri sonrası, katılımcılar Süreç Yönetimi eğitimine ilişkin hazırladıkları 

proje sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Birinci Grup Oda/Borsalar: Ankara TO, Aydın TB, Bodrum TO, Eskişehir SO, Giresun 

TB, İnegöl TSO, İzmir TO, Konya TO, Rize TSO, Tarsus TB 

 

 



TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ KDV İNDİRİMLERİ TÜKETİCİYE 

OLUMLU YANSIYACAK 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, son dönemlerdeki yaşanan 

fiyat artışlarından hem tüketicilerin hem de ticari sektörlerin olumsuz 

etkilendiğini belirterek, temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ile tedbir ve 

teşvik paketinin iş dünyasına olduğu gibi tüketiciye de olumlu 

yansıyacağını söyledi. 

Murat Kaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele 

kapsamında açıklanan KGF ve temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ile ilgili 

olarak yaptığı değerlendirmede “Fiyat artışlarının bir nebze olsun indirimini 

sağlayacak KDV de yapılan indirimin aynı şekilde tüketiciye ulaştıran 

firmalarca da desteklenmesiyle Devletimizin gelir kaynaklarından biri olan 

vergilerinden yapmış olduğu bu fedakârlığın tüketiciye de olumlu 

yansıyacağını düşünüyoruz. Bu noktada, tüm gıda ürünlerinde KDV’nin % 

8’den % 1’e indirilmesini bizler iş dünyası olarak memnuniyetle 

karşılıyoruz” dedi. 

 

Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerin imkanları ölçüsünde 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı enflasyonla 

mücadele kampanyasına destek vermeye davet eden Borsa Başkanı 

Murat Kaya, daha öncede uygulanan KGF paketleri çerçevesinde 



verilecek kredilerin kullanılmasında amacına 

uygun şartlar getirilmesini istedi. 

İş dünyası olarak bankaların dosya ve diğer 

masraf kalemleri ile maliyetleri esneterek aşağı 

çekmesini beklediklerinin altını çizen Kaya 

“Tüketime değil, üretime, yüksek teknolojiye ve 

ihracata odaklı bu yeni ekonomik paket uzun 

zamandır dile getirdiğimiz taleplerin 

karşılanması noktasında ciddi bir adım. 60 

milyarlık KGF’nin sanayicimiz için oluşturulan 

desteklerin başlangıcı olduğunu duymak 

mutluluk verici bir durum. 60 milyar liralık 

oluşturulan KGF destek paketinin 3 ayrı şekilde 

kullanılmasına yönelik oluşturulan modelin daha 

önceki paketlerde ki gibi, tüketime 

harcanmamasını sağlayacağını temenni 

ediyoruz. Bunun yanı sıra elektrik fiyatlarının da 

sanayici, ticaret erbabı, tarımsal üretici ve 

mesken sahipleri açısından kısa zamanda 

çözüleceğini de bekliyoruz” ifadesini kullandı. 

 

Tarsus Muharip Gaziler Derneğinden Ziyaret 

60 milyar liralık 

oluşturulan KGF 

destek paketinin 3 

ayrı şekilde 

kullanılmasına 

yönelik oluşturulan 

modelin daha 

önceki paketlerde 

ki gibi, tüketime 

harcanmamasını 

sağlayacağını 

temenni ediyoruz. 

Bunun yanı sıra 

elektrik fiyatlarının 

da sanayici, ticaret 

erbabı, tarımsal 

üretici ve mesken 

sahipleri açısından 

kısa zamanda 

çözüleceğini de 

bekliyoruz 

TARSUS TİCARET 

BORSASI 



Tarsus Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim YUVARLAKOĞLU ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya’yı ziyaret etti. 

Tarsus Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim YUVARLAKOĞLU ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, şehit yakınları ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başkan Murat 

Kaya’ya teşekkür ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Murat Kaya şehit ve gazilerin 

kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olduklarını belirterek, “ Şehitlerimiz 

ve gazilerimiz ülkeleri için bizler için büyük fedakârlıklar yapmış insanlardır. Ülkemizin 

bugün gelmiş olduğu medeniyet seviyesinde en büyük pay, canları pahasına mücadele 

veren ve bu 

toprakları bizlere 

emanet eden 

şehit ve 

gazilerimizindir. 

Türk Milleti için 

vatan aşkı, millet 

ve bayrak sevgisi, 

her sevginin 

üzerinde gelir. 

Bunun içindir ki, 

Şahadet ve 

Gazilik her Türk 

evladının 

gönlünde 

ulaşılabilecek en 

üstün mertebedir. 

Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye , bu 

mertebeye , bu milli ruha borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Tarihin gördüğü en büyük 

destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de 

yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Ancak dün olduğu gibi bugünde 

düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalayarak, 

bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler.Vatan Sağolsun diyebilen bir milletin 

evlatları olarak şehitlerimizin ve gazilerimizin yazdığı destanlar Türk Milleti'nin 

hafızasındadır.Bu hatıralara sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir.” 

Dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası Şubat Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi. 

Tarsus Ticaret Borsası Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Koronavirüs tedbirleri uygulanarak 

yüz yüze katılımla gerçekleştirildi. 

Toplantı, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel’in açılış konuşmasıyla 

başladı.Temel, açılış konuşmasında şunları kaydetti: " Değerli Meclis Üyeleri, Her yeni 



yıl beraberinde yeni umutlar ve beklentiler getirmektedir. Bizler, 2022 yılına tüm 

sektörlerde ekonomik döngünün yeniden sağlanacağı bir yıl ümidiyle başladık. 

Umuyoruz ki, 2022 yılı bizleri, geleceğe daha güçlü şekilde taşıyacak başarılı 

hamlelerle ilerlediğimiz, bir yıl olacaktır.” Dedi. 

Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ile ilgili son gündem maddesinde konuşan Başkan 

Murat Kaya, konuşmasında aylık faaliyetlerle ilgili bilgi sunarak şu ifadelere yer verdi; 

 
“Değerli Meclis Üyelerimiz, Şubat ayı Meclis toplantımıza hoş geldiniz. Yine yoğun 

geçen bir ayı geride bıraktık. Bizler, Borsa olarak kentimizi ve ülkemizi ulusal ve 

uluslararası arenada hak ettiği konuma taşımak için projeler geliştirmeye ve bu 

projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2014 yılında imzacısı olduğumuz 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ne ait 2 yıllık 4. Raporumuzu da 

sunduk. Bu arada 2021 yılı Faaliyet Raporumuz size gönderildi. Meclis Başkan 

Yardımcımız Fatma Temel gündem maddeleri içinde hem faaliyetlerimiz hakkında 

sizleri bilgilendirirken hem de TOBB Akreditasyon Sistemi içinde geçen ay yapılan 

Akreditasyon İzleme Kurulu’muza ait raporları özetledi. 

Bende bazı başlıklara değineceğim; Üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz istişarelerde 

ortaya çıkan talepleri değerlendiriyor ve üyelerimizin sorun ve çözüm önerilerini 

kapsamlı rapor haline getirerek TOBB başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletmeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’unda katıldığı TOBB 

Müşterek Konsey toplantısında yine sizlerden gelen talepleri belirttik. Arkasında 

durduğumuz bu taleplere Bakanlığımızdan cevaplar ve çözümler gelmeye başladı. 

Toplantıda dile getirdiğimiz, Rusyaya ihracatta yaşanılan sorunlar, depolanan ürünlerin 

durumu, lisanslı depolardaki fire oranları, KDV deki indrimler, yerel tüccar ve 



esnafımızın korunması ile ilgili çözüm istediğimiz talepler sırasıyla gerçekleşiyor. 

Değerli Meclis Üyeleri, Kentimize yeni ihracatçı iş insanları kazandırmak amacıyla 

yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. İhracatçılara sağlanan destekleri detaylarıyla 

üyelerimize anlatmaya öğretmeye devam ediyoruz. Ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin 

yeni ihracatçı iş insanları ve yeni dış ticaret sahalarıyla güçleneceğine inanıyoruz. 

Hepinizin bildiği gibi 2017 yılında ‘İhracat Atağı Projesi’ başlatmış, ihracat yapmak 

isteyen işletmelere yol göstermek üzere yola çıkmıştık. Bu kapsamda2. URGE 

projemizi de kazanarak bu yola kararlılıkla devam ediyoruz. Bu konuda 

personellerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." dedi. Gerçekleşen 

Meclis Toplantısının ardından , Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz, Ticaret Bakanlığı’nca 

onaylanan “Tarsus Tarım Sektörünün İhracat Yönetimi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Kümelenme Projesi’ ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Meclis üyelerini bilgilendirdi. 

 

Değişen Vergi Kanunları ve Dikkat edilmesi Gerekli Yasal Süreçler 

Tarsus Ticaret Borsası çalışanlarına, üyelerine ve kamuya yönelik 33. Vergi Haftası 

Etkinliği ve nitelikli oryantasyon programı kapsamında Mevzuat Çalışmalar 

konusunda “Değişen Vergi Kanunları ve Dikkat edilmesi Gerekli Yasal Süreçler 

“bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. 

.  

Değişen Vergi Kanunları ve Dikkat edilmesi Gerekli Yasal Süreçler ile ilgili sunum 24 

Şubat tarihinde Borsamız sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere online ve fiziki 

ortamda SMMM-Bağımsız Denetçi Cumali Saygı tarafından yapıldı. 

 

 

 



AŞAĞIDAKİ ÖNEMLİ DUYURUMUZUN DETAYINA 

http://tarsustb.tobb.org.tr/  WEB ADRESİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ 

!!!! 
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