
Tarsus kültür, inanç ve gastronomi turizmde bölgemizde öne çıkmaktadır. Özellikle
kültür ve inanç turizminde ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de turist
çekme potansiyeli bulunmaktadır.
Özellikle Adana ve Mersin’in merkezi ile kombine edilmiş 3-4 günlük iç turizm uzun
haftasonu turlarının önemli bir durağı olabilir.
Turistik öğelerin birçoğu altyapı, restorasyon vb. açılardan gayet iyi durumdadır.
Eski Tarsus Evleri büyük potansiyel. Bu tarz sokak sağlıklaştırmaları artırılabilir. Burası
bir konsept proje ile fonksiyon kazandırılıp turizme açılmalı.     

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından
‘’Tarsus Alt Bölge Destinasyon Çalıştayı’’ gerçekleştirildi. ÇKA’nın Turizmde Destinasyon
Yönetimi Sonuç Odaklı Programı hakkında detaylı bilgi verilen çalıştayda Tarsus’un
turizmde kültür, inanç ve gastronomi ile öne çıkabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca
Tarsus’un Adana ve Mersin’in merkezi ile kombine edilmiş 3-4 günlük uzun haftasonu
turlarının önemli bir durağı olabileceğine vurgu yapıldı. 

NELERYAPILABİLİR?

Yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere etkin bir
davetli grubunun katıldığı çalıştaydan satır başları şunlar:  
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TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI E-GAZETE

Tarsus’un tur�zm rotası ned�r?
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Ova Oluklu sosyal projelerde de başarılı

ÜRETİM DURDU OPERA DİNLENDİ
Müşteri memnuniyeti sağlamanın ilk önceliğinin çalışan memnuniyetini sağlamaktan
geçtiğini söyleyen Akdeniz, ‘’Çalışan mutlu ise başarı zaten kendiliğinden geliyor. Bizim ilk
önceliğimiz
çalışanlarımıza değerli olduklarını hissettirmek. ‘Biz bir aileyiz’ diyebilmek.. Bunu
sağladığımıza inanıyoruz. Çok güzel projeler hayata geçirdik. Pandemi dolayısıyla ara versek
de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çalışanlarımız ve ailelerinin katıldığı ve tesisimiz
bahçesinde düzenlediğimiz bahar şenliklerimiz, kurumsal koşu takımımız, Kızılay kan bağışı
etkinliğimiz, 23 Nisan Çocuk Bayramı şenliğimiz projelerimizden bazıları. 

Bilgilendirme Panoları, Yönlendirme Levhaları, Digital Uygulamalar, QR Kodlu
bilgilendirmeler eksik.

Kentteki kültürel ve inanç turizmine yönelik öğeler iç içe. Dolayısıyla bir rota üzerinden,

profesyonel rehberlik hizmetiyle 1 tam gün grup ya da bireysel gezilebilir.
Çok fazla tarihi yapı var. Bazılarının restorasyonu yarım durumda. Bunların ne olduğunu
turistin anlaması açısından her birinin önüne eski dönem fotoğrafları ve bilgilendirmeler
konulabilir.
Konaklama ihtiyacı mevcut. Özellikle Eski Tarsus Evlerinin bir kısmı butik otel olarak
hizmet verebilir.
Tarsus’ta çok fazla gastronomik değer var. Ancak grup olarak yöresel yemeklerin
tadılabileceği, vakit geçirilebilecek restoran ve kafe eksiği mevcut. 
Yöresel tatları ve mekanları turistlerin tanıyabilmesi ve bulması açısından gastronomi
haritasına ihtiyaç var.
Bir gastronomi kenti olarak Tarsus’un yöresel lezzetlerini gelecek kuşaklara taşıyacak
gastronomi merkezi, eğitim alanları, workshop ve atölyeler,  tadım alanları, satış alanları
ihtiyacı var.
Yöresel lezzetlerin ve yöresel hediyelik eşyaların üretildiği, satıldığı arastalar/pazarlar
çoğaltılabilir. Özellikle kadın kooperatifleri bu noktada aktif rol oynayabilir.
Antik Roma Yolu gibi alanlarda sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler
kullanılarak dönem canlandırmaları yapılabilir.
Digital yöntemler/mecralar kullanılarak tanıtım ve pazarlamaya hazır bir bölge.

Kültürel-sanatsal aktiviteler, etkinlikler, galeriler ile dizi ve film çekimleriyle Tarsus’un bir
anda popülerliğinin artması mümkün.     

Çukurova Holding bünyesinde Tarsus’ta kurulu
tesislerinde 25 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkı
sunan Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve
Ticaret A.Ş.  hayata geçirdiği sosyal sorumluluk
projelerinde de dikkat çekiyor.Tarsus Ticaret ve
Sanayi Odası üye ziyaretlerine devam ediyor. Oda
yetkilileri bu kez de Ova Oluklu Mukavva fabrikasını
ziyaret ederek firma yetkilileriyle sohbet imkânı
buldu. Ziyarette Fabrika Müdürü Ahmet Akdeniz
tesis hakkında bilgi vererek proje ve hedeflerini
paylaştı. Ova Oluklu firmasının sektörünün önde
gelen firmaları arasına yerleştiğini, iç pazarın yanı
sıra dış pazarda da tercih edildiğini belirten Akdeniz,

başarının bir ekip
işi olduğuna vurgu yaptı.



23 Nisan’da çalışanlarımızın çocuklarının çizdiği resimleri fabrikamızda sergiledik ve hepsine
birincilik ödülü verdik. Çalışanlarımıza sürprizler yapabiliyoruz. Örneğin tesiste üretim yaparken
birden üretimi durdurduk ve çalışanlarımıza opera dinletimiz oldu. Bu gibi aktivitelerle
memnuniyeti sağlamak istiyoruz.’’diye konuştu. 

 

ÇALIŞANA TERAPİ
Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Fabrika Müdürü Ahmet Akdeniz,

çalışanlarına yönelik kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti aldıklarını da söyledi. Anlaşmalı
oldukları psikologun haftanın belirli bir gününde randevu sistemine göre personele terapi
verdiğini söyleyen Akdeniz, ‘’Sonuçta hepimizin psikolojik olarak desteğe ihtiyacı var.
Psikologumuz randevu alan çalışanımızın paylaşmak istediği sorununa göre yardımcı olur,
danışmanlık hizmeti sunar. Biz hiçbir şekilde bilmeyiz. Bu gerçekten önemli. Çalışan mutlu ise
işveren de mutludur. Anlayışımız bu şekilde.’’dedi.  Daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
yetkilileri, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı Nilay Aksu’nun eşliğinde tesisi gezdi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası TOBB’un hayata geçirdiği uygulamaları yakından takip ederek
üyelerinin işlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tarsus TSO bu kapsamda
üyelerine daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmak amacıyla TOBB’un önderliğinde başlatılan
ve kısa süre içerisinde tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde hayata geçirilmesi hedeflenen yeni
dijital dönüşüm uygulamasını da hayata soktu. 

 TİCARETE HIZ
Yeni uygulama ile Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanlar Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’ne artık elektronik ortamda gönderilebilecek ve en geç 2 saat içerisinde
yayımlanabilecek. Böylece ticari faaliyetler hız kazanacak. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayın
süresinin 2 günden 2 saate indirilmesini sağlayacak olan uygulama zaman ve maliyet
tasarrufunu da beraberinde getirecek.  Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, ‘’Ticaretin hızına hız
katacak dijital dönüşüm hamlesine öncülük ettikleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar
Pekcan ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Hem zaman hem
de kaynak tasarrufu anlamında güzel bir proje. Kentimiz, bölgemiz ve tüm iş dünyası adına
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.’’dedi.
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T�carette yen� b�r d�j�tal dönüşüm hamles� daha



NEVZA TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
TAHİNCİLER GIDA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
CEVAT AKINCI
KIRAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ȘİRKETİ
KUMDERELİLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MÜHENDİSLİK İNȘAAT TAAHHÜT TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ȘİRKETİ
ȘEVKET KESEN TEK TARIM
KESKİNLER ZİRAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
MATEMATİKÇİLER ÖZEL EĞİTİM TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
YALÇIN ZİRAAT TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ȘİRKETİ
DÖLEK PAZARLAMA MUSTAFA KORAY DÖLEK TARSUS ȘUBESİ
OĞUZHAN GÖNÜ
AHK YEM TARIM HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
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