
 

 

“Tarsus Tarım Sektörünün İhracat Yönetimi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Kümelenme Projesi” olarak Ticaret Bakanlığı’nca desteklendi. 

 



Tarsus Ticaret Borsası personelleri yılın son personel toplantısını 

gerçekleştirdi. 

Borsa Son Personel Toplantısını Yaptı 

Tarsus Ticaret Borsası personelleri yılın 

son personel toplantısını gerçekleştirdi. 

Yılın son toplantısında bir araya gelen 

Borsa ve TTB LİDAŞ personellerine 

Başkan Yardımcısı Ali Seçer de eşlik 

etti. 

 

 

 

 

Bir yılın değerlendirmesini yaptıkları 

son toplantıda personeller, 2022 

yılından beklentilerini, 2022 yılı 

hedeflerini de son toplantıda birbirleri ile 

paylaşarak yeni yılda daha üretken 

olmayı amaçladıklarını belirttiler. 

Seçer, 2022 yılı için iyi dilek ve 

temennide bulunarak, “Yeni yılın, tüm 

sorunların aşıldığı, toplum sağlığının 

geri kazanıldığı ve ülkemizin ekonomik 

anlamda daha güçlü olabildiği bir yıl 

olması en büyük beklentimizdir.” Dediği 

konuşmasına şu şekilde devam etti; 

 

 

“Yeni yıldan yenilikler beklemek umudu 

artırır. Kendimizden değil, başkasından 

beklediğimiz sürece, umutlar hayal 

kırıklığına dönüşür. Geçmiş yıldaki 

başarısız yöntemleri tekrar etmek, yeni 

yılda bir şey kazandırmaz. Yeni yılın 

elimizi kolumuzu bağlamaması için, 

başarısız stratejileri, yenileriyle 

değiştirmek zorundayız. İşte tam bu 

noktada kendimize inanmalıyız. 

Hepinizin yeni yılını kutluyor, 

ailelerinizle birlikte sağlıklı , mutlu , 

huzurlu bir yıl diliyorum” dedi. 

 

 



Yeni bir Başarı Hikâyemiz daha var. 

 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, başarı hikayelerinin yeni yılda da devam 

edeceğini, 2021 yılının son Meclis toplantısında açıklamıştı. 

Borsa Başkanı Murat Kaya, “Hem Tarsus’a hem de Ülkemize müjdeli haberlerimiz 

olacak. Bu müjdeli haberimiz ile ilgili çalışmalarımız tamamladık.” Dedi. 

 

  

“Tarsus Ticaret Borsası, 2020 yılında pandeminin patlak verdiği dönemde Lisanslı 

Depoları kurarak bir ‘Başarı Hikâyesi’ yazdığını belirten Başkan Murat Kaya “Borsa 

olarak Başarı Hikâyelerimiz mutlaka olacaktır. Tarsus Ticaret Borsası olarak göreve 

geldiğimiz andan itibaren sürekli olarak çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Bu 

yapılanların hepsi planlı, programlı, ortaya somut ve gerçekleşebilecek vizyon ortaya 

konularak yapılan konulardı. Önümüzdeki günlerde yeni başarı hikayemizi de kamuoyu 

ile paylaşacağız. 

Bizim önce kent ve Tarsus ekonomisine katkı için, daha sonra ise Türkiye ekonomisine 

katkı için gayretlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Bizim de koyduğumuz hedefler 

arasında bu ülkenin ihracatının ve istihdamın hızla artması için somut projelerin ortaya 

konmasıdır. Bizim amacımız ihracat yapmayanları ihracat yapma şansı vermek, bunun 

için altyapıyı hazırlamak ve desteklerimizi devam ettirmektir. Bu çalışmalarımızın 

neticesini de yakın bir zamanda göreceksiniz inşallah” şeklinde konuştu. 

 

 



Başkan Murat Kaya'dan 2022 Mesajı 

Tarsus Ticaret Borsası 

Başkanı Murat Kaya, 

2022 Yılının İlk 

Toplantısının ardından 

yaptığı açıklamada, 

2020 ve 2021 yıllarını 

koronavirüs salgınıyla 

geçirilen kayıp yıllar 

olarak değerlendirirken, 

ticaret ve iş erbabı 

olarak 2022 yılından da 

en büyük beklentilerinin öngörülebilir istikrarlı bir ekonomik ortamın oluşmasının 

sağlanmasının olduğunu söyledi. 

2020 ve 2021 yıllarındaki koronavirüs salgınının tüm dünyada ve Türkiye’de ekonomiyi 

ve enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini belirten Başkan Murat Kaya “Bu süreçte 

belirsizlikten kaynaklı ekonominin istikrarlı olduğunu söylemek güç olur. Fakat her şeye 

rağmen belirlenen hedeflerin birçoğuna ulaşıldığını düşünüyorum. Özellikle ihracatla 

ilgili hedeflere ulaşıldığını düşünüyorum. Fakat özellikle bordrolu yani maaşlı kesimin 

bu oluşan ekonomik tabloda ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum” dedi. 

2022 yılında hep beraber güven ve istikrarlı bir sürece ulaşacaklarını umut ettiklerinin 

altını çizen Borsa Başkanı Kaya “İş dünyası olarak bizlerin 2022 yılındaki beklentimiz 

inşallah ticaret erbabı ve işadamları olarak öngörülebilir istikrarlı bir ekonomik ortam 

oluşursa mutlu olacağız. Öngörülebilir döviz kurundaki istikrarlı bir tablo içerisinde 

ülkemiz ekonomik anlamda daha iyi bir performans göstereceği kanaatindeyim. 

Gelişmelerin olacağı kanaatindeyim. Beklentimiz bu ortamın sağlanmasıdır” ifadesini 

kullandı. 

Tarsus Yenises Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şahin Turgut Borsa 

Başkanı Murat 

Kaya'yı ziyaret 

etti. 

Başkan Murat Kaya, 

bölge gündeminin 

nabzının çok iyi 

tutulmasında basına ve 

medyaya büyük görev 

düştüğünü hatırlatarak ” 

Basın ve medyanın 

doğru ve kaliteli haber 

alma özgürlüğü bu toplumun en önemli değerlerinden ve ihtiyaçlarından biridir. “dedi. 

Ziyaret, bölge ve Tarsus'a dair konuların istişare edilmesi ile devam etti. 



2022 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Denetimi Tamamlandı 

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi Türk Loydu Baş Denetçisi Özlem 

Özkan Bocutoğlu tarafından Borsa hizmet binasında gerçekleştirildi. 

Denetim açılışı 

Başkan Yardımcısı 

Ali Seçer 

Başkanlığında 

gerçekleşirken, 

denetime katılan 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat 

Kaya, Yönetim 

Sistemi ile Üyelere 

daha iyi bir hizmet 

sunarak fayda 

sağlamayı 

hedeflediklerini, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile Borsanın saygınlığını, 

memnuniyetsizlikleri giderme yeteneğini artırırken, üyelerin geri bildirimlerine 

dayanarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti. 

Kapanış toplantısına da katılan Seçer, Borsanın yıllardır belirli bir standardın üzerinde 

hizmet verdiğini ve özellikle yakın dönemde birçok noktada örnek gösterilecek düzeyde 

iyileştirmelere imza 

attıklarını belirterek 

Borsanın bu anlayışı 

kaybetmeden daha iyiye 

ulaşmak için sürekli 

çalışmaya devam 

edeceğini vurguladı. 

Kalite Yönetim Sistemi 

kapsamında hizmet veren 

Tarsus Ticaret 

Borsası,hizmet kalitesini 

arttırarak sürekliliğini 

sağlamak üzere ISO 9001:2015 denetimini başarı ile tamamladığını, Kalite Yönetim 

Sistemi’ne uygunluk yönünden sağladığı hizmetlerin her aşamasında doğru 

uygulamalarla çalışmaya devam edildiğini ve bazı uygulamalarda gerçekleştirilen 

geliştirme ve düzeltmelerin örnek seviyede olduğunu belirterek Borsa yönetimi ve 

çalışanlarını tebrik etti. 

Kalite denetimine, Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Genel Sekreter Hasan Şanlı, Kalite 

ve Akreditasyon Sorumlusu Elif Köksal ve tüm birim personellerinin katıldığı kapanış 

toplantısı ile sona erdi.  



Başkan Murat Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir 

mesaj yayımladı. 

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, basın ve 

medyanın güçlü olması, gerek ifade 

özgürlüğünün temini, gerekse 

kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru 

yansıtılması anlamında büyük önem 

taşıdığını belirterek basında 

çalışanların mesleği, günümüzün en 

önemli, en zor ve de en popüler 

mesleklerinden olduğunu ifade etti. 

Başkan Murat Kaya, demokratik bir 

ülkenin vazgeçilmez unsurlarından 

birinin bağımsız basın olduğunu ifade 

ettiği mesajında,” Atatürk’ün ‘Basın bir 

milletin müşterek sesidir’ ilkesinden 

hareketle, basın mensuplarımız; bizim 

elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. 

“Sözleriyle başladığı mesajına şu 

şekilde devam etti. 

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 belirtti. 

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." 



Başkan Murat Kaya müjdeli haberinde Borsanın Yeni Başarı 

Hikayesini açıkladı. “Tarsus'un İhracat Gücünü Arttıracağız” 

Tarsus Ticaret Borsası’nda, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi (URGE) hakkındaki tebliğ kapsamında 2017 yılından bu yana yürütülen 

‘Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme Projesi’ ve 2021 yılı Aralık ayında 

tamamlayan ‘Tarsus Tarım Sektörünün İhracat Yönetimi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Kümelenme Projesi’ 

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. 

2. URGE Projesi’nin onaylanması ile yeni bir ‘Başarı Hikâyesi’ne imza atan Borsa, 

Tarsus’un ihracat gücünü artıracak adımları da atmış oldu. 

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Ticaret Bakanlığı tarafından 2.URGE 

Projesinin Onaylanması sonrasında yaptığı açıklamasında, 2017 yılında kazanılan 

%75 destekli URGE projesinin Aralık ayında tamamlanmasının ardından 2. URGE 

projesinin de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasının proje yönetiminde Borsa’nın 

etkinliğinin büyük bir memnuniyet verici olduğunun söyledi. 

Borsa olarak Tarsus’un ihracat gücünü artıracak projelerle yollarına devam ettiklerinin 

altını çizen Başkan Murat Kaya “İhracat edebilir ticari işletmelerin vasıflarının 

yükseltilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca desteklenen URGE Projeleri desteği 

önceleri İl Odalarına tanınan kapsamda yer alırken bizler göreve geldiğimiz ilk yıl 

başlattığımız lobi çalışmalarıyla URGE Proje destekleri 2010/8 sayılı tebliğ ile İlçe 

Borsalarına da verilmesini sağlamıştık. 

Bu kapsamda Tarsus Ticaret Borsamız da URGE Proje destekleri almaya hak kazanan 

‘Türkiye'deki ilk ilçe Borsa’ olmuştu. 3 yıl süreli ilk URGE projemizin faaliyeti, Ticaret 

Bakanlığımızca başarısından dolayı 1 yıl uzatma almış ve 2021 yılı Aralık ayı itibarı ile 



sonlanmıştır. Bu 4 yılda, proje kapsamında yer alan üyelerimizin 2018 FOB (USD) 

İhracatı 59.056.886 USD’den, 2020 yılı sonu itibarı ile 89.075.881 USD’ye yükselmiştir” 

dedi. 

İhracat hedeflerine, 2017 yılından beri URGE projeleri ile destek sağladıklarını 

hatırlatan Başkan Kaya, dış ticaretin hem geleneksel ticaret, hem de yeni nesil e-ticaret 

ve e- ihracat yöntemleri ile devam ettirilmesinin ve arttırılmasının önemli olduğu ifade 

etti. 

2. URGE Projesi’nin onaylanmasında Borsa yönetiminin, Meclisinin ve Borsa 

üyelerinin de imzasının bulunduğunu belirten Başkan Murat Kaya “Bizler ‘Tarsus'un 

ihracat gücünü arttıracağız’ demiştik. Bunu da üyelerimiz ile birlikte başardık. Şimdi 2. 

Etap URGE projemizde 21.URGE.025 destek kodunda ‘Tarsus Tarım Sektörünün 

İhracat Yönetimi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Kümelenme Projesi’ olarak Ticaret 

Bakanlığımızca onaylandı. 

 

 

Bir önceki projemizde olduğu gibi, hedefimiz üretim, istihdam, ihracat olacaktır. Birinci 

URGE projemizden başlıca gözlemlerimiz, ihracatın riskli ve problemli görülmesi, 

yabancı dil ve iletişim kaynaklı konular, finansal riskler, yönetimsel ve finansal kaynak 

yetersizlikleri, yabancı pazarlar hakkında bilgi eksikliği, uluslararası tecrübesi olan 

eleman eksikliği gibi konular oldu. Ayrıca ürünlerin yabancı pazarlara uygun olmaması 

veya ambalajlanmaması, dış pazar analiz ve araştırmaları için kaynak bulamama, 

tarife ve tarife dışı ticaret engellerinin bilinmemesi ve en önemlisi aynı ürünü yarı 

fiyatına diğer ihracatçı ülkelere göre satıyor olmamamız. Limondan örnek verecek 

olursak Türkiye’nin ihracat fiyatı ton başına ortalama 514 dolar iken, İspanya ortalama 

1.390 dolara, Arjantin ortalama 960 dolara ve Meksika ortalama 750 dolara ihraç 

edebilmektedir. kaynak trademap) kazanımlarımız arasında oldu” ifadesini kullandı. 



“Yeni projemizde, ihracatta satılan malların hacminden çok, söz konusu malların 

toplamda ülke ekonomisine kattığı ekstra gelirin miktarına önem vermekteyiz” diyen 

Kaya “Tam bu noktada yüksek katma değerli malların ihraç edilmesi, ülkemizin içsel 

zenginliklerinin yurt dışına değerinin altında çıkarılmamasını sağlamak. Önceliğimiz 

belirlerken bir mamule katma değer sağlayan en önemli etkenlerin belki de başlıcası 

olan, başarılı bir marka inşa etmek olacak. Öncelikle firmalarımıza marka olarak 

rakiplerinden farklı kılan özelliklerini belirleyeceğiz. Rekabette öne çıkmalarını 

sağlayan özelliklerin neler olacağı gibi soruların yanıtlarını bulacağız” dedi. 

Türkiye’nin istenilen düzeyde ihracat yapabilmesinin ancak dünya çapında imajı olumlu 

ve tanınan markalar vasıtasıyla mümkün olacağını belirten Ticaret Borsası Başkanı 

Murat Kaya; 

  

“Türkiye ihracatının 

eksikliklerinden birisi 

uluslararası 

pazarlarda Türk 

markalarının yer 

edinememesi ve 

olumsuz Türk Malı 

imajına son vermeye 

çalışacağız.Ayrıca, 

yeni projemizde hiç 

ihracat yapmayan 

üyelerimizin ihracat 

yapabilmelerini, ikinci 

nesil olarak 

adlandırdığımız 

babadan evlada geçen firmaların ihracat yapabilmelerini, projeye dahil olan 

üyelerimizde ihracat birimlerinin kurulmasını halihazırda ihracat yapanların 

ihracatlarını artırmak, ihracat yönetimini ve kapasitelerinin artırılmasını, Yeni Nesil 

Ticaret ( e-ticaret , e-fuar) olanaklarının yaratılmasını, ihracatla ilgili kurumsal yazışma, 

görüşme becerilerinin kazandırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Dünya ticaretine bağlı olarak da düşüncelerini paylaşan Kaya “Türkiye’nin en çok 

ihracatını yaptığı 2’lı GTİP kodlarında 2019-2023 ve 2030 yıllarında 08 - Yenilen 

meyveler ve sert kabuklu meyveler in ihracatının 2019 da 5,2 milyar dolardan, 2023 ‘te 

7,1 milyar dolar ve 2030 yılında 12,2 milyar dolara yükselmesi tahmin ediliyor. 

Hollanda’nın 08 2’li GTİP kodunda 2030 yılında yapması beklenen ithalat 24.474 milyar 

dolar, Hindistan’ın 29.507 milyar dolar olacağı bekleniyorsa, Biz neden Hollanda’ya, 

Hindistan’a ihracat yapmayalım? Biz neden Hedef pazarlarımızı çeşitlendirerek yeni 

pazarlara açılmayalım. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan 2. URGE Projemizin 

başta Tarsus olmak üzere tüm üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 

şeklinde sözlerini tamamladı. 

 



Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi 2022 Yılı Eylem Planı 

Gerçekleşti 

Büyük İlçeler 

Güven ve 

Dönüşüm 

Projesi 2022 Yılı 

Eylem Planı, 

Tarsus 

Kaymakamı 

Kadir Sertel 

OTCU 

başkanlığında 

Tarsus Ticaret 

Borsası Toplantı 

Salonunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilip 

kararlaştırıldı. 

TCMB Mersin Şube Müdürlüğünden Borsa'ya Ziyaret 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mersin Şube Müdürü Serhat Akpınar, 

Müdür Yardımcısı Burcu Tek ve Uzman Mehmet Tatlıer Borsa Başkanı Murat Kaya’ya 

ziyarette 

bulundu. 

Ülke ve bölge 

ekonomisine 

dair karşılıklı 

fikir 

alışverişinde 

bulunulan, 

ekonomi ve 

ticaret 

konusunda 

gündemin 

değerlendirildiği ziyarette Başkan Murat Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

etti, 

Başkan Murat Kaya iş dünyasını ilgilendiren gündemler konusunda açıklamalarda 

bulunurken sorunların sahada tespitinin önemli olduğunu belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB) Mersin Şube Müdürü Serhat Akpınar, 

bölgenin genel ekonomik durumu ve sorunları hakkında yapılan istişareden ötürü 

Başkan Murat Kaya’ya teşekkür etti. 

 



Borsa'nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı, sosyal mesafede fiziki katılımla 

gerçekleştirildi. 

Fatma Temel, 2021 yılı değerlendirilmelerin yapıldığı Meclis toplantının açılışında 

yaptığı konuşmasında, her yeni yıl beraberinde yeni umutlar ve beklentiler getirdiğini 

belirterek “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. 

2021-2025 Yılları Startejik Planın 1. Dönem 2021 yılı performansı hakkında meclis 

üyelerine bilgi aktaran Temel, stratejik planda yer alan 2 amaç altında 5 hedefin 

gerçekleşme oranının % yüzün üstünde olduğu ifade etti. 

Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ise, Borsa’nın mali yönetimi 

hakkında Meclis’e bilgi verirken, Ticaret Borsası’nın tasarruf anlayışı içinde 

gerçekleştirdiği projeler ile çıtasını yükseltmeye devam ettiğini söyledi. 

Ali Seçer, 2020 yılında faaliyete giren lisanslı depoculuk hizmetinin son bir yılda geldiği 

noktadan önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğine dikkat çekti. 

BAŞKAN MURAT KAYA,"SEKTÖRLERİMİZE DESTEK OLACAK BİRÇOK 

ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK. " 

Olağan meclis gündemi değerlendirilmesi ardından Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kaya da, Yönetim Kurulu olarak son bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerini özetledi. 

Başkan Murat Kaya, sadece ülke olarak değil dünya olarak pandemiden dolayı zor bir 

yıl geçirdiklerini belirterek, “Ben öncelikle 2022 yılının başarılara imza atılan bir yıl 

olmasını temenni ediyorum. Sektörlerimize destek olacak birçok çalışmaya imza attık. 

Covid-19 pandemisinin ikinci yılında da olumsuz etkilerini sürdürdüğü bir dönemde biz 

de yoğun bir mesai yürüttük, meclisimizden, üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm 

önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik, bunların takipçisi olduk, olmaya da devam 

edeceğiz” dedi. 



Yeni başlangıçlar ve yeni deneyimler edinerek girdikleri 2022 yılının geçmiş yılların 

yaralarının sarıldığı, salgın hastalığın sona erdiği bir yıl olmasını temennisinde bulunan 

Kaya 

“Gerçekten zor bir yılı geride bıraktık önümüzde kat edilecek çok mesafe ve atılacak 

çok adım var. Yeni başarı hikayeleri yazmak için küresel manada karşımıza çıkacak 

tüm fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli meclis üyelerim, gerek 

kentimiz gerek ülkemiz için daha çok çalışmak gerektiğinin sorumluluğuyla 2022 yılı 

faaliyetlerimizi planladık. Tarsus, bölgemiz ve ülkemiz adına yararlı olacağını 

düşündüğümüz, bölgenin tanıtımı, üretim potansiyeline ve ihracatına katkı sağlayacak 

projeler üretmeye, destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturma düzeni oluşturularak gerçekleştirilen 

Borsa Meclisi’nin Ocak ayı toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Meclis Üyeleri 

sorun ve taleplerini aktardı. 

 

Borsa Personeli 2022 Yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi 

Toplantıda, 2022 yılına ait işlerin ve programların zamanında yapılması için ilgili 

birimlere gerekli bilgiler aktarılırken, yıl sonu hedeflerine ulaşabilmek için alınması 

gereken önlemler, yeni yöntemler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri de görüşüldü. 

2021 yılı sonu itibariyle Haberleşme Talimatına göre çıkarılan İstatistiklerin (Mail-SMS-

Basın Haberleri- Politika Temsil-Lobi Faaliyetlerinin Durumu- Gelen Giden Evrak- 

TOBB Yazışma performansı) değerlendirildiği toplantının devamında 2022 yılı üyelere 

ve personellere yönelik eğitim ve toplantı konu başlıkları istişare edildi. 

Fiziki ve telekonferans ortamında gerçekleşen personel toplantısında Borsa genel 

sekreteri, "Geçtiğimiz 2021 yılındaki yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 

yılında başarılı çalışmalar yaptık, başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Doğru 

planlama, azimli, çalışkan personel ve uyumlu ekip çalışması ile mümkündür. Aynı 

şekilde bu yılda tüm programlarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak yıl sonu 

hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. 



Toplantıda 2022 yılı için planlanan ve personelleri yakından ilgilendiren performans 

odaklı yeni uygulamalar anlatıldı. 

Ayrıca, 2022 yılı kalite hedefleri ve faaliyet takvimi içerisinde yer alan konular ile eğitim 

planı istişare edilirken 2021 yılının 2020 yılı ile kıyaslaması yapıldı. 

Basında görünürlüğün %6 oranında, basın bildirilerinde %25 oranında, iletişimde SMS 

kullanımının %44 oranında, e-posta kullanımının %13,5 oranında ,politika-temsil-lobi 

kabiliyetinde %16 oranında web sayfası görüntülenmesinde %27,5 oranında artış 

olduğu, online işlemler sayısının ise 186 adet gerçekleştiği toplantıda personeller ile 

paylaşıldı. 

Borsa Genel Sekreter Hasan Şanlı 2021 yılında personellerin özverili çalışmalarını 

takdir ederek, her personele çalışmalarından ötürü ayrı ayrı teşekkür etti. 

2022 yılının sağlıklı, başarılı, huzurlu geçmesi temennilerinde bulunularak, karşılıklı 

istişarelerle toplantı tamamlandı. 


