
 

 

 

 

 



→ Borsada Yılın İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya yılın ilk yönetim kurulu 

toplantısında 2020 yılı için "Ekonomik reformların hayata kazandırılmasıyla birlikte 

Türkiye’nin büyüme hızında sıçrama yaparak, yıldızının yeni yılda eskisinden çok 

daha fazla parlayacağına inandığının altını çizdi. 

İş dünyası olarak, ülkemizin geleceğine umutla baktıklarını dile getiren Başkan Murat 

Kaya, "Gelişmenin özünde üretim yatıyor. İstikrarı, istihdamı , refahı sağlayabilmek 

için de çok çalışmaya, üretmeye ve birlikteliğe ihtiyacımız var." dedi. 

Resmi veriler de ekonomide toparlanma olduğunu ve yeniden özlenen büyüme 

rakamlarına doğru yol alındığını ifade eden, ekonomik büyümenin üretimle olduğunu 

belirten Başkan Murat Kaya,  “Üretim olursa istihdam, ihracat artıyor. Ne kadar fazla 

üretim yaparsak ekonomimiz o kadar büyüyor. 2019 da ekonomi de yaşanan zorlu 

süreçler, büyümedeki ve piyasalarda yaşanan dalgalanmalar,  iş dünyasının karşı 

karşıya kaldığı sorunlar, müteşebbislerin yüksek finansman maliyetleri, kırılganlıklara 

sebep oldu, olumsuzluklara yol açtı. Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için 

çok çalışmak zorundayız. Türkiye ancak böyle büyük ve güçlü bir ülke olabilir. Bu 

güçlü iradeyi ülke yönetiminde görüyoruz ve gelecek için daha da umutlanıyoruz. 

Mesajında, Tarsus içinde ayrı bir paragraf açan Borsa Başkanı Murat Kaya 

“Müteşebbis ruhu, büyüme arzusu ve özel sektör dinamizmiyle Tarsus’umuz, sınır 

komşularında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekonomideki mevcut konumunu 

kısmi düşüşlerle de olsa korumayı başardı. Zorluklar karşısında yılmayan, üretimden 

aldığı güçle her zaman yeni pazarlar arayışında olan Tarsus, 2020 yılı içerisinde 

üretimde, istihdamda ve ihracatta hedeflediği noktalara mutlaka ulaşacaktır. 2020 

yılının ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak 

ülkemizin yarınlarından umutluyuz. 

 



Tarsus SGK Müdürü Süleyman Metin , Borsa Personellerine SGK e- 

bildirge konusunda eğitim verdi. 

SGK e-

bildirge 

kapsamında 

TOBB'ne 

bağlı oda ve 

borsaların 

SGK 

mevzuatına 

getirilen 

yenilikleri 

anlatan ve 

sistemin alt 

yapısının çalıştırılmasında yapılacak işlemler hakkında eğitim veren Tarsus SGK 

Müdürü Metin, " İşverenlerin, işyerlerinde çalıştırdıkları kişilere ait sigorta prim 

belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait  tahakkuk bedellerini SGK 

e-bildirge portalı üzerinden kolaylıkla vermelerini sağlayan bu sistemin oda ve 

borsalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Ticaret Borsamızda yılın ilk iş gününde 

sisteme geçerek bu çerçevedeki sorumluluğunu tamamlamıştır." 

Başkan Murat Kaya, Beyaz Baston Körler Haftası Nedniyle Bir Mesaj 

Yayınladı 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, her yıl 07-14 Ocak tarihleri arasında 

kutlanan Beyaz Baston Körler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Herkesin birer engelli adayı 

olduğunu ve bastonun görme 

engelli vatandaşlarımızın 

özgürleşmesini simgelediğini 

ifade eden Başkan Murat Kaya, 

“Her zaman dile getirdiğimiz gibi 

engelli olmayı hiçbir insanımız 

kendi isteğiyle 

seçmemektedir.Hayata tutunma 

konusunda en güzel örneği 

gösteren engelli vatandaşlarımız 

gibi bizlerde yaşamda birer engelli adayıyız. 

İnsan ömrü üzüntüsüyle, sevinciyle, acısıyla, tatlısıyla bir yoldur. Bu nedenle hayata 

tutunma konusunda sabrın en güzel örneğini gösteren bu insanlarımıza yardımcı 

olmak, onların sorunlarına çözüm üretmek, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmaları 

hayata geçirmek, onların toplumla kaynaşmasını sağlamak, hepimizin görevidir. Bu 

önemli gün ve haftada tüm görme engelli vatandaşlarıma sağlık, sıhhat diler, saygılar 

sunarım” dedi. 

 



Allah Afetten Esirgesin 

Adana,Tarsus ve Mersin'de geçen hafta başlayan ve dün geceden bu yana süren 

şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. 

Borsa Başkanı Murat Kaya düşen aşırı yağışlar nedeniyle üreticilere geçmiş olsun 

mesajında bulundu. 

Mesajında şu ifadelere yer veren Başkan Murat Kaya, "Tarsus genelinde birçok tarım 

arazisi sular altında. Allah afetten esirgesin. Aşırı yağışlardan zarar gören tüm 

üreticilerimize, üyelerimize, esnafımıza, tacirimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, 

bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi. 

Başkan Murat Kaya, İlçe Müftüsü Ali Can'ın konuğu oldu. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, İlçe Müftüsü Ali Can'ın konuğu oldu. 

İlçe Müftüsü 

Ali Can, 

Borsa 

Başkanı 

Murat 

Kaya'nın 

nazik 

ziyaretinden 

duyduğu 

memnuniyeti 

dile getirdi. 

Müftü Can, 

Tarsus için hizmetlerini en iyi şekilde kurum çalışanlarıyla birlikte yapma gayreti 

içerisinde olduklarını ifade etti. 

Ziyarette güncel konular ve gündeme dair değerlendirmeler konuşuldu. 

 



Tarsus Ticaret Borsası Romanya Heyeti İle Görüştü 

Tarsus Ticaret Borsası Romanya 

Heyeti İle Görüştü 

Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya, 

Tarsus’a Avrupa Kapısı Olabilir. 2010/8 

sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ kapsamında 

17.URGE.040 kodu ile onaylanan 

‘'Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı 

Geliştirme'' Projesi dahilinde 

Romanya’ya Yurtdışı Pazar Faaliyeti 

yapılması planlalayan Borsa Tarsus 

Ticaret ve Sanayi Odası’na gelen 

Romanya heyetiyle görüşme sağladı. 

Borsa Dış Ticaret Uzmanı Pınar 

Alegöz'ün , Romanya’nın Bükreş 

şehrinde faaliyet gösteren Romanya 

Türk İşadamları Derneği Başkanı 

Güven Güngör ve Genel Sekreteri Sn. 

Barbaros Yıkar ile yaptığı görüşmede 

Romanya Yurtdışı Pazar Faaliyeti 

kapsamında TİAD bünyesinde; tarım 

sektörü üyeleri ve Tarsus Ticaret 

Borsası üyeleri ile B2B (İkili 

Görüşmeler) düzenleme kararı alındı. 

 

2018 yılında Romanya’nın dünyadan 

narenciye ithalatı 198.942 (bin USD) , 

Türkiye’nin dünyaya narenciye ihracatı 

ise 889.969 (bin USD) ‘dır. 

Romanya’nın Türkiye’den narenciye 

ithalatı ise 57.017 (bin USD)dir. 2018 

yılında Romanya’nın dünyadan sebze 

ithalatı 501.339 (bin USD) , Türkiye’nin 

dünyaya sebze ihracatı ise  1.085.781 

(bin USD) ‘dır. Romanya’nın 

Türkiye’den sebze ithalatı ise 94.394 

(bin USD)dir. 2018 yılında 

Romanya’nın dünyadan meyve ithalatı 

755.149 (bin USD) , Türkiye’nin 

dünyaya meyve ihracatı ise  3.960.606 

(bin USD) ‘dır. Romanya’nın 

Türkiye’den meyve ithalatı ise 88.851 

(bin USD)dir. 

Tarsus'un narenciye , sebze ve meyve 

ihracat payından daha fazla 

yararlanması artırılabilir hedef olarak 

değerlendirilen ikili 

görüşmelerde  Tarsus’tan yapılacak 

yaş meyve ve sebze ihracatı için 

Romanya iyi bir hedef pazardır. 

Ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olan 

Romanya Türkiye’den ithalat yapma 

eğilimindedir. Bu vesile ile Tarsus’a 

Avrupa kapısı da  daha kolay 

açılacaktır. 



Başkan Murat Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla 

Bir Mesaj Yayımladığı 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

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

çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 

Başkan Murat Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı 

mesajında, halkı bilgilendirmek gayesiyle gece gündüz çalışan basın mensuplarının 

çoğu zaman zorlu şartlar altında görev yaptığını söyledi. Toplumların gelişimine 

doğrudan katkı sağlayan basının birlik ve beraberliğin korunmasına da önemli katkılar 

koyduğunu ifade ettiği mesajında "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle 

gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır" dedi. 

 

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. 

Başkan Murat Kaya mesajının sonunda ebediyete intikal eden basın mensuplarını da 

rahmetle anarak,  " Gece gündüz demeden bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın 

ahlâk kurallarına bağlı, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan ulusal ve yerel 

basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, 

meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal 

eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum." 

 



↔Borsa Meclis Üyeleri TOBB'nde Bilgilendirme Seminerine Katıldı 

 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarsus 

Ticaret Borsası Meclis Üyelerinin de katıldığı Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne 

katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada meclis üyelerinden birbirlerini 

ötekileştirmemelerini, birbirlerini sevmelerini istedi.Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 

oda/borsaların demokrasinin en çok işlediği kurumlar olduğunu belirterek, meclis 

üyelerinin atamayla değil seçimle göreve geldiğini söyledi. 

Meclis üyelerinin seçildikleri sektörlerde lider olduğunu ve bu liderliğin sorumluluk 

getirdiğini anlattı. Bu işlerde para pul olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, işlerinden, 

evlerinden ve arkadaşlarından fedakarlık ettiklerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerine yaptıkları her işi anlatmaları ve üyeleri 

bilgilendirmeleri tavsiyesinde bulundu. 



 



 



TOBB da gerçekleştirilen meclis üyeleri bilgilendirme seminerine katılan borsa heyeti 

Türkiye günceli ve ekonomisi hakkında son gelişmeleri içeren bilgilendirmenin 

ardından 2. Gün kişisel gelişime yönelik eğitimleri de aldı . Kişisel gelişim 

eğitimlerinde protokol kuralları , etkili iletişim teknikleri , iş hayatında iletişim , finansal 

yönetim, etkili yönetim becerileri eğitimlerini konusunda uzman TOBB ETÜ-SEM 

hocalarından dinleyen borsa heyeti iki gün süren eğitimin sonunda TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini ilettiler. 

 

Alata'dan Tarsus Beyazı Projesi Bilgilendirmesi 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

İstasyonu 

Müdürlüğü ile 2015 

yılı içinde 

gerçekleştirilen 

protokol 

kapsamında 

“Tarsus Beyazı 

Üzüm Çeşidinin 

Mutasyon Islahı 

Yoluyla Geliştirilmesi Projesi” nin gelinen son durumu Ziraat Yüksek Mühendisi 

Mehmet Erdem Kiraz ile Murat Hocagil tarafından Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kaya'aya  sunuldu. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, Tarsus Beyazı Üzüm Çeşidi ile ilgili Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından devam ettirilen  bu projeye 

destek veren kurum olarak çalışmaları 5 yıldır takip ettiklerini gelişmelerin sevindirici 

olduğunu kaydetti. 



Tarsus’ta TABAM Kuruldu 

Tarsus İlçe Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu ve 2020 Yılı Tarsus Bağımlılıkla 

Mücadele Eylem Planı uygulayıcısı kurum ve kuruluşların temsilcileri, Tarsus 

Kaymakamı Kadir Sertel OTCU başkanlığında, Borsa Başkanı Murat Kaya'nın ev 

sahipliğinde Tarsus Ticaret Borsası Meclis Salonunda toplandı. 

Toplantı sonunda alınan karar gereği Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Platformu 

(TABAM) kuruldu. 

Tarsus 

Kaymakamı 

Kadir Sertel 

OTCU’nun 

2020 Yılı 

Tarsus 

Bağımlılıkla 

Mücadele 

Eylem Planını 

tanıttığı 

toplantıda 

metruk 

binalar, 

güvenlik 

kamerası 

takılacak 

umuma açık 

park ve rekreasyon alanları, okullarda alınan/ alınacak önlemler görüşülerek karara 

bağlandı. 

2020 Yılı Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı ile birlikte Tarsus’ta faaliyet 

gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını 

kapsayan Tarsus Bağımlılıkla Mücadele Platformu (TABAM) da kuruldu. 



Tarsus Ticaret Borsası Baltık Ülkeleri İle İşbirliğinin Temelini Atıyor 

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında 27-31 Ocak 2020 tarihleri 

arasında, Oda / Borsa temsilcilerine yönelik olarak Letonya (Riga) ve Estonya 

(Tallinn) Odalarına düzenlenecek olan "Türkiye ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin 

Geliştirilmesi" konulu çalışma ziyaretine Tarsus Ticaret Borsası'da seçildi. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, Türkiye ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin 

Geliştirilmesi" konulu Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında 

Borsanında yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydettiği açıklamasına 

şöyle devam etti. 

"Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD), Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile ortak olarak 

finanse edilen bir projedir. TEBD faaliyetleri Avrupa ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları 

aracılığıyla yürütülüyor. Projenin genel hedefi, Türk Oda/Borsa yapıları ile AB'deki 

meslektaşları arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmek, böylece AB ve Türk 

iş dünyasının entegrasyonunu teşvik etmektir. Bu çalışma ziyaretinin genel amacı, 

oda ve borsalarımıza bağlı üyelerimizin Türkiye ile Baltık Devletleri arasındaki ticari 

işbirliği ve fırsatlardan üyelerimizin nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha iyi bir 

anlayış edinmelerini sağlamaktır. Bu noktada ; TEBD projesi, AB ve Türkiye arasında 

her iki taraf için olumlu ve kalıcı sonuçlar doğuracak yapıcı bir özel sektör diyaloğunu 

teşvik etmeyi hedefliyor. 

Çalışma heyetini, Eurochambres seçmektedir. TOBB'ne bağlı oda ve borsaların 

başvuralı içersinden Eurochambres’in seçtiği 12 kişi arasında Tarsus Ticaret 

Borsası'nında seçilmiş olması bölgemiz açısından son derece olumlu bir gelişmedir." 

"Tarsus Ticaret Borsası'nı Türkiye ve Baltık Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi 

projesinde Borsa Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz temsil ederek  katılacağı çalışma 

ziyareti ile Baltık Ülkeleri’ne Türkiye pazarını ve fırsatlarını tanıtma, gelecekteki 

işbirliği için temel atma, Tarsus ve Tarsus Ticaret Borsası’nı da tanıtma imkanı 

bulacaktır." dedi. 

  



Borsa İhracat Hedefinde Rakip Ülke İspanya'yı Ziyaret Etti 

Borsa İhracat Hedefinde Rakip Ülke İspanya'yı Ziyaret Etti 

Tarsus Ticaret 

Borsası, 2010/8 

sayılı Uluslararası 

Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ 

kapsamında 

17.URGE.040 

kodu ile 

onaylanan 

‘’Tarsus Tarım 

Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme’’ Projesi kapsamında 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde 

"Rakip ve Örnek Ülke" İspanya’nın Valensiya şehrine yurtdışı pazar faaliyeti 

düzenledi. 

Rakip ülke yurtdışı pazar faaliyetine URGE projesi kapsamında yer alan Borsa Meclis 

Başkanı İ. Hakkı Ekincioğlu ve proje üyeleri ile heyet başkanı olarak Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımsısı Ali Seçer katıldı.  

"Hava kargoyu geliştirmeliyiz, paketleme standartlarımızı yükseltmeliyiz. " 

Başkan Yardımcısı Seçer; 

"UR-GE projeleri, ihracatta 

büyümeyi hızlandıran 

projeler olduğu gibi 

ihracatta rekabet ettiğimiz 

ülkeleri de tanıma fırsatı 

yaratan 

projelerdir.Gerçekleştirilen 

ziyarette aynı ve ters 

iklimdeki ülkelerin ihracat-

ithalat potansiyelini 

tanımak, üretimlerini 

incelemek, pazara girerken 

kullandığı yolları öğrenmek 

amacıyla yürüttüğümüz 

projenin rakip ülke 

ayağında  rekabete konu üretimlerimizi hasat öncesi teknolojisinden, üretim, lojistik, 

pazarlama ve son satış noktasına kadar her aşamada önemli bir buluşma noktası 

olan İspanya'yı hedef olarak seçtik.İlk olarak Borsa URGE Projesi kapsamındaki 

üyelerimizle önce Valensiya Ticaret Odası’nda 10 İspanya firması ile, (B2B) ikili 

görüşmeleri gerçekleştirdik.Burada edindiğimiz ilk gözlemimiz Hava kargoyu 

geliştirmeliyiz, paketleme standartlarımı yükseltmeliyiz." dedi. 



"Rakip firmaları yerinde gördük" 

Borsa tarafından yürütülen 

URGE projesinde kendi 

firmasının da bulunduğunu 

ve borsa üyesi firmaların 

bireysel olarak farklı 

pazarlara açılmalarının 

önündeki engellerin 

kaldırıldığını ifade eden 

Meclis Başkanı Ekincioğlu, 

"Üyelerimizin hedef 

pazardaki ilgili kurum ve 

firmalar ile bir araya getiriyor 

ve ticari bağlantılar 

kurmalarına vesile oluyoruz. 

Bu kapsamda şimdiye kadar 

çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere mal satmaya 

başladılar.İspanyada yaş meyve ve sebze sektörünün ne kadar önemli bir sektör 

olduğunu gördük.  " dedi. Borsa URGE heyeti faaliyet kapsamında kazanımları ise; 

İspanya'da tarım sektörünün 

inovasyon alanında en çok 

ödül alan şirketi Idai 

Nature'ye gerçekleştirilen 

ziyarette, İspanya tarım 

sektöründe özellikle Akdeniz 

Meyve Sineği zararlısına 

karşı mücadele yöntemleri 

için geliştirilen ürünler ve 

üretim yerleri,  yöntemlerini 

görüldü. 

Erdemli ALATA'nın 

İspanyada ki örneği olan 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

IVIA’ya özel izinle heyetini götüren Borsa; burada da AB Müktesebatına uygun üretim 

teknikleri ve Akdeniz Meyve sineğiyle mücadele yöntemleri konularında bilgi sahibi 

oldu. 

Son olarak yine özel izin alınarak, dünyaca ünlü yaş meyve ve sebze üreticisi 

Sanlucar Fruit’in iş ortağı Ilusar paketleme tesisi ve özel üretim bahçeleri Borsa 

Üyelerine tanıtıldı. 

İspanya yurtdışı pazar faaliyetinde en göze çarpan özellik ise, İspanya daki 

üretimlerin en korunaklı ve en yüksek kalitede ambalajlaması oldu. 

Zeytinyağı ile çok ünlü olan İspanyada Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytin Yağı ile 

yöresel sarma helvası da İspanyol rakiplere tanıtıldı. 



Yaralar Hep Birlikte Sarılacak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ’nin (TOBB) Elazığ ve Malatya’daki depremin 

yaralarını sarmak için 81 ildeki Oda ve Borsaları ile başlattığı yardımlar yerlerine 

ulaşmaya başlıyor. 

Tarsus 

Ticaret ve 

Sanayi 

Odası ile 

Tarsus 

Ticaret 

Borsası da 

üyeleriyle 

birlikte 

deprem 

bölgesine 

yardım elini 

uzattı. Gıda 

ürünleri 

başta olmak üzere içme suyu, giysi, çocuk bezi ve farklı ürün gruplarından oluşan 

yardım malzemeleri tıra yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı. 

YARALAR HEP BİRLİKTE SARILACAK 

TOBB tüm illerdeki Oda ve Borsaları ile AFAD koordinasyonunda, depremden 

etkilenen Elazığ ve Malatya için harekete geçti. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 

yardımlar gönderilmeye başlanırken Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus 

Ticaret Borsası da depremden mağdur olan vatandaşların acısına ortak oldu. 

Gıda başta 

olmak üzere 

çeşitli sayıda 

üründen 

oluşan 

yardım 

malzemeleri 

Elazığ ve 

Malatya’ya 

ulaştırılmak 

üzere tıra 

yüklendi. 

Tarsus TSO 

Başkanı H. Ruhi Koçak ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya üyeleriyle 

birlikte yardım malzemelerini taşıyan tırı uğurladı. ‘’Yaralarımızı hep birlikte 

saracağız’’ diyen Koçak ve Murat Kaya Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm 

milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

 



Borsa Yılın İlk Meclis Toplantısını Yaptı 

Tarsus Ticaret Borsası Meclisi, 2020 yılının ilk Meclis toplantısını Meclis Başkanı İ. 

Hakkı Ekincioğlu başkanlığında gerçekleştirdi. 

Meclis Başkanı Ekincioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, Elazığ 

depreminin yarattığı büyük üzüntüye dikkat çekerek “Ben öncelikle Elazığ ve 

Malatya’da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 

vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. 

Milletimizin başı sağ olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Bu zor günlerinde onların 

acısını yürekten paylaşıyoruz. Yaşanan acıların bu kez gerçekten ders olması ve 

gereken önlemlerin kararlılıkla alınmasını diliyoruz” dedi. 

İ. Hakkı Ekincioğlu'nun açılış konuşması sonrasında Meclis’in olağan gündem 

maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nde (TOBB) gerçekleşen ‘Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ 

konusunda hazırladığı izlenim raporunun sunumunu gerçekleştirdi. 

Daha sonra Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Borsa heyetinin 

geçtiğimiz hafta içerisinde URGE projesi kapsamında ‘Rakip Ülke İspanya’ seyahati 

ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verdi. 

Ali Seçer, İspanya’nın Valencia şehrindeki incelemeleri sırasında bu ülkenin tarıma 

verdiği önemi, desteği ve tarımda ARGE çalışmalarının ne denli önemli olduğunu 

Borsa’nın Meclis Üyeleriyle paylaştı. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da, yılın ilk Meclis toplantısının sonunda 

yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin 2019 son çeyrek büyüme verilerinden, yeni 

ekonomi programı başta olmak üzere sürdürülebilir büyümenin ülke için ne kadar 

gerekli olduğundan, faizlerin tek haneye doğru inmesinden bahsetti. 

En küçüğünden en büyüğüne tüm üretenleri güçlü tutmak ve üretimin koruması için 

yoğun bir çaba göstermek gerektiğine vurgu yapan Murat Kaya, nitelikli üretim 

seferberliğinden, israfın ölçeğinden, 2020 yılının bütçesinde tarıma ayrılan 



kaynaktan, tarımın aldığı AR-GE payının yükseltilmesinden, taklit ve tağşiş 

konusunda alınması gereken önlemlerden söz etti. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, konuşmasının sonunda geçen hafta Elazığ’da meydana 

gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısını yürüklerinde 

hissettiklerini bir kez daha vurgu yaparak, bu tür felaketlerin acısının birlik ve 

beraberlik içerisinde azalabileceğini söyledi. 

Yaşanan bu felaket sonrasında Borsa ve üyelerinin sağladığı yardım malzemelerinin 

yerine ulaştığını hatırlatan Kaya, “Bizleri derinden yaralayan bu felaket sonrasında 

katkılarını esirgemeyen üyelerimizden Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 

ederiz. Allah böyle bir acıyı bir daha ülkemize yaşatmasın” ifadesini kullandı. 

  

 

Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 

Döneminde 3 Yıl Uygulayacağı Düşük Faizli Tarımsal Kredilerin 

Limitleri Ve Kriterleri Yeniden Belirlendi 

 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 döneminde 3 yıl 

uygulayacağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi. 

Kredi limitlerinde artış sağlanırken, faiz indirim oranları belli kriterlere bağlandı. 

Kriterleri yerine getirmeyenler daha yüksek faiz ödeyecek. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin düşük faizli tarımsal kredi limitleri ve 

faiz oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. 2022 yılı sonuna kadar geçerli olacak 

yeni kredi limitleri ve faiz oranları ile belirlenen kriterleri yerine getirmeyenler daha 

yüksek faiz ödeyecek. 



Lisanslı depoya üretimini yaptığı ürünü ÇKS kayıtlarındaki miktar kadar teslim 

edenler ELÜS senet tutarının %75 ine kadar ve azami 9 ay vadeli kredi 

kullanabilecek. 

LİMİTLER ARTTI,FAİZ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ 

Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve 

İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin” Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük faizli 

tarımsal kredilere yeni kriterler getirildi. 

Buna göre, 2018-2020 döneminde uygulamaya konulan kararda ve öncesinde 

kademeli olarak belirlenen faiz indirimi, yeni kararda yok. Yeni kararda öncelikli bölge 

yatırımı,yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı,kendi yemini üretme ve mera 

kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere 

göre faiz indirimi uygulanacak. 

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE DE KREDİ VERİLECEK 

Daha önce tarımsal amaçlı kooperatiflere verilen düşük faizli krediler, 

Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal amaçlı üretici birliklerine de düşük faizli tarımsal 

krediler sağlanması öngörülüyor. Ayrıca karar kapsamında yalnızca Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları (kara sınırı ve karasuları) içerisinde yapılan tarımsal üretim 

faaliyetleri için yatırım ve işletme kredisi kullandırılacağı belirtiliyor. 

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Daha önceki uygulamada kredi üst limiti 12 milyon 500 bin lira olan sütçü ve kombine 

sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi limiti 25 milyon liraya çıkarıldı. Daha 

önceki karar kapsamında yatırım kredilerinde kademeli olarak yüzde 100 ile yüzde 50 

arasında, işletme kredisinde ise yüzde 100 ile yüzde 25 oranında faiz indirimi 

uygulanıyordu. Buna göre 100 bin liraya kadar kredi kullananlar faiz ödemiyordu. 

YENİ KRİTERLER VE PUANLARI 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım 

yapacaklar ilave yüzde 10 faiz indirimi alacak.Atıl işletme alanlara yüzde 10,yurt 

içinde doğan hayvan alımı ve kullanımında yüzde 10,kendi yemini üretene yüzde 10, 

jeotermal,yenilenebilir,atık enerji kullananlara yüzde 10, organik tarım ve iyi tarım 

uygulamalarına yüzde 10, genç çiftçilere 40 yaşında ve altında olanlara ilave yüzde 

10, kadın çiftçi ve girişimcilere ise yine yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak. 

Yatırım kredilerinde 6, işletme kredilerinde 7 kriterin hepsini yerine getirenlere yüzde 

120 veya yüzde 110 faiz indirimi uygulanacak gibi görünüyor. Ancak, kararnamede 

indirim oranı yüzde 100 ile sınırlandırılıyor. Belirlenen kriterlerden sadece bir tanesi 

uygun olan çiftçi veya yatırımcı yüzde 60 faiz indirimi alabilecek.İki kritere uygun 

olanlar yüzde 70, 3 kritere uygun olanlar yüzde 80,4 kriteri karşılayanlar yüzde 90, 5 

kriter veya 7 kritere kadar uygun olanlar yüzde 100 faiz indiriminden yararlanacak. 

 

 



DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Damızlık düve yetiştiriciliğinde 7.5 milyon lira olan kredi üst limiti 10 milyon liraya 

çıkarıldı. Önceki kararda damızlık düve yetiştiriciliği yatırım kredisi yüzde 100 faiz 

indirimli, işletme kredisi ise yüzde 75 faiz indirimliydi. Yeni karar ile her iki kredinin 

normal faiz indirimi yüzde 75 olacak.Yatırım kredilerinde her biri yüzde 10 olmak 

üzere 4 kriter, işletme kredilerinde ise 5 kriter var. Ancak burada da uygulanabilecek 

en yüksek faiz indirimi yüzde 100 olacak. 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ 

Önceki kararda üst limiti 5 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan 

besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 10 milyon liraya çıkarıldı. Büyükbaş hayvan 

besiciliğinde de yatırım kredilerinde öncelikli bölge yatırımı,atıl işletme alımı, genç ve 

kadın girişimciye her birine yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak.Faiz indirim üst 

limiti yüzde 90 olacak. İşletme kredisinde ise 5 kriterin tamamını yerine getirse de 

yüzde 100 faiz indirimli kredi alabilecek. 

Küçükbaş hayvancılık 

Kredi üst limiti 5 milyon lira, yatırım kredisinde yüzde 100 ve işletme kredisinde yüzde 

75 olan faiz indirimi, yeni kararname ile kredi limiti 15 milyon liraya ve faiz indirimi ise 

her iki kredi için de yüzde 75 olarak belirlendi. Diğerlerinde olduğu gibi kriterler var. 

Her birisi için 5 kriterden hangisi karşılıyorsa yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak. 

Ancak uygulanacak en yüksek faiz indirim oranı yüzde 100’ü aşamayacak. 

KREDİ LİMİTLERİNDEKİ ARTIŞLAR 

Arıcılıkta 1.5 milyon lira olan kredi üst limiti 2.5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 3 

milyon lira olan kredi limiti 5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 7.5 

milyon lira olan kredi üst limiti 10 milyon liraya çıkarıldı. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 5 milyon liradan 10 milyon 

liraya çıkarıldı. Diğer kredilerde de limit artışları yapıldı. 

KARAR 3 YIL UYGULANACAK 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 8.1.2018’de yürürlüğe giren “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme 

Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” 31.12.2020 yılına kadar uygulanması 

öngörülmüştü. Ancak bu süre dolmadan yeni karar yayınlandı. Böylece o karar iki yıl 

uygulanmış oldu. Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan 

Cumhurbaşkanı Kararı ise 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 

uygulanması öngörülüyor. 

Önceki karar kapsamında (8/1/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı) yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmım 

kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için, 2020 yılı sonuna kadar, söz 

konusu Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam edecekler. 

1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tahsis edilecek kredilerde ise 

Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri uygulanacak. 



 


