
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Meclis’ten geçen 2020 yılı bütçesinde 

‘tarıma ayrılan kaynak’ta önemli artışlar olmasının sevindirici bir durum olduğunu, 

ancak stratejik ürünler arasında bulunan pamuk, soya fasulyesi ve ayçiçeği gibi 

ürünlerinde üretim gücünün artırılması gerektiğini söyledi. 

 

Başkan Murat Kaya, 

2020 yılının ilk Borsa 

Meclis toplantısı 

sonrasında yaptığı 

açıklamasında, tarıma 

ayrılan kaynakta önemli 

artışa gidilerek miktarın 

33,4 milyar liraya 

çıktığını hatırlatarak 

“Bilindiği üzere ‘tarımsal 

destekleme’ 

programları için de 22 

milyar lira ayrıldı. Tarım 

sektörü yatırım 

ödenekleri için 5,1 

milyar lira, tarımsal 

kredi sübvansiyonu, 

müdahale alımları, 

tarımsal kitlenin 

finansmanı ve ihracat 

destekleri için 6,3 

milyar lira kaynak 

ayrıldı. Tarımsal 

destekleme programları 

için ayrılan kaynak 

2019 yıl ödeneklerine 

göre yüzde 36,6 

artırıldı. Ziraat Bankası 

aracılığıyla tarımsal 

kredilere verilen faiz 

destek tutarı yüzde 23 

artırarak 4,2 milyar 

liraya çıkarıldı” dedi. 

 

Pamuk, soya fasulyesi ve ayçiçeği gibi stratejik önemi olan ürünlerinde üretim 

gücünün mutlaka artırılması gerektiğine vurgu yapan Borsa Başkanı Murat Kaya 

“Burada bir önemli konuda ‘tarım ve tarımsal ürün işletmelerimiz’ uluslararası 



 

 

piyasalarda en rekabetçi olabileceğimiz sektörler. Bu noktada da tarım ve gıda için 

ayrılan AR-GE payının milli gelire oranının arttırılması artık kaçınılmaz olmuştu. 

Bugün tarımın aldığı AR-GE payı binde 3-4 oranlarındadır” ifadesini kullandı. 

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, taklit, tağşiş veya ilaç etken 

maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştığını 

hatırlatan Başkan Murat Kaya “TOBB'den gelen yazıda tüketicilerin güvenli ve kaliteli 

gıdaya ulaşmalarının temin edilmesi için taklit ve tağşiş konusunda bizlerinde dikkatli 

olması gerekiyor. Sevindirici olan Tarsus'tan hiç bir firmanın yayınlanan listeye 

girmemiş olmasıdır.  

Taklit ve tağşiş konusu 

bir taraftan tüketiciler, 

diğer taraftan dürüst 

çalışan üreticiler için 

mücadele edilmesi 

gereken bir konu” dedi. 

Borsa Başkanı Murat 

Kaya, Elazığ 

depreminin acısını hala 

yüreklerinde 

hissettiklerinin altını 

çizerek “Yaşanan bu 

felaket sonrasında ülke 

olarak kenetlendik. 

Ebetteki acımız çok 

büyük. Ancak şunu da 

herkes çok iyi bilmelidir 

ki, bu tür felaketlerde 

birlik, beraberlik ve 

kardeşliğimiz de çok 

büyüktür. Tarsus 

Ticaret Borsası olarak 

bizlerde deprem 

bölgesine hem Tarsus 

Belediyesi aracılığıyla 

hem de Borsa 

üyelerimizin katkılarıyla 

gerekli yardımları 

bölgeye ulaştırdık. Ben 

buradan katkılarını 

esirgemeyen tüm 

üyelerimize teşekkür 

ediyorum. Bu felakette 

yaşamlarını yitiren 

vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, 

yaralılarımıza acil 

şifalar diliyorum” 

şeklinde sözlerini 

tamamladı. 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis 

Heyet Toplantısı Vali Ali İhsan 

Su başkanlığında 

gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen toplantılara 

yönetim ve müteşebbis heyet 

üyeleri katıldı. 

Mevcut durum hakkında bilgi 

verilen yönetim kurulu ve 

müteşebbis heyet toplantıları, 

gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona erdi. 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Personellerinin Yılın İlk Personel Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantı 2017-2020 yılları Stratejik Planının 2019 yılı 3. çeyrek sonuç raporunun 

genel sekreter tarafından görüşülmeye açılması ile başladı. 2018 yılı ve 2019 yılı 

Aralık sonu itibariyle karşılaştırmalı istatistiki bilgilerin personellere aktarılmasının  

ardından bütçe maliyet ilişkileri ile 2020 yılı 4. çeyrek Stratejik Plana ait personellerin 

iş planlarının değerlendirilmesi, yeni iş planlarının ve iş planlarında yapılması gerekli 

revizeler görüşüldü. Personel Bazında İş Planları Revize Edildi. 2019 yılı Aralık sonu 

itibariyle Personel İş Planlarının değerlendirilmeye alındığı toplantıda 2020 yılının 

Hedef bazlı iş planları ve riskleri de belirlendi. 2020 yılı Kalite Hedefleri ve Faaliyet 

Takviminin de görüşüldüğü toplantı  personellerden gelen 2020 yılı eğitim 

önerilerinde revize yapılmasına karar verildi.  

Toplantının sonunda Akreditasyon İzleme Kurulu ve Yönetimin Gözden Geçirme 

çıktılarına ilişkin olarak 2020 yılı Stratejik Plan Hedefleri, hedef performansları, bütçe 

maliyet ilişkileri netleştirildi. 



 

 

Tarsus  Ticaret Borsası personelleri, Psikolog Cansu Gürdağlı'dan  “İş ve Aile 

Hayatında Öfke Kontrolü Grup Terapisi Eğitimi” aldı. 

2020 yılında Borsa personellerinin aldığı ilk eğitim olduğunu dile getiren Başkan 

Murat Kaya ”Borsa  olarak eğitime her zaman ayrı bir önem vermekteyiz. Dünya'nın 

en büyük ve gelişmiş ekonomileri arasında yerimizi alalım diyorsak bunun yolu 

eğitimden geçmektedir. Biz de Borsa olarak bu vizyona destek vermek adına elimizi 

taşın altına koyuyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Günümüzün önemli 

sorunları arasında yer alan öfke kontrolünün günlük yaşantımızda ne kadar önemli 

olduğunu ve ne denli etkisi olduğunu göz önünde bulundurarak, bu eğitimi 

düzenlemiş bulunmaktayız." dedi. İş ve Aile Hayatında Öfke Kontrolü grup terapi 

eğitiminde; Öfkenin oluşma nedenleri ve davranışlarımıza etkileri, yaşamımıza 

etkisini tanımlamak ve olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak 

teknikler, öfke kontrolü konusundaki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve 

davranışsal problemlerin önüne geçebilmek, bunlarla baş edebilmek için gerekli kısa 

ve uzun vadeli yöntemleri ve hemen uygulanabilecek becerileri kazanmak, öfkeyi 

yöneterek aile ve kurum içi verimliliği arttırmak gibi konulara değinildi. 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, dünya genelinde küresel nüfusun sürekli 

artış gösterirken, tarımın gelişmekte olan ülkelerin büyümesi için büyük fırsatlar 

sunduğuna vurgu yaparak, 

“Türkiye olarak tarım 

sektöründe tıkanık olan 

kanalları mutlaka açmamız 

gerekiyor” dedi. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, 

tarımsal üretim ve ticaretin 

dün olduğunu gibi bugünde 

ve yarın da çok önemli ve 

stratejik olmaya devam edeceğini belirterek “Bu nedenle ülkemizde 2023 hedeflerine 

ilerlerken başlatılacak nitelikli üretim seferberliğinin merkezine tarımı koymak 

zorundayız. 

TUİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki aya 

göre %2,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,07, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%16,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,74 artış gerçekleşti. Tarımsal üretim 

alanlarına uzun vadeli olarak bakıldığında hububat ve endüstriyel bitkiler de ekim 

alanlarımız azalırken, sebze ve ağaç tarımına dayalı meyve üretimlerinin artış 

gösterdiğini görüyoruz. Sebze ve meyve tarımında ki bu artışı daha çok katma değer 

üreten bir tarımsal sanayiye geçirirsek artışın olumlu yönlerinden faydalanabiliriz” 

ifadesini kullandı. 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT 

Küresel iklim değişikliğine dikkat çeken ve TUİK’in 2019 yılı bitkisel üretiminde 

kesinleşen verilerinin de yayınlandığını hatırlatan Kaya “Bitkisel üretim miktarlarında 

ise, 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %1,4, 

sebzelerde %3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise %0,3 oranında artış 

gösterdi. Üretim miktarları 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel 

ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton ve meyveler, içecek ve 

baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra tahıl ürünleri 

üretim miktarları 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,02 oranında azalarak yaklaşık 

34,4 milyon ton olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre buğday üretimi %5 oranında 

azalarak 19 milyon ton, arpa üretimi %8,6 oranında artarak 7,6 milyon ton, çavdar 



 

 

üretimi %3,1 oranında 

azalarak 310 bin ton, yulaf 

üretimi %1,9 oranında 

artarak 265 bin ton oldu. 

Yağlı tohumlardan soya 

üretimi %7,1 oranında 

artarak 150 bin ton oldu” 

dedi. 

REKABET EDECEĞİMİZ 

ÜLKELERİ TANIMALIYIZ 

“Türkiye olarak rekabet 

edeceğimiz ülkeleri 

tanımalıyız” diyen Başkan 

Murat Kaya “Borsa 

heyetimizin geçtiğimiz 

günlerde URGE projesi 

kapsamında ‘Rakip Ülke 

İspanya’ seyahati sırasında 

kazanımlarımızdan 

gördüğümüz,  ihracatın kur 

artışına duyarlılığı oldu. 

Genel ekonomisinin 

kaynağını turizm oluşturan 

bir ülkede tarıma verilen 

önemi yerinde gördük. 

Üretimden tüketime kadar 

izledikleri yolu bizde 

kendimize örnek alarak 

tarımda tıkanık olan 

kanalları mutlaka 

açmalıyız” şeklinde 

sözlerini tamamladı. 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) Türk İş Dünyasının gelişen global ticarette rekabet mücadelesinin en önemli 

unsurlarından bir tanesi olduğunu belirterek, 

“Gelecek bizim başarılarımız ile şekillenecektir” dedi. 

Murat Kaya, TOBB’un 68. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gazetemize yaptığı 

açıklamasında 

“Yaşadığımız her türlü zorluğa karşın her yıl biraz daha gelişen bir devlete ve ülkeye 

sahip olmak, bunu 68 yıl boyunca ayakta tutabilmek önemli ve gurur verici bir 

başarıdır. Bu başarı da Tarsuslu iş insanlarının ve onların örgütü olarak Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkısı büyüktür” ifadesini kullandı. 

Refah seviyesi yüksek, geleceğe güvenle bakan bir halk ve etkili bir devlet 

yaratabilmenin ancak kamu yönetiminden özel sektöre kadar bütün kurumların verimli 

bir çalışma sürdürmesi sonucu sağlanabileceğinin altını çizen Kaya “Toplumsal 

ihtiyaçları karşılarken devletimize yeni kaynaklar sağlamayı da başarabilir ve 

böylelikle şirketlerimizi güçlendirebiliriz. Şunun altını çizerek belirtmek isterim ki, 

gelecek bizim başarılarımız ile şekillenecektir” dedi. 

Esas olanın doğru ekonomik ve siyasi vizyonların belirlenmesi olduğunu da belirten 

Kaya “TOBB Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ifade ettiği üzere, 

Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde aynı ruh ve aynı heyecanla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de güçlü Tarsus, güçlü Türkiye ve güçlü bir 

ekonomi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğimizin 68. Kuruluş yıldönümü kutluyor, dünden bugüne 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. 



 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya konulan “Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm 

Projesi” 2020 Yılı Tarsus Eylem Planı tanıtımı ve uygulanması ile ilgilisi toplantı, 

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU Başkanlığında, ilgili kamu kurumları, meslek 

odaları ve STK 

temsilcilerinin 

katılımıyla Tarsus 

Ticaret Borsasında 

yapıldı. 

Borsa Başkanı 

Murat Kaya'nın da 

bulunduğu ve  ev 

sahipliğinde 

gerçekleşen “Büyük 

İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi” eylem planı toplantısı Tarsus Kaymakamı Kadir 

Sertel OTCU'nun açılış konuşmasıyla başladı. Yürütülecek eylem planının 5 ana 

başlıkta 52 faaliyetten oluştuğunu ifade eden Sayın OTCU, Türkiye ye örnek bir proje 

kazandıracaklarını da  kaydetti. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı 

Murat Kaya, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 

hükümet nezdinde gündeme 

getirilen bankaların aldığı ücret ve 

komisyon oranlarında önemli 

düşüşlere gidildiğini söyledi. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, 

BDDK Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te değişiklik içeren yönetmeliğine ilişkin gazetemize yaptığı 

açıklamasında “Tüccar ve sanayicilerimizden bankaların aldığı ücret ve 

komisyonlardan dolayı pek çok defa şikâyet talebi alıyorduk. Birliğimiz nezrinde 

yapılan girişimler ile olumlu bir netice alındı. Resmi Gazetede yayınlanan işlem 

ücretlerine getirilen bu sınırlama son derece olumlu. Hem vatandaşlar, hem de reel 

sektör rahat bir nefes alacak. Yeni düzenleme ticaret hayatına olumlu yansıyacak” 

dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Murat Kaya “Sayın 

Hisarcıklıoğlu her zaman olduğu gibi iş dünyasının sesi olmaya devam ediyor. TOBB 

Başkanımız tarafından gündeme getirilen bankaların aldığı ücret ve komisyon 

oranlarının olumlu sonuçlanması iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 



 

 

Borsa ve Odaların her zaman sesi olan TOBB Başkanımız sayın Hisarcıklıoğlu’na 

şahsım ve Tarsus iş insanları adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 

2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 

Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Tarsus'ta açılan çeşitli kurslar sonunda 200'e yakın 

işsize iş imkanı yaratıldı. 

 

 

Tarsus İŞKUR Hizmet 

Merkez Müdürü Kürşat Dal, 

bugüne kadar gerçekleştirilen 

Tarsus MEGİP kurulunun 

yaptığı proje kapsamındaki iş 

edindirme sonuçlarını 

değerlendirdi. 

Protokolün istihdam 

seferberliği kapsamında 14 

Aralık 2017 tarihinde Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve TOBB arasında 

imzalandığını belirten Kürşat Dal, "Protokolün amacı iş gücü piyasasının talep ettiği 

niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesidir. Bu yönde de ilçemizde çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirdik. İlçemizde bugüne kadar 7 kurs açtık. Kurslarımıza katılan 200'e yakın 

işsize iş imkanı yarattık.Kurslarımız işverenlerimizin talebine istinaden açılmaya 

devam edecek. Şu ana kadar açtığımız kurslarımız tekstil sektörü üzerine olup, diğer 



 

 

sektörlerimizin de taleplerini bekliyoruz. Bugün tekstil sektöründe faaliyet gösteren 2 

firmamızın kurs başlangıcını yaptık. Kendilerine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki 

haftada 7. kursumuzu aynı sektörde başlatacağız" 

MEGİP kurul üyelerinden kendiside sanayici olan Borsa Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Seçer, Nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde 

olan bir problem olduğuna vurgu yaparak, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü 

artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu ifade ettiği 

konuşmasında "MEGİP ile kaliteli istihdam yaratılıyor." dedi. 

Tarsus HEM Müdürü Mehmet Gürsoy ise, " İlçemizde gerek İŞKUR , gerek 

STK'larımız işbirliğinde açılan kurslar ile çok sayıda gencimiz hem meslek sahibi hem 

de iş sahibi oldu. Aynı zamanda, işverenlerimiz de aradığı kalifiyeli eleman ihtiyacını 

açılan kurslarımız ile gidermiş oldu." dedi. MEGİP kursunu başlatan firma sahipleri 

Kemal Karahan ve Mahmut Şanlı MEGİP protokolünün işletmelerinin  büyümesi, 

güçlenmesi ve nitelikli personelle çalışmasına büyük katkı sağladığına ve öneminde 

değindiler. 

Borsa Personelleri TOBB'nde Düzenlenen Eğitime Katıldı. 

Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – 

VERBİS’e kayıt ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilgilendirme 

Seminerlerine Tarsus Ticaret Borsası personelleri ile katılım sağladı. 



 

 

Ankara Birlik Merkezinde gerçekleşen eğitim seminerlerinin ilk gününde Ticaret 

Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) Programını kullanan Ticaret Borsaları davet 

edilirken, TİBOS programında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 

Uygulamalı eğitim programının ardından TİBOS sisteminin yeni versiyon kullanımı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce hayata geçirildi.  

Eğitimin ikinci günü , TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın açış 

konuşması ile başladı.Seminer,  Kişisel Verileri Koruma Kurulu yetkililerince, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu-VERBİS’e kayıt konusunu anlatırken, Gelir İdaresi 

Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi konulu sunum yaptılar.Oda ve borsaların genel sekreterleri ile 

muhasebeden sorumlu personelin katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 

(TOBB) tam gün süreli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – VERBİS’e kayıt ile 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilgilendirme Semineri katılımcıların soruları 

ile tamamlandı. 

 

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve yönetim kurulu üyelerinin de 

bulunduğu ziyarette, ticari iş birliği ve yatırım imkanlarına ilişkin karşılıklı görüş alış 

verişi yapıldı. 

Başkan Murat Kaya , ziyaretten dolayı heyete teşekkür ederek, Borsanın 

organizasyon yapısı, üye sayısı ve profili, öne çıkan sektörler, yürütülen çalışmalar ve 

gerçekleştirilen faaliyetler ile Tarsus'un sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgiler 

paylaşarak ihracat odaklı Borsanın URGE projesini paylaştı. 



 

 

 

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, Tarsus ile Irak arasında ticari bir köprü oluşturmak 

istediklerini belirterek, derneğin yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri, yurt içi ve yurt 

dışında düzenledikleri faaliyetlere ilişkin bilgi sundu. Ticaret Borsasının önemli bir 

partner olduğundan bahisle, iş dünyası için ortak çalışmalar yapılmasının arzu 

edildiğini belirtti. Dernek tarafından düzenlenen ve planlaması yapılan iş forumu, 

yatırım ve ticaret zirvesi gibi etkinlikler hakkında da bilgi veren Kılıç, önümüzdeki 

aylarda planlanan faaliyetlere, Tarsus'taki  iş insanlarını davet ettiklerini söyledi. 

Başkan Murat Kaya, Tarsus'un Iraklı iş insanları için en yakın ticaret merkezi 

olduğunu Mersinin tarımsal gücünün lokomotifi olan kentin hazır bir pazarı 

bulunduğunu kaydettiği ziyaret karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti. 

 

Bu yıl Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde 

oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin 

oluşturulması amaçlanıyor. 

Başkan Murat Kaya , Vergi Haftası nedeniyle ziyarette bulunan Tarsus Vergi Dairesi 

Müdürleri Ahmet Hatipoğlu ve Ali Hikmet Şişman'ın ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek bir ülkenin ekonomik ve kültürel manada kalkınmışlığının, 

vatandaşlarının vergi konusundaki hassasiyetinden anlaşılabileceğini ifade etti. 



 

 

Vergi ödemenin kutsal bir görev olduğuna değinen Murat Kaya,  aynı ülkede 

yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlananlar olarak vergi mükellefiyeti olan 

herkesin  devlete vergi ödemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Başkan Murat Kaya, " Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir Türkiye için vatandaşlık 

görevlerimiz arasında bulunan vergi verme bilincinin gelecek nesillere de aktarılması 

konusunda bireyler olarak kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katılmalı ve farkındalık 

oluşturmalıyız. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde 

götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının oluşturulmasında, vergi 

gelirlerinin önemi büyüktür. Mükellef haklarını gözeten, mükellef odaklı çözüm üreten 

ve toplumsal refahın arttırılmasına destek olmak üzere verimlilik ilkesi çerçevesinde, 

güçlü ekonomi, güçlü Türkiye ve güvenli bir gelecek için tüm halkımızla vergide de el 

ele olmalıyız. 

Değerli iş insanlarımızın ve mükelleflerin İlçemizde devletine karşı sorumluluk 

duygusu içinde hareket ederek; ödediği vergiler, yaptığı yatırımlar ve sağladığı 

istihdam ile Tarsus'umuzun ve dolayısı ile ülkemizin gelişimine büyük katkıları 

olduğunu belirtmek isterim. Tüm mükelleflerimizin Vergi Haftasını en içten 

dileklerimle kutlarım.” İfadelerini kullandı. Vergi Dairesi müdürleri Hatipoğlu ve 

Şişman ; 1 Mart'a kadar kutlanacak 31'inci Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli 

etkinlikler gerçekleştirileceğinden bahsettikleri ziyarette,  Türkiye genelinde, beyan, 



 

 

ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum 

seviyesi yüksek mükellefler iş yerlerinde ziyaret ederek, vergisel konularda sunulan 

hizmetlere yönelik görüş ve öneriler alınacak , vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, 

istihdam, kariyer imkanları gibi konularda bilgilendirme yapılacak dediler. 

CHP Tarsus İlçe Parti Başkanlığı’nın  kısa bir süre önce gerçekleşen Olağan Genel 

Kurulu’nda CHP İlçe Parti Başkanlığına seçilen Av. Ozan Varal ve yönetim kurulu 

üyeleri ile Belediye 

Meclis Üyeleri Tarsus 

Ticaret Borsasını 

ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile 

getiren Başkan Murat 

Kaya; “Seçimleriniz 

hayırlı olsun. Sizi ve 

yeni yönetiminizi 

kutluyor 

çalışmalarınızda 

başarılar diliyorum. Bu 

özverili bir görevdir. 

Bizlerin beklentisi, 

kentimizdeki sorun ve 

sıkıntılarının çözüm 

aşamasında birlik ve 

beraberlik içinde tam 

uyumlu çalışmaktır. 

Bizler bu anlamda siyasilerin sergileyeceği ilkeli yönetim anlayışında bizlerle birlikte 

çalışacağını umuyor, kentin gelişimi için birlikte çözüm üreteceğimize inanıyoruz.” 

dedi. 

Varal,  “Şimdi Tarsus 

için var gücümüzle 

çalışma zamanı. Tarsus 

için hep birlikte uyum 

içinde çalışmalarımızı 

sürdüreceğiz. CHP 

olarak her zaman sizin 

gibi kuruluşlara ve sivil 

toplum örgütlerine 

değer veriyor ve ziyaret 

edip görüşlerini alıyoruz  

” dedi. Başkan Murat 

Kaya, son olarak 

Tarsus'a katkı sağlayan 

her kesimin görüşlerinin 

alınması, ziyaret 

edilmesi , fikir 

alışverişinde 

bulunulması yapılacak 

çalışmalara büyük katkı 

sağlayacağını ifade etti. 

Tarsus ile ilgili önemli 

konuların ele alındığı 

ziyaret karşılıklı sohbet 

ve fikir alışverişleri ile 

son buldu



 

 

. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, İslam Âlemi için manevi iklim olarak 

kabul edilen mübarek üç ayların başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

Başkan Murat Kaya, mesajında Dünyanın ve İslam âleminin zorlu bir süreçten 

geçtiğini belirterek, insanlık ve İslam âleminin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. 

2020 yılına felaketler, 

afetler ve hastalıklarla 

başladığını hatırlatan 

Murat Kaya, 

Müslümanlar olarak üç 

ayların manevi iklimini 

iyi değerlendirmeli, yüce 

rabbimizden milletimiz 

ülkemiz ve insanlığın 

barışı, huzuru için dua 

ederek af dilememiz gerektiğini ifade etti. 

Sevgi, saygı ve hoşgörünün kat kat arttığı üç aylarda, yardımlaşma, dayanışma, hayır 

ve iyilik duygularının da kat kat arttığını dile getiren Başkan Kaya “Mübarek üç aylar 

ve içerisinde barındırdığı kandiller, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, 

komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın 

aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Recep Ayı’nın ilk kandil gecesi 

olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Toplum olarak bu mübarek geceyi 

değerlendirerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi 



 

 

kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip 

Kandilinin tüm İslam âlemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni 

ediyorum.” dedi. 

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı İ. Hakkı Ekincioğlu, mübarek üç ayların 

başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

 

Rahmeti, bereketi ve 

fazileti içerisinde 

barından üç ayların 

başlangıcının habercisi 

olan Regaip Kandili iç 

huzuru yeniden tesis 

etme, küslükleri 

dargınlıkları unutup, 

doğruya, iyiye ilerleme 

yolunda vesile olacak 

mübarek bir gündür. Bu 

gecenin feyzi ile zor 

günler yaşayan 

milletimizin ayrı ayrı her 

bir ferdine hayır, 

rahmet, feyz ve bereket 

kaynağı olmasını tüm 

insanlığa huzur, barış 

ve kurtuluş getirmesini 

diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyor, hayırlara 

vesile olmasını diliyorum. 

 



 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısını kınadı ve lanetledi. 

 

Başkan Murat Kaya, "Tarsus İş dünyası ve Tarsus Ticaret Borsası olarak 

Devletimizin ,Milletimizin, Ordumuzun sonuna kadar yanındayız, emrindeyiz.Bu 

saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılarımıza acil 

şifalar diliyoruz.  

Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek 

isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de Devletimiz ve Türk Milleti’nin 

kararlı duruşuyla bozulacaktır. 

Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı mücadelede Şanlı 

Ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin” dedi. 

 


