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1. GİRİŞ
Kanun ile kurulmuş olup, Kamu Tüzel Kişiliğine sahip olan Ticaret Borsaları, kuruluş
amaçları incelendiğinde alım satımı yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin Tescil
işlemini gerçekleştiren kurumlar olarak algılansa da, ekonomiler geliştikçe değişik
roller

üstlenen,

dolayısıyla

ekonomideki

etkileri

sürekli

artan

kurumlar

durumundadırlar. Tescil işlemiyle ekonominin kayıtlı hale gelmesindeki katkılarının
yanı sıra,

fiyatların serbest piyasa koşullarında oluşmasına sağladıkları katkıyla,

kamunun tarımsal destekleme politikaları ile oluşan maliyetlerinden tasarruf etmesini
sağlayarak aslında ulusal refahın artmasına da dolaylı yoldan yarar sağlamaktadırlar.
Ülkemizdeki

yanlış

politikalar,

plansızlık

ve

özellikle

koalisyon

hükümetleri

dönemindeki siyasi popülizm sonucu ihtiyaç olmadığı halde kurulmasına izin verilen
çok sayıda Ticaret Borsası ile birlikte günümüzde bu sayı 113’e ulaşmıştır. Bu
borsalarımızın çoğu, sadece ve sadece Tescil ve belgelendirme hizmetini ancak
verebilmekte, birçoğu da ciddi anlamda kaynak sıkıntısı çekmektedir.
Dünyanın hiçbir yerinde, borsacılık anlamında, böyle bir örgütlenme biçimi ve
yapılanma yoktur.
Ticaret Borsacılığındaki temel amaç; diğer sektörlerde de olduğu gibi, tarımsal ve
hayvansal ürünlerin üretim ve ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak, ulusal
kalkınmaya katkı sağlamaktır.
Küreselleşen dünyada, ekonominin tüm sektörlerinde büyük değişim yaşanmakta, bu
değişimi algılayıp uygulayabilenler ayakta kalabilmektedir.
Gerek sanayi üretimi, gerekse tarımsal ve hayvansal üretim süreçlerinde verimliliği
artırmak için ileri teknoloji kullanılırken, üretilen bu ürünlerin satışını gerçekleştirmek
için ticaret kavramında da, ucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi
olarak

adlandırılan

“Elektronik

Ticarete”

kadar

uzanan

ciddi

gelişmeler

yaşanmaktadır.
Ülkemizde

Ticaret

Borsacılığı

alanında

gerçekleştirilen

makro

düzenlemeler

incelendiğinde, aslında dünyadaki gelişmelere paralel düzenlemelerin yapıldığı
görülmektedir.
Aslen “Elektronik Ticaret”in temellerini oluşturan ve günümüzde Çağdaş Borsacılığı
tanımlayan “Lisanslı Depoculuk”, “Ürün İhtisas Borsacılığı”, “Vadeli İşlemler ve
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Opsiyon Borsacılığı” konusunda ülkemizde yapılan düzenlemeler ne kadar taktire
şayan ise, bu düzenlemelere ilişkin uygulamaların, aradan çok uzun zaman
geçmesine rağmen, hala hayata geçirilememiş olması da o derece üzücü ve
düşündürücüdür.
Ülkemizdeki Ticaret Borsalarının oluşturduğu yapının hantal ve verimsiz olduğu
herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşması,
oluşturulan düzenlemelerin uygulamaya geçirilebilmesiyle sağlanabilir.
Burada borsalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk düşmektedir.
Çağdaş borsa yapısına kavuşamayan borsaların (maddi durumları kötü olmasa bile)
yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür.
Oyunu kurallarına göre oynayanlar kazanacaklardır.
Tekirdağ Ticaret Borsası da bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine
getirmek üzere Stratejik Planını hazırlamıştır.
Planda; fiziksel, beşeri ve mali kaynaklar, sunulan hizmetler, yönetim anlayışı ve
kurumsal entelektüel kapasitesi hakkında borsanın yeterlilikleri “Durumu Analizi” ile
ortaya konmaktadır.
Misyon ve vizyon belirlendikten sonra, borsayı bu vizyona taşıyacak amaç, hedef ve
stratejiler

ortaya

konmuş,

maliyetlendirme

çalışması

yapılmış

ve

izleme

değerlendirme yöntemi belirlenmiştir.
Planın, Borsamızı çağdaş borsacılık anlayışına ve yapısına taşıyacağı konusundaki
inancımı ifade eder, planın hazırlanmasındaki tüm aşamalarında katkılarını
esirgemeyen, yönetici, çalışan, üye ve paydaşlarımıza, özellikle de bilgi ve
tecrübesiyle bizleri yönlendiren, TOBB ETÜ SEM Danışmanı Dr. Yüksel VARDAR’a
teşekkürlerimi sunarım.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Ticaret Borsacılığı
Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve
denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım
yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir.
Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200–1500
yıllarına kadar gitmektedir. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla
ilk borsacılığın temelini atmışlardır.
Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise,
Anvers, Lyon ve Cenevre'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık
sağlamıştır.
2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı
Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik
kıyılarına kayması Anvers 'in önemini arttırmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu
ve Anvers borsası kalabalık bir iş adamı grubunun muamelelere katılmasını
sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm milletlere açmıştır.
Anvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları
hizmete girmiştir. Paris 'te ilk borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Dünyada
Hamburg ve Bremen borsaları da önemli bir yer tutmaktadır.
Günümüzde bilinen en büyük borsalarından biri olan Newyork borsası 1729 yılında
24 kişinin öncülüğünde kurulmuştur.
2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı
Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1973 yılında bir Nizamname ile
"Dersaadet Tahvilat Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna geçilmiştir.
Yurdumuzda ilk Ticaret Borsası 1892 yılında "İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası" adı
altında çalışmalara başlamış. Daha sonra Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul
Ticaret Borsası 1925, Tekirdağ Ticaret Borsası ise 9 Ağustos 1926 'da "Ticaret ve
Zahire Borsası" unvanı ile kurulmuştur.
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2.2. Tekirdağ hakkında…
Tekirdağ, 798.109 kişilik nüfusu ve 6.313 km² alanıyla Trakya bölgesindeki
illerimizden birisidir. Merkez ilçeyle beraber 9 ilçeye sahip Tekirdağ’ın %87’si
Kentsel alan;

%13’ü Kırsal alan konumundadır.

İlçeleri ile beraber, Tekirdağ’da 5 adet Ticaret ve Sanayi Odası, 4 adet de Ticaret
Borsası bulunmaktadır.
Sanayi çoğunlukla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yoğunlaşmıştır.
Ağırlıklı olarak Tekstil, sonra sırasıyla, Deri, Gıda, Makine-Metal, Metal eşya, Tarım
Aletleri ve Enerji sektörleri önde gelen sektörlerdir.
Tekstil Sanayi Ürünleri, Deri Sanayi Ürünleri, Demir, Şarap, Ayçiçeği Yağı ihracatı
yapılan ürünlerin başlıcalarıdır.
İthalata konu olan ürünler ise; ağırlıklı olarak Tekstil Makine ve Yedek Parçaları,
Ham Deri, Tekstil ve Deri sanayinde kullanılan Kimyevi Maddeler ve Sanayi
Maddeleri ile Yağlık Ayçekirdeğidir.
2010 yılı itibariyle Tekirdağ’da;
İhracat

: 1.362.658.000 USD

İthalat

: 5.395.907.000 USD olarak gerçekleşmiştir.

Tekirdağ’ın Türkiye GSYİH’sının içerisindeki payı: %1,08 civarındadır.
Tekirdağ GSYİH’sının Sektörlere dağılımı;
Sanayi

: %43,5

Tarım

: %12,5

Ulaştırma ve Haberleşme : %12,3
Ticaret

: %10,7

Devlet hizmetleri

: %7,1

İnşaat

: %5,6 biçimindedir.

Yatırım Tercihleri açısından incelendiğinde
 Kömür, gaz ve yer altı suyu rezervleri
 Hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan
demiryolu, otoban ve duble yolları,
 İstanbul’a yakınlığı,
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 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,
 Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi,
 Hayrabolu ve Malkara’da Organize Sanayi Bölge’leri,
 Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi ile Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yerleşen
1.200’den fazla sanayi kuruluşu;
 Teknik alt yapı, hammadde, yan sanayi vb. imkânlar nedeniyle, bir sanayi
merkezinin tüm özelliklerine haizdir.
Tekirdağ’da üretilen üzüm, uzun yıllar hizmet vermiş olan Tekel Şarap Fabrikasında
değerlendirilmektedir.
Türkiye Ayçiçek üretiminin %27’si, Ayçiçek yağı üretiminin %41’i Tekirdağ’da
gerçekleşmektedir.
Tekirdağ il ve ilçelerindeki yağ fabrikalarının yaklaşık 1 milyon ton ayçiçeği tohumu
işleme ve 750 bin ton da ham yağ işleme kapasitesi bulunmaktadır.
Tekirdağ’daki 40 adet un fabrikasının kurulu kapasitesi yılda 2 milyon ton buğdayı
işleyebilecek büyüklüktedir. Bu miktar Türkiye buğdayının yüzde 11‘nin Tekirdağ da
işlenebileceğini göstermektedir.
Kömür, Madencilik Sanayii’nin temel ürünüdür.
Büyük çoğunluğu, Çorlu ve Çerkezköy’de olmak üzere, 284 adet Tekstil ve
Konfeksiyon işletmesi vardır.
Et Sanayii genellikle küçük işletmelerden meydana gelmekte ve çoğunlukla yöresel
niteliğe sahip köfte ve sucuk imalatı ile uğraşmaktadır.
Hayvansal ürünlerden biri olan "Deri Sanayii" Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan
Çorlu’da,1950’li yıllarda gelişmiş, ihracatın artmasıyla birlikte işletme ölçekleri de
büyümeye başlamış ve yüksek döviz girdisi sağlayan önemli bir sektörler konumuna
gelmiştir.
4 adet Organize sanayi Bölgesi ve 1 adet Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ,
sanayinin de önemli bir kenti konumundadır.
Sanayiden sonra ikinci sektör konumunda olan Tarım ve Hayvancılık sektöründe
Buğday, Ayçiçeği ve Kolza tarımsal ürün, Süt, et, yumurta ve bal da hayvansal
ürünlerin başında gelmektedir.
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Tablo 1. Tekirdağ’daki Tarım Faaliyetleri
Faaliyetler

Birim

Miktar

Ekilebilir Alan

Dekar (Statip)

3.996.153,3

2008 Yılında Ekilen Alan

Dekar

3.884.225,0

Ormanlık Alan

Dekar

1.040.860,0

Traktör Sayısı

Sayı

20.053

Biçerdöver Sayısı

Sayı

1.129

Avlanan Balık Miktarı (Ton)

Ton

405

Tablo 2. Tekirdağ’da Hasat Edilen Tahıllar
Hasat Edilen Tahıllar

Miktar (Ton)

Buğday

1.079.342,5

Arpa

123.250

Çeltik

29.945,5

Diğerleri

10.768,2

Tablo 3. Tekirdağ’da Yetişen Sebzeler
Yetiştirilen Sebzeler

Miktar (Ton)

Domates (Sofralık)

7.999

Biber

2.124

Diğerleri

13.036,35

Tablo 4. Tekirdağ’da Yetişen Yumru Bitkiler
Yetiştirilen Yumrulu Bitkiler

Miktar (Ton)

Kuru Soğan

39.057

Diğerleri

4.970

Tablo 5. Tekirdağ’da Yetişen Endüstriyel Bitkiler
Yetiştirilen Endüstriyel
Bitkiler
Zeytin
Ayçiçeği
Mısır
Diğerleri

Miktar (Ton)
13.128,1
356.536,01
6.202
54.888,15
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Tablo 6. Tekirdağ’da Yetişen Meyveler
Yetiştirilen Meyveler

Miktar (Ton)

Kavun

14.929

Karpuz

72.000

Elma

1.169,94

Kiraz

1.791,44

Diğerleri

5.142,539

Tablo 7. Tekirdağ’da Canlı Hayvan Varlığı
Canlı Hayvan Varlığı

Birim

Miktar

Küçükbaş

Adet

181.090

Büyükbaş

Adet

132.856

Kümes Hayvanı

Adet

555.843

İldeki Süt Üretimi

Ton

302.318

İldeki Yumurta Üretimi

Adet

66.218.000

İldeki Kovan Sayısı

Adet

34.384

Tablo 8. Tekirdağ’da Sanayinin Gelişmesi İçin Avantajlı Konular
SANAYİNİN GELİŞMESİ İÇİN AVVANTAJLI KONULAR
Coğrafi Potansiyel
İşgücü Arzı
Üretim Yapısı
Sanayi Tecrübesi
Altyapı
Teknik Altyapı
Sosyal Altyapı
Sermaye Birikimi
Bu özellikleri ile Tekirdağ İli, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından ülkemizde 7.
sırayı yakalamış bulunmaktadır.
Tekirdağ’da bulunan Liman, bölgenin kalkınması açısından çok önemlidir.
Tekirdağ’da hem sanayi, hem tarım, hayvancılık hem de turizm sektörleri için ciddi
potansiyel vardır.
Ancak bu potansiyelin; Bilgiye
(PLANLANMASI) gerekmektedir.

dayalı

sağlıklı

kararlarla

yönlendirilmesi
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2.3.

Tekirdağ Ticaret Borsası

Tekirdağ Ticaret Borsası, Malkara’lı Şakir, Mehmet Baki, Bekir Sıtkı, Kırimi Ahmet,
Sezerli Osman, Hacı Mehmet, Kemallı Mehmet ve Uncu Salih 'ten müteşekkil bir
heyet tarafından kurulmuş ve 9 Ağustos 1926 tarihinde "Cemaati İslamiye" binasında
30 üye ile faaliyete geçmiştir.
Tekirdağ Ticaret Borsası, ülke genelinde kurulan borsa sıralamasında 12.nci
borsadır. Borsa'nın 4355 sayılı kanuna intibakı yapılmamış, 5590 sayılı kanuna
intibakı ise 16 Eylül 1951 tarihinde gerçekleşmiştir.
Tekirdağ ili tek başına Türkiye’nin tarımsal üretiminin; Ayçiçeği’ nde %35’ini, Buğday’
da %6’sını, Kanola üretiminde %55’ini, Kuşyemi üretiminde %83’ünü, Karpuz
üretiminde %5’ini, Kavun üretiminde %2,5’ini, Kuru soğan üretiminde %3’ünü tek
başına karşılamaktadır.
İlimizdeki tarım alanları içerisinde en yüksek ekim alanı ortalama 1.900.000 dekar ile
Buğday oluşturmaktadır. Bunu 1.300.000 dekar ekim alanı ile yağlık ayçiçeği
izlemektedir.
İlimizin tarım sektöründeki avantajlarının ve üstünlüklerinin bilincinde ve sektörün
içerisinde bulunan bir kurum olarak, Ticaret Borsamız, İlimiz tarımının diğer aktörlerle
birlikte, bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyabilmenin çabası içerisinde yer
almaktadır.
Faaliyet bölgemizde bulunan yaklaşık 20 bin tarımsal işletme, ürünlerini borsamız
aracılığı ile pazarlamaktadır. Borsamızda 21 adet kayıtlı un fabrikası, 4 adet bitkisel
yağ fabrikası, 2 adet yem fabrikası bulunmaktadır. Borsamız üyesi un fabrikaları
ülkemiz toplam un ihracatının yaklaşık %30’luk kısmını gerçekleştirmektedir.
Borsamız, 1 Temmuz 2005 tarihinde, 11.014 m²'lik alanda, toplam 2.787 m²’lik
modern hizmet binasına taşınmış ve faaliyetini burada devam ettirmektedir.
Borsamız bünyesinde merkez binada 17, saray irtibat bürosunda 1 kişi olmak üzere,
toplamda 18 personel çalışmaktadır.
Borsamız üyelerine sunduğu hizmetlerde tüm teknolojik imkanları kullanmayı
hedeflemektedir.
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Borsada Tescil Olan Ürünler:
Tablo 9. Tekirdağ Ticaret Borsası’nda En fazla işlem göre ilk 5 ürün
Ürün
Adı
Buğday
Yerli
Ayçiçek
(yağlık)
Buğday
Kepeği
Un
Ayçiçek
Küspesi

Alt
Fiyat
0.4100

Üst
Fiyat
0.9152

Ort.
Miktar
Fiyat
0.5846 1.087.994.306,50

Kg

İşl.
Adedi
5.264

636,034,250.41

0.7500

2.0954

1.1774

21.540.217,00

Kg

2.021

249,070,736.38

0.1268

0.8000

0.3820

158.123.045,74

Kg

803

60,400,204.29

0.0830

1.8726

0.8625

268.515.788,70

Kg

796

231,582,061.16

0.2700

0.4800

0.3514

34.659.461,00

Kg

607

12,177,977.16

Birim

Ürün Tutarı

Tablo 10. Tekirdağ Ticaret Borsası’nda En fazla toplam miktara sahip ilk 5 ürün
Ürün
Adı
Buğday
Un
Yerli
Ayçiçek
(yağlık)
Buğday
Kepeği
Buğday
(ithal)

Alt
Fiyat
0.4100
0.0830

Üst
Fiyat
0.9152
1.8726

Ort.
Fiyat
0.5846
0.8625

Miktar

Birim
Kg
Kg

İşl.
Adedi
5,264
796

1,087,994,306.50
268,515,788.70

636,034,250.41
231,582,061.16

0.7500

2.0954

1.1774

211,540,217.00

Kg

2,021

249,070,736.38

0.1268

0.800

0.3820

158,123,045.74

Kg

803

60,400,204.29

0.4674

0.7275

0.6384

69,800,280.80

Kg

57

44,562,454.71

Ürün Tutarı

Tablo 11. Tekirdağ Ticaret Borsası’nda En fazla toplam tutara sahip ilk 5 ürün
Ürün
Adı
Buğday
Yerli
Ayçiçek
(yağlık)
Un
Un
(50 kg)
Kanola

Alt
Fiyat
0.4100

Üst
Fiyat
0.9152

Ort.
Fiyat
0.5846

Miktar

Birim
Kg

İşl.
Adedi
5,264

1,087,994,306.50

636,034,250.41

0.7500

2.0954

1.1774

211,540,217.00

Kg

2,021

249,070,736.38

0.0830

1.8726

0.8625

268,515,788.70

Kg

2,021

249,070,736.38

0.7720

58.1428

40.5151

3,315,565.00

Çuval

454

134,330,446.46

0.6000

1.6600

1.1970

55,732,387.00

Kg

191

66,710,039.73

Ürün Tutarı
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3. MEVCUT DURUM ANALİZİ
Borsa’nın geleceğinin en iyi biçimde planlanması için, şu anda içinde bulunduğu
durumun çok doğru biçimde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit ne kadar yansız,
ne kadar tutarlı olursa, gelecek planlaması o kadar sağlıklı olacak demektir.
Bu öneminden dolayı durum analizi aşamasında, her türlü veri analiz edilerek bilgiler
üretilmiştir. Ayrıca, yönetim, üyeler, paydaşlar ve çalışanlar ile ayarı ayrı toplantılar
gerçekleştirilerek, Borsa’nın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, Borsa’nın
faaliyetleri ile ilgili olarak çevredeki “Fırsat” ve “Tehditler”in neler olduğunun ortaya
konması, sorunların ve beklentilerin tespiti yapılmaya çalışılmıştır.
Durum analizi aşamasında, öncelikle, Borsa’nın yasal yükümlülükleri ortaya konacak
ve ilgili mevzuat irdelenecektir.
Daha sonra, Borsa’nın faaliyetlerinin neler olduğu belirlenecek ve tüm faaliyetler
nitelik ve karakteristiklerine göre süreçler ve ana süreçler bazında gruplandırılacaktır.
Bu gruplandırma, iç çevre analizi aşamasında, Borsa’nın süreçler bazında güçlü ve
zayıf yönlerin ortaya çıkarılabilmesi açısından oldukça önemlidir.
İç çevre analizi aşamasında, borsanın fiziksel, mali, beşeri ve teknolojik imkânları
somut verilerle ortaya konduktan sonra, Borsa’nın iki temel süreci olan “Üyeye
Sunulan

Hizmetler

(Hizmet

Kapasitesi)”

ve

“Temel

Yeterlilikler

(Kurumsal

Kapasitesi)”in alt süreçler ve bunlara ilişkin faaliyetler bazında yeterliliklerinin (güçlü
ve geliştirilmeye açık yön anlamında) irdelenmesi yapılacaktır.
Tüm kanallardan elde edilen bilgiler ışığında; Borsa’nın “güçlü” ve “geliştirmeye açık”
yönlerinin neler olduğu ile dış çevre analizi olarak adlandırılan, borsa için nelerin
“fırsat”, nelerin “tehdit” olabileceği bir sentez olarak ortaya konacaktır. Geleceğin
planlamasında, bu bilgilerin yanı sıra, tüm kanallardan gelen “sorunlar” ve
“beklentiler” de girdi olarak kullanılacaktır.
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3.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat
5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu”
ülkemizdeki Ticaret borsalarının Tanımını;
“Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil
maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle
meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” biçiminde
yapmıştır.
İlgili kanunda, borsaların; “Kuruluşu”, “Çalışma Alanları”, “Şubeleri”, “Kayıt
Zorunluluğu”, “Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi” konuları açıklanarak; Görevleri
aşağıdaki biçimde verilmiştir:
a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
b) Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü
dairesinde tespit ve ilân etmek.
c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından
yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları
ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla
yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi
yapmak,
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol
göstermek.
e) Kanunun 51 inci maddesinde tanımlanmış, aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve
onaylamak.
a. Eksper raporları.
b. Analiz raporları.
c. Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.
d. Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.
e. Teamüller hakkında istenen belgeler.
f.

Fatura onayları.

g. Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.
h. Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.
i.

Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.

j.

Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.

k. Borsaya dâhil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca
bu konuda verilecek hizmetler.
l.

Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.

m. Yerli malı belgesi
n. Diğer hizmetler.

13

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016)

f) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar
ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve
başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem
niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin,
bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara
tevdii halinde bu işleri yürütmek.
k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve
Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
Kanunda ayrıca, Ticaret borsalarının Organlarının:
a) Meslek Komiteleri.
b) Meclisler.
c) Yönetim Kurulları ve
d) Disiplin Kurullarından
meydana geldiği vurgulanarak, bu organların her birinin Oluşumları ve Görevleri ayrı
ayrı verilmiştir.
“Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları”, “Borsa işlemlerinin tescili” ve
“Borsada alım satım yapanlara” ilişkin kurallar kanunda verilirken, Borsaların
gelirleri liste halinde sunularak, “Bütçe” konusunda kurallar açıklanmıştır.
Kanunda borsalarla ilgili son olarak, “Ürün İhtisas Borsaları” hakkında açıklamalar
yapılmıştır. Bu çerçevede;
 Şartlar yerine getirildiğinde ve Bakanlıkça izin verildiğinde, Anonim Şirket
Statüsünde Ürün İhtisas Borsaları kurulabileceği,
 Ticaret borsalarının, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak
olabileceği veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bunların acentesi olarak
çalışabileceği,
 Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği için Bakanlıkça atama
yapılacağı,
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 Ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsalarının, lisanslı depo işletmeciliği yapan
şirketler kurabileceği ve ortak olabileceği
gibi konulara açıklık getirilmektedir.
5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ile ilgili
aşağıdaki tüm ikincil mevzuat;
 “Borsa Muamelat Yönetmeliği”,
 “Odalarda/Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler hakkında Yönetmelik”,
 “Organ Seçimleri Yönetmeliği”,
 “Kayıt Ücreti le Yıllık Aidat Yönetmeliği”,
 “Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği”,
 “Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının
Tescili Hakkında Yönetmelik”,
 “Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik”,
 “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”,
 “Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği”,
 “Genel Sekreter Yönetmeliği”
Ticaret Borsalarının görev ve belgelendirme hizmetlerinin uygulama yöntemlerini
ortaya koymaktadır.
Ancak, kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı zamanda birer hizmet kuruluşu da
olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sunulan tüm hizmetlerde
üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten
bunu gerektirmektedir.
Tekirdağ Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak
koşulu ile;
 Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen,
 Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren,
 Kayıt dışılığın engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşmasına katkı
sağlayan,
 Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, Bölgesel ekonomik kalkınmada önemli
rol üstlenen,
bir borsacılık anlayışıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde verilmesi için,
yönetim anlayışı ve örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.
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Süreçler / Faaliyetler

3.2.

Tekirdağ Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 2 ana süreç altında
toplayabilmek mümkündür. Bunlar:
1. Borsa’nın Temel Yeterliliklerini (Hizmet Kapasitesini) belirleyen; “Üyeye
Sunulan Hizmetler”
ve
2. Borsanın Temel Yetkinliklerini (Kurumsal Kapasitesini) belirleyen;

“Destek

Faaliyetleri”dir.
Borsamızda, “Üyeye Sunulan Hizmetler”in tümü, karakteristik olarak iki başlık
altında toplanabilmektedir.
1.1.

Birincisi; Kanun ve yönetmeliklerle Ticaret Borsalarına verilmiş görevler
olup, bu görevlerin ifası aşamasında, kanun ve yönetmelik dışında,
Borsanın herhangi bir inisiyatif kullanması söz konusu olamamaktadır.
Borsa bu konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçime, işlemleri
hızlandırma mahiyetinde bazı önlemler alabilmektedir. Borsa bu durumda
sadece “uygulayıcı” (operatör) konumunda olduğundan, bu karakteristikteki
hizmetler “Operasyonel Hizmetler” olarak nitelendirilebilmektedir.

1.2.

İkincisi; Borsamızın misyonu gereği, operasyonel nitelikteki hizmetlerinin
dışında, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine, çağın gereklerine uygun
biçimde, cevap verebileceği türde hizmetleri de üyelerine sunması
gerekmektedir. Bu tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının
merkezine yerleştirmiş kurumların, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamaya yönelik olarak sunduğu hizmetler olup, zaman, mekân ve
tercihlere göre farklılıklar göstereceğinden, bu farklılıklara karşılık, kurum
tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi gerekmektedir.
Borsamızda

bu

nitelikteki

hizmetler

“Taktik

Hizmetler”

olarak

adlandırılmaktadır.
“Destek Faaliyetleri” ise, Borsanın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve
kaliteli

biçimde

sunulmasını

sağlayacak;

“yönetimsel

kararların

alınması”,

“örgütlenme biçimin düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları
içermektedir. İdari ve Mali işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen
“Klasik Destek Faaliyetleri”nin yanı sıra, günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”,
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“Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” ve “İyi Yönetişim” gibi konuların içerildiği
“Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çağdaş
yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır.
Bu yaklaşımla; Borsamızdaki “Destek Faaliyetleri”ni;
İlki, “Stratejik Destek Faaliyetleri”, İkincisi de, “Klasik Destek Faaliyetleri” olmak
üzere iki grup altında topladık.
Bu çerçevede, borsamızdaki tüm süreçler ve faalyetler aşağıdaki Tablo 10.’da
bütüncül biçimde sunulmaktadır.
Tablo 12. Tekirdağ Ticaret Borsası Temel Hizmetler ve Temel Yeterlilikler (Süreçler/
Faaliyetler) Tablosu
Ana Süreç

Süreç

Faaliyet
Borsa İşlemlerinin Tescili

Operasyonel
Borsa Muamelat/Sicil
Hizmetler
Belgelendirme

ÜYEYE SUNULAN
HİZMETLER
(TEMEL
HİZMETLER)

Laboratuvar
Satış Salonu

Taktik
Hizmetler

İletişim Ağı
Politika ve Temsil
İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek
Sosyal Sorumluluk
İyi Yönetişim
Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Kaynakların Yönetimi

DESTEK
FAALİYETLERİ
(TEMEL
YETERLİLİKLER)

Stratejik
Destek
Faaliyetleri

Haberleşme ve Yayınlar
Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Yönetimi)
Üye İlişkileri Yönetimi
Proje Geliştirme ve Yönetimi

Klasik
Destek
Faaliyetleri

Bilgi İşlem
Mali İşler
İdari İşler
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3.3.

Paydaşlar

Tekirdağ TB’nin paydaşları, Borsa’dan doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet alan,
ürün ve hizmetleriyle Borsa’yı doğrudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve
kuruluşlar analiz edilerek belirlenmiştir.
İlişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler; Kuruma girdi sağlayan, iş birliği yapılan,
Kurum faaliyetlerinden etkilenen, Kurumu etkileyen, ürün ve hizmet sunulan kesimler
dikkate alınarak, Paydaş Tablosu oluşturulmuştur.
Yapılan Paydaş Analizi çalışması ile paydaşlarımız önem sırasına konmuştur. Bu
çalışma, Borsa2nın geleceğini planlamak için ihtiyaç duyduğumuz durum analizi
çalışmalarımıza davet edeceğimiz paydaşların belirlenmesine de katkı sağlamıştır.
Tablo 13. Tekirdağ Ticaret Borsası’nın Paydaşları
PAYDAŞLAR
MECLİS
YÖNETİM KURULU
DİSİPLİN KURULU
ÜYELER
PERSONEL
TOBB
BAKANLIKLAR
VALİLİK
İL ÖZEL İDARESİ
BELEDİYE
ZİRAAT ODASI
KÖY-KOOP
ZİR.MÜH.ODASI
TMO
TSE
BASIN KURULUŞLARI
STK
ODA/BORSALAR
İL MÜDÜRLÜKLERİ
ABİGEM
KOSGEB

3.4.

P. TÜRÜ
İÇ
İÇ
İÇ
İÇ
İÇ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ
DIŞ

ETKİ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
ZAYIF
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
GÜÇLÜ
ZAYIF
GÜÇLÜ
ZAYIF
ZAYIF
ZAYIF

ÖNEM
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
ÖNEMSİZ
ÖNEMSİZ
ÖNEMSİZ

NİTELİK
TEM. OR.
TEM. OR.
TEM. OR.
TEM. OR.
TEM. OR.
TEM. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.
STR. OR.

ÖNCELİK
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
ÇIK. GÖZ.
ÇIK. GÖZ.
ÇIK. GÖZ.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.

İç Çevre Analizi

Bu bölümde, borsanın mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan
kaynaklanan ve borsanın kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü
ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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İç çevre analizi aşamasında, öncelikle, Borsanın mali, beşeri, teknolojik ve fiziksel
kaynaklarının

yeterliliği

hususunda,

verilere

dayalı

durum

değerlendirmesi

yapılacaktır. Bu analiz ile ortaya çıkan, yetersiz kaynakların tespiti ve giderilme
biçimleri çok karmaşık olmayan süreçlerdir.
Ancak, primitif nitelikteki bu analiz ile elde edilen bilgiler çok nitelikli bilgiler olmayıp;
kurumların

geleceklerinin

doğru

biçimde

planlanmasında

yeterli

katkıyı

sağlayamamaktadırlar.
Borsa’nın “Hizmet Kapasitesi” ile yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi açısından
“Kurumsal Kapasitesi”nin durumu hakkında tespit yapabilmek ve hele bu tespit
sonucunda belirlenen noksanlıkların giderilmesini sağlayabilmek, birçok kurum için
olduğu gibi borsa için de oldukça zor süreçlerdir.
Bu zorluğun yanı sıra, kurumların vizyonlarının doğru biçimde belirlenebilmesi ve
belirlenmiş vizyona kurumu taşıyacak amaç ve hedeflerin sağlıklı bir biçimde ortaya
konabilmesi ancak ve ancak;
kurumların “Hizmet Kapasitesi” ile “Kurumsal Kapasiteleri” hakkında durum
değerlendirmesinin gerçekçi bir biçimde yapılmasına bağlıdır.
Bu sebepten dolayı, borsamızın “Hizmet Kapasitesi” ve “Kurumsal Kapasitesi”
hakkında gerçekçi bir değerlendirme de bu bölümde yapılmaya çalışılacaktır.
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3.4.1. Organizasyon Yapısı
MECLİS
Hesap İnceleme Komisyonu

Disiplin Kurulu
YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETERLİK
Yönetici Asistanı ve Akreditasyon Sorumlusu

Tescil ve Muamelat
Servisi
Tescil Şefi
Tescil Memuru
Saray İrtibat
Bürosu Tescil
Memuru
Takip ve Kontrol
Memuru

Laboratuvarlar
Toprak ve Bitki Analiz
Laboratuvarı
Sorumlusu
Laboratuvar
Teknik Personeli
Yardımcı Teknik
Personel

AKREDİTASYON İZLEME
KOMİTESİ
Yönetim Temsilcisi

Basın, Yayın ve Halkla
İlişiler Sorumlusu

Bilgi İşlem
Sorumlusu

Muhasebe
Müdürü
Veznedar

Yardımcı Hizmetli
Personel
Bekçi
Bahçıvan
Servis Elemanı
Şoför

Ürün Tahlil
Laboratuvarı
Sorumlusu
Laboratuvar
Teknik Personeli
Yardımcı Teknik
Personel
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3.4.2. Fiziksel Şartlar:
Kendi malımız olan 11.014 m²'lik gayrimenkul içerisinde, toplam 2.787 m²’lik alana
sahip hizmet binamız bulunmaktadır. İçerisinde;
 550 m²'lik satış salonu
 İdari işlerinin yürütüleceği alanlar,
 Vadeli İşlemler Salonu,
 Toplantı Salonları,
 Ürün Tahlil Laboratuvarı,
 Toprak Tahlil Laboratuvarı,
 Üretici Kafeteryası ve bekleme salonu olarak kullanılacak olan sosyal yaşam
alanları yer almaktadır.
Bu bilgiler, Borsamızın, “Fiziksel Şartlar” bakımından yeterli bir konumda olduğunu
göstermektedir.
3.4.3. Mali Yapı:
Tablo 14. Tekirdağ Ticaret Borsasının Gelirleri
Bütçe Kalemi

GELİR (TL)

2011

-58,33

0,00

0,00

20.224,00

57,04

0,01

0,01

1.422.700,84

1.569.825,47

10,34

0,80

0,78

Verilen Hizm Kar. Ücretler

219.829,91

201.562,10

-8,31

0,12

0,10

P. Cezaları (Gecikme Üc.)

6.411,90

7.030,49

9,65

0,00

0,00

Faiz Gelirleri

73.443,31

152.462,71

107,59

0,04

0,08

Kira Gelirleri

--

--

--

--

--

52.047,82

48.675,55

-6,48

0,03

0,02

1.787.561,28

1.999.880,32

11,88

Aidat
Muamele ve Tescil Ücreti

Sair (İştirak) Gelirler
Toplam:

2011

240,00

100,00

12.878,50

PAY (%)
2010

Kayıt Ücreti

2010

Değişim
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Yıllar İtibariyle Gelirler
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Kayıt Ücreti

Aidat

Muamele ve Verilen
P. Cezaları Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Sair (İştirak)
Tescil Ücreti Hizm. Kar. (Gecikme
Gelirler
Ücretler
Üc.)

2010

2011

2010 Yılından 2011 Yılına Gelir Kalemlerindeki Değişim
120,00
107,59

100,00
80,00
60,00

57,04

40,00
20,00
10,34
0,00
Kayıt Ücreti
-20,00

Aidat

-8,31

Muamele ve
Verilen
Tescil Ücreti Hizm. Kar.
Ücretler

9,65

0,00

-6,48

P. Cezaları Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Sair (İştirak)
(Gecikme
Gelirler
Üc.)

-40,00
-60,00

-58,33

-80,00
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Tablo 15. Tekirdağ Ticaret Borsası’nın Giderleri
GİDER (TL)

Bütçe Kalemi

Değişim

2010

2011

DEVİR

730.133,05

886.885,07

Basın Yayın

32.712,94

Sabit Kıymet

PAY (%)
2011

2011

21,47

0,63

0,69

28.269,77

-13,58

0,08

0,07

229.433,49

6.016,27

-97,38

0,54

0,02

Kira

3.300,00

3.300,00

0,00

0,01

0,01

Genel Yönetim

11.744,50

8.019,75

-31,71

0,03

0,02

Seyahat ve Yol

11.017,07

168.023,17

1425,12

0,03

0,42

Huzur Hakları

18.877,14

16.885,08

-10,55

0,04

0,04

Birlik ve Diğer Aidatlar

8.030,00

35.036,88

336,32

0,02

0,09

Eğitim ve Fuar

18.129,57

9.463,00

-47,80

0,04

0,02

Bağış ve Yardımlar

82.016,60

116.275,24

41,77

0,19

0,29

Vergi, Resim ve Harç

6.291,73

8.320,64

32,25

0,01

0,02

Toplam:

421.616,04

399.609,80

-5,22

0,37

0,31

Genel Toplam:

1.151.749,09

1.286.494,87

11,70

Yıllar İtibariyle Giderler

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00
Basın
Yayın

Sabit
Kıymet

Kira

Genel
Yönetim

Seyahat
ve Yol

2010

Huzur
Hakları

Birlik ve
Diğer
Aidatlar

Eğitim ve Bağış ve
Vergi,
Fuar
Yardımlar Resim ve
Harç

2011

2010 Yılından 2011 Yılına Gider Kalemlerindeki Değişim
1600,00
1425,12

1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00

336,32

200,00

0,00

-13,58
0,00
-200,00

Basın
Yayın

Sabit
Kıymet

-97,38

Kira

-31,71
Genel
Yönetim

Seyahat
ve Yol

-10,55
Huzur
Hakları

-47,80
Birlik ve
Diğer
Aidatlar

41,77

32,25

Eğitim ve Bağış ve
Vergi,
Fuar
Yardımlar Resim ve
Harç
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Gelir kalemleri incelendiğinde; 2010’dan 2011’e “faiz gelirlerinde” %107’lik,
“aidatlarda” %57’lik bir artışın olduğu, buna karşılık “kayıt ücretlerinde” ise %58’lik bir
azalışın olduğu görülmektedir.
Gider kalemlerine bakıldığında; 2010’dan 2011’e “sabit kıymet giderinde” %97’lik bir
azalma görülürken, “Birlik ve diğer aidat giderlerinde” %336’lık, “Seyahat ve Yol
giderlerinde” ise %1.425’lik çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir.
Bu tablo borsamızın güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu gösterirken; borsanın tüm
faaliyetlerini yüksek bir bütçe performansıyla gerçekleştirebilmesi için, uygulanabilir
bir Stratejik Planının yanı sıra;
 mali yönetim politikasını belirlemesi,
 Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü yapmak için, mali verilerini
doğru ve güncel biçimde tutması ve bu verilerden bilgiler üretmesi,
 Güçlü bir portföy yönetimi sağlaması
yönünde iyileştirmeler yapmasının uygun olacağını göstermektedir.
3.4.4. İnsan Kaynakları:
Tekirdağ Ticaret Borsa’sında 18 personel görev yapmaktadır.
Bu personelin 4’ü Üniversite Mezunu, 7’si MYO mezunu, 7’si ise Lise ve altı eğitim
görmüş durumdadır.
Personelin 8’i bayan 10’u ise erkektir.
Personelin büyük çoğunluğu (13 kişi, %72’si) en az 5 yıldır borsa çalışanı
konumundadır. Borsada tecrübe ile dinamizmin iyi bir biçimde harmanlanmış olduğu
görülmektedir.
Borsanın Yabancı dil kapasitesi oldukça azdır (3 kişi).
Borsanın insan kaynağı nicelik ve nitelik açısından yeterli olmakla beraber; bu
kaynağın borsanın performansını artıracak biçimde yönetilmesi, geliştirilmesi gereken
yön olarak görülmektedir.
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Tablo 16. Tekirdağ Ticaret Borsası’nın Personel Bilgileri
Adı Soyadı
1

Ercan İZGİ

2

Merve ORAL

3

Ertan AYDIN

4

Hüseyin İLHAN

5

Mustafa METİN

6

8

Zeliha DOĞAN
Esen
KAPANKAYA
Serkan GÜRKAN

9

Ali AYAZ

7

10 Ahmet TENKÇE
11 Yılmaz TENKÇE
12

Feyza TUNA
AKIN

13 Göksel ELMAS

14

Recep
KAPANKAYA

15 Sedef KILIÇ

16

Kenan
ALTINKESKİ

17 Hatice AYAZ
18 Hülya GENÇEL

Görevi
Genel Sekreter
Yönetici Asis./
Kalite ve
Akreditasyon
Sorumlusu
Ürün Analiz Lab.
Sorumlusu
Hizmetli
Saray İrt.Bürosu
Tescil Mem.
Tescil Şefi
Muhasebe
Memuru
Vezne Memuru
Takip ve Denetme
Mem.
Hizmetli
Hizmetli
Tarımsal Amaçlı
Toprak Analiz
Lab.Sor.
Tarımsal Amaçlı
Toprak Analiz
Lab.Sor.Yrd.
Tarımsal Amaçlı
Toprak Analiz
Lab.Personeli
Tarımsal Amaçlı
Toprak Analiz
Lab.Personeli
Tarımsal Amaçlı
Toprak Analiz
Lab.Personeli
Tescil Memuru
Hizmetli

İşe Giriş
Yılı

Cinsiyet

Eğitim
Durumu

Yabancı Dil Seviyesi

2001

Bay

Üniversite

İngilizce

İyi

2011

Bayan

Üniversite

İngilizce

İyi

2000

Bay

Lise

Almanca

Orta

2000

Bay

-

-

2002

Bay

-

-

2002

Bayan

İlk Öğretim
End. Meslek
Lisesi
M.Y.O

-

-

2004

Bayan

M.Y.O

-

-

2004

Bay

Ticaret Lisesi

-

-

2006

Bay

M.Y.O.

-

-

2003
2006

Bay
Bayan

İlk Öğretim
-

-

-

2006

Bayan

Üniversite

-

-

2006

Bay

Üniversite

-

-

2006

Bay

M.Y.O.

-

-

2009

Bayan

M.Y.O.

-

-

2009

Bay

M.Y.O.

-

-

2009
2011

Bayan
Bayan

M.Y.O.
İlk Öğretim

-

-
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3.4.5. Teknolojik Altyapı:
Borsa, Tescil hizmeti ve Muhasebe faaliyetini elektronik ortamda, bir sunucu (Unix
tabanlı) marifetiyle gerçekleştirmektedir. Bu yapı içerisine Saray İrtibat Bürosu da
dâhil edilmiştir.
Ayrıca Borsa, Satış Salonunda satışı yapılacak ürünlerin tahlil sonuçlarını
laboratuvardan, salona doğrudan verebilecek teknolojik altyapıyı da kurmuştur.
Konferans ve toplantı salonlarında toplantıların verimli geçmesi için gerekli teknolojik
donanım mevcuttur (projeksiyon, perde, ses sistemleri ve kameralar gibi).
Borsa Laboratuvarlarında iyi hizmet verebilmek için, gerekli cihazları temin etmiştir
(Yağ Tayin Cihazı, ICP OES Odası gibi).
Borsa’da, birçoğu değişik markalardan olmak koşuluyla; 9 adet Masa Üstü Bilgisayar
(2’si sunucu olarak kullanılıyor), 2 adet Laptop Bilgisayar, 4 adet Yazıcı ve 4 adet
Projeksiyon cihazının yanı sıra, faks, fotokopi makinası, fotoğraf makinası, kamera,
gibi cihazlardan da bulunmaktadır.
Tekirdağ Ticaret Borsası’nın teknolojik altyapısı incelendiğinde; teknoloji kullanımı
konusunda duyarlı davranılmakla berber; borsanın hizmet kalitesini ve verimliliği
doğrudan etkileyecek olan bilişim teknolojileri yönetimi konusunda, gelişmeye açık
yönlerinin olduğu görülmektedir.
Kullanılan donanımın değişik markalardan meydana gelmesi; borsanın, bilişim
teknolojilerini bir bütünlük içerisinde planlayamadığının bir göstergesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Borsa’nın tüm birimleriyle etkin ve verimli biçimde çalışacak bir bilişim altyapısı
çalışması başlatması uygun olacaktır.
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3.4.5. Borsanın Hizmet ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi

Operasyonel Hizmetler

Süreç

Taktik
Hizmetler

ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER
(TEMEL HİZMETLER)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)

Borsa İşlemlerinin
Tescili

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” Madde 46.
Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri kullanım düzeyi

Mevzuata uyum tam. Bilişim teknolojileri kullanımı daha
iyileştirilmeli. Üye ve Müstahsilin ihtiyaç ve memnuniyet seviyesi
detaylı ölçülmeli. Personelin yetkinlik gelişimi performans
yönetimiyle plan dâhilinde yürütülmeli.

Borsa Muamelat
Sicil

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği”.
Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri kullanım düzeyi

Mevzuata uyum tam. Bilişim teknolojileri kullanımı daha
iyileştirilmeli. Üyelerin ihtiyaç ve memnuniyet seviyesi detaylı
ölçülmeli. Personelin yetkinlik gelişimi performans yönetimiyle plan
dâhilinde yürütülmeli.

Belgelendirme

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” Madde 51.
Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri kullanım düzeyi

Mevzuata uyum tam. Bilişim teknolojileri kullanımı daha
iyileştirilmeli. Üyelerin ihtiyaç ve memnuniyet seviyesi detaylı
ölçülmeli. Personelin yetkinlik gelişimi performans yönetimiyle plan
dâhilinde yürütülmeli.

Laboratuvar

Üyelerin ihtiyacı olan toprak ve ürün analizlerinin
gerçekleştirilmesi, uluslararası akreditasyon, kalibrasyon,
fiziksel şartlar, yetkin personel, ileri teknoloji, laboratuvarsatış salonu iletişim alt yapısı,

Analiz sonuçlarının güvenirliği, uluslararası kuruluşlarca teyit
edilmeli (Akreditasyon), Analizler nitelik ve nicelik olarak
geliştirilmeli, personelin yetkinlikleri artırılmalı, laboratuvar ile satış
salonu arasındaki bilgi alışverişi (iletişim) en son teknolojilerle
gerçekleştirilmeli. Üye ve müstahsillerin ürün analizleri konusunda
ihtiyaçları tespit edilmeli.
(İhtisas Borsacılığı hedefi için çok önemli süreç)

Satış Salonu

Ürün analiz sonuçlarının elektronik ortamda yayını
eşliğinde, ürün fiyatlarının, serbest piyasa koşullarında
belirlenmesi, fiziksel şartlar, ileri teknoloji, laboratuvarsatış salonu iletişim alt yapısı,

Ürün alım satım işlemlerinin elektronik ortamda hatasız takibi ve
sonlandırılması için yeni teknolojik yatırımlar yapılmalı. Üye ve
Müstahsillerin Satış Salonu hizmetleri ve fiziksel ortamından
memnuniyet düzeyleri ölçülmeli ve beklentileri toplanmalı.
(İhtisas Borsacılığı hedefi için çok önemli süreç)

İletişim Ağı

Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli takip edilmesi
(Anket ve diğer kanallarla),
Bu ihtiyaç ve beklentilere çözüm getirecek ürün ve
hizmetlerin belirlenmesi (Araştırma)
Üyelerin Borsa hizmetlerinden faydalanma düzeylerini
sürekli ölçülmesi (veri analizleri)

Borsa, tüm hizmetlerini, (mevzuata aykırı olmamak koşuluyla)
üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, en yüksek
memnuniyeti sağlayarak vermek için “İletişim Ağı” gereklerini,
sürdürülebilirliği sağlayacak biçimde, yerine getirecek
iyileştirmeleri gerçekleştirmelidir.
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Süreç

Taktik
Hizmetler (Devam…)

ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER
(TEMEL HİZMETLER) (Devam…)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)

Politika ve Temsil

Üyeleri için önemli olan konuların belirlenmesi, çözüm
önerilerinin oluşturulması, karar alıcılara sunularak takip
edilmesi,
Üyelerini temsilen uluslararası etkinliklere katılınması,
Sektörel ve ekonomik konulardaki görüş ve tutumlarının
sürekli ölçülmesi

Borsa’nın hem üyelerinin gelişmesi, hem de bölgenin ekonomik
kalkınması için; önemli olan konuları belirlemesi, çözüm önerilerini
oluşturması, bunları karar alıcılara sunarak takip etmesi
gerekmektedir. Politika üretme ve üyelerini gerekli ortamlarda etkin
biçimde temsil edebilme konusunda borsanın sürdürülebilir bir
yapı oluşturması gerekmektedir.

İş Geliştirme,
Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve
Destek

İhtiyaçlara cevap verecek iş geliştirme programlarının
gerçekleştirilmesi, üyelerin iş geliştirme, eğitim, bilgi
hizmeti ve danışmanlık ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi
(anket ve diğer kanallarla), iş fırsatlarının ortaya konması
için piyasa analizlerinin yapılması, bu konular için faaliyet
planı, bu işin sürekliliğini ortaya koyacak doküman
(proses, prosedür gibi), Fuar ve Seyahat
Organizasyonları, Anketler, piyasa araştırmaları, faaliyet
planları, bu etkinliklerin değerlendirilmesi raporları

Borsa üyeleri için bazı eğitim programları düzenlemektedir. Ancak,
bu eğitimlere katılım oldukça düşüktür. Öncelikle, eğitimlere ilgi
düzeyini artıracak, kalitesini yükseltecek önlemler alınmalıdır.
Ayıca, üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler borsa tarafından
sunulmalıdır. Üyelerin sorunlarının çözümünde, gerektiğinde,
danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizma geliştirilmelidir.
Özellikle üyelerinin kendi aralarında iş geliştirme fırsatlarını ortaya
koyacak araştırmalar yapılmalıdır. Tüm bunların sürekliliğini
sağlayacak sistem ve dokümantasyon hazırlanmalıdır.

Bölgenin özellikle sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak
proje ve faaliyetler.

Borsa, bölgesel kalkınmadaki rolünün bilinciyle ve kaynakları
dâhilinde, sosyal sorumluluğunu belirleyerek kamuoyuna
bildirmelidir.
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin öncesinde, faaliyetlerin
yaratacağı katma değer için sağlıklı değerlendirmelerin yapıldığı,
sürekliliği sağlayacak, bir yapı kurulmalıdır.

Sosyal
Sorumluluk
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Süreç

Stratejik
Destek Faaliyetleri

DESTEK FAALİYETLERİ
(TEMEL YETERLİLİKLER)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)

İyi Yönetişim

Yönetimin, Borsa’nın ekonomik istikrarı ve
sürdürülebilir gelişmesi için İyi Yönetişim
uygulamalarını yerleştirmeyi taahhüt etmesi,
(Kurumsallaşma, Toplam Kalite Yönetim Sistemi,
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Kurumsal
Yönetim ilkeleri)

Borsa’da Kurumsallaşmayı sağlamak için ISO 9001 TKY kurulmuş olmakla
beraber, sürekli iyileştirilebilir ve sürdürülebilir biçimde uygulanması
(içselleştirilmesi) için gerekli önlemler alınmalıdır. Borsa, mevzuat
çerçevesinde yönetilmektedir. Ancak, Çağdaş Yönetim Anlayışının Borsa’da
yerleştirilebilmesi için, mevzuatın el verdiği ölçüde, “İyi Yönetişim”
uygulamalarına yönelik kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”nin, üyelerine de örnek olacak biçimde, Borsa’da
uygulanması için çalışmalar yapılmalıdır.

Araştırma,
Geliştirme,
Planlama ve
Kaynakların
Yönetimi

Üyelerin belirlenmiş ihtiyaç ve beklentilerine çözüm
üretecek Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
yapılması,
Güçlü bir “Mali Politika” ile mali kaynakların optimal
biçimde yönetilmesi (Stratejik Planlama), her türlü
finansal verinin analiz edilerek bilgi üretilmesi,
İnsan Kaynağının en verimli şekilde yönetilmesi,
çalışan performansının yönetimi

Borsa’da üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm getirmeye yönelik bazı
çalışmalar yapılmakla beraber; bu çalışmalar nitelik ve etkinlik açısından çok
yeterli olamamaktadır. Bu çalışmaları Araştırma Geliştirme çalışması
niteliğine kavuşturacak ve sürekliliğini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.
Borsa Stratejik Planını hazırlamaktadır. Ancak güçlü bir Mali Yönetim yapısını
ortaya koyacak politikasını belirleyerek yapılanmasını gerçekleştirmelidir.
Borsa’nın hizmetlerini yürütebilecek nicelik ve nitelikte insan kaynağı
bulunmaktadır. Ancak hizmet kalitesini geliştirmek ve Borsa’nın performansını
artırmak için, İnsan Kaynağının en iyi biçimde yönetilmesi gerekmektedir.
Bunun için Borsa, (uzun dönemde) nihai aşamada, “İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi”ni kurmayı hedeflemeli, ancak, kısa ve orta vadede
Çalışanlarının Performansını Yönetecek bir sistem kurmayı hedeflemelidir.

Haberleşme
ve Yayınlar

Borsa’nın hizmetlerini ve politikalarını tanıtmak için
medyanın etkin kullanılması, üyelerle ve Basın Yayın
organlarıyla Borsa arasında etkin iletişimi sağlayacak
yapının olması ve bunun bir prosedür (strateji) ile
sürekliliğinin sağlanması, Etkin, dinamik ve yabancı
dil destekli web sitesi, Yetkin personel istihdamı, tüm
iletişim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin
ölçülmesi, üyelerin tercih ettikleri iletişim kanallarının
sürekli sorgulanması,

Borsa hizmetlerini ve politikalarını tanıtmak için medyayı etkin kullanma
çabası içerisindedir. Ancak bu durum şartlara, zamana ve mekâna ve konuya
göre değişkenlik göstermektedir. Bazı durumlarda medya çok etkili biçimde
kullanılabilirken, bazı durumlarda bu etki istenilen düzeyde olmamaktadır.
borsa basın ve medya ile ilişkilerinin düzeyini her zaman ve ssürekli biçimde
en yüksek seviyede tutacak politikasını belirlemeli ve bu konuda gerekli
yapılanmayı gerçekleştirmelidir.
Borsa Ayrıca, basın yayın organlarıyla gerçekleştirdiği tüm iletişim
faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini ölçecek yapıyı da kurmalıdır. Üyeleriyle
haberleşmesini sağlayacak yabancı dil destekli dinamik web sitesi
oluşturmalıdır.
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Stratejik
Destek Faaliyetleri (Devam…)

Süreç

Klasik
Destek Faaliyetleri

DESTEK FAALİYETLERİ
(TEMEL YETERLİLİKLER) (Devam…)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)

Bilişim
Teknolojileri
kullanımı
(Yönetimi)

Borsanın tüm süreçlerinde Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinden azami biçimde yararlanması, bilişim
stratejisi ve politikası, “Yönetim Bilgi Sistemi”, “Karar
Destek Sistemi”, “Üye İlişkileri Yönetim Sistemi”,
yetkin BİT personeli, interaktif, dinamik web sitesi

Borsa hizmetlerinde bilişim teknolojilerini yoğun biçimde kullanmaktadır.
Ancak, bu teknolojilerin hem hizmetler hem de yönetim süreçlerinde etkin
biçimde kullanılabilmesi için, topyekün bütüncül bir bakış açısıyla sistemin
yeniden analiz edilerek tasarlanması gerekmektedir. Bu tür bir çalışma
borsayı her alanda daha verimli kılacak ve İhtisas Borsacılığı sürecinde de
büyük katkı sağlayacaktır.

Üye İlişkileri
Yönetimi

Üyeye hizmet (Üyeyle ilgilenme) noktasında en
yüksek standartlara sahip olunması, üyeye ilk temas
noktasında en iyi hizmet için çalışanının sürekli
eğitilmesi, üyenin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetinin
sürekli ölçülmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi,
Üye bilgilerinin güncel tutulması, üyeye verilen
hizmetlerin takip edilmesi, üye ilişkileri stratejisi,
politikası veya prosedürünün oluşturulması

Borsa üyesi ile ilişkilerini her zaman en yüksek standartta tutmaya
çalışmaktadır. Ancak bu durum, değişkenlik arz etmektedir. Üye ile ilişkilerin
minimum standartlarını belirleyecek, sürekli iyileştirmeyi hedefleyecek ve
sürdürülebilirliği sağlayacak bir “Üye İlişkileri Yönetim Sistemi”nin kurulması
gerekmektedir.
Çalışanın yetkinliklerini belirli program çerçevesinde geliştirmelidir. Üye
bilgilerinin sürekli güncelliğini sağlayacak yapı kurulmalıdır.

Proje
Geliştirme
ve Yönetimi

Borsanın öncelikle kendi kurumsal kapasitesini
geliştirmek ve dolayısıyla, üyelerinin gelişmelerini
sağlamak ve nihai aşamada bölgesel ve ulusal
refaha katkı sağlamak için dış kaynaklı hibe ve
destek projeleri hazırlaması ve yönetmesi,
Borsanın proje geliştirme ve yönetme kapasitesi,
yetkin personel,

Borsa, proje geliştirme ve yönetme kapasitesini geliştirmek için eğitimler
almalı, yeni personel istihdam etmelidir.
Özellikle, proje yönetme kapasitesindeki gelişim, Borsa’nın kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasında “Kaynak Yönetimi” anlayışının
içselleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bilgi İşlem

Donanım, Yazılım, İletişim bakım ve desteği,
(sürdürülebilirliği ortaya koyacak doküman, ve
uygulama kanıtları)

Borsa, konuya ilişkin dokümantasyonu Kalite sistemi içerisinde tanımlamıştır.
Ancak, uygulanması konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Uygulanmasını
sağlayacak tedbirleri almalıdır.

Mali İşler

Satın Alma, Muhasebe, (sürdürülebilirliği ortaya
koyacak doküman, ve uygulama kanıtları)

Borsa, konuya ilişkin dokümantasyonu Kalite sistemi içerisinde tanımlamıştır.
Ancak, uygulanması konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Uygulanmasını
sağlayacak tedbirleri almalıdır.

İdari İşler

Evrak, Arşiv, Bakım, Temizlik, Ulaştırma,
(sürdürülebilirliği ortaya koyacak doküman, ve
uygulama kanıtları)

Borsa, konuya ilişkin dokümantasyonu Kalite sistemi içerisinde tanımlamıştır.
Ancak, uygulanması konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Uygulanmasını
sağlayacak tedbirleri almalıdır.
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3.4.6. Güçlü Yönler
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle yönetim ve çalışanlar olmak
üzere, üye ve paydaşlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın “güçlü” yönleri
aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Hizmetler”, “Yeterlilikler”, “Fiziksel ve
Teknolojik Altyapı” ve “İnsan Kaynağı” başlıkları altında toplanabilmektedir.
Hizmet ile ilgili











Yılların vermiş olduğu hizmet alt yapısının sağlam olması
Eğitim vermesi,
Danışmanlık yapması
Üyelerini en iyi şekilde temsil ediyor olması
Üyelerin ortak ihtiyaç ve mesleki faaliyetlerini uygulamada kolaylık sağlaması
Üyelere ihtiyacı olan belgeleri temin etmesi
Hububat ticaretinin liberal biçimde sunuluyor olması
Ar-Ge çalışmaları
Sosyal yönlerinin yüksek olması
Okul yardımları, ramazan yardımları ile oldukça sosyal güçlü oluşu

Yeterliliklerle ilgili










Borsanın mali yönden güçlü olması
Borsanın UMAT Gümrük ve Tic. A.Ş. ortağı olması
Bölgenin en çok tescil yapılan borsası olması
Çevre borsalarla işbirliği ve iletişim halinde olması
Güçlü üyelerinin olması
Borsanın DEİK üyesi olması
Borsanın ABİGEM ortağı olması
Borsanın TACCI üyesi olması
Rakip borsaların stratejik planlamalarının olmaması (Stratejik Planının olması)

Fiziksel ve Teknolojik Altyapıyla ilgili






Bölge topraklarından daha iyi faydalanmak için teknolojiye sahip Laboratuvarların olması
Hizmet binasının oldukça geniş bir alan üzerinde olması ve rahat ve temiz bir çalışma
ortamının sağlanmış olması
Konferans ve toplantı salonları bakımından kendine yetebiliyor olması
Tercih edilen web sitesinin olması
Teknolojik yatırımlar

İnsan Kaynağı ile ilgili




Borsa çalışanlarının üyelere ve üreticilere adil saygılı davranması, doğru bilgilendirmesi
ve disiplinli olması
Yeterli personel çalıştırıyor olması
Personeline eğitim aldırıyor olması
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Borsa personelinin borsa hakkında bilgili olması ve üyeleri bilgilendirmesi

Bu sonuçlar katılımcıların görüşlerini belirtmekte olup, tüm stratejik planlama
çalışmalarında olduğu gibi, Borsamızdaki çalışma için de, görüşlerin yansızlığı
konusunda bazı şüpheler taşıması muhtemeldir.
Borsanın gelecek planlaması sadece bu bilgilere dayandırılmayacak olmakla
beraber, bu bilgiler, 3.4. bölümündeki fiziksel, mali, beşeri ve teknolojik verilerin
değerlendirildiği

bilgiler

ve

“Borsa’nın

Hizmet

ve

Kurumsal

Kapasitesinin

Değerlendirilmesi” bölümündeki sonuçlarla sentezlenerek Borsanın “güçlü” yönleri
somutlaştırılacak ve Borsa’nın geleceği bu somut bilgiler baz alınarak planlanacaktır.
3.4.7. Geliştirilmeye Açık Yönler
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle yönetim ve çalışanlar olmak
üzere, üye ve paydaşlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın “geliştirilmeye
açık” yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Hizmetler”, “Yeterlilikler”,
“Fiziksel

ve

Teknolojik

Altyapı”

ve

“İnsan

Kaynağı”

başlıkları

altında

toplanabilmektedir.
Hizmet ile ilgili







Müşterilerine (Üyelerine) gerekli eğitimlerin verilmemesi
Hizmet yelpazesi data bilgi İşlem vb. hizmetlerden ibaret olması
Panel, sempozyum konferans gibi etkinliklerin olmaması
Sadece yazışma ve haberleşme hedef olması
Danışmanlık hizmetlerinin az oluşu
Yüksek kalitede ürün çıkartılıp yurtdışına pazarlanamaması

Yeterliliklerle ilgili







İş planlaması, haberleşme yayınları ve bilgi iletişim teknolojilerini tam iyi kullanamaması
4 yıllık stratejik planın İlk defa yapılıyor olması
Canlı hayvan pazarının olmaması
Satış salonu faaliyetlerine üye çiftçilerin katılımının olmaması
Borsanın hizmetlerinin az tanınır olması
Bazı hasat dönemlerinde satış salonunun yeteri kadar çalışamaması

Fiziksel ve Teknolojik Altyapıyla ilgili






Alt yapı eksikliği (laboratuvar ve analiz çeşitlerinin yeterli olmaması)
Satış salonunda teknolojik aletlerin yeterince kullanılmaması
Çevre yolunun karışık olması nedeniyle borsaya ulaşımın zor oluşu
Borsanın sahada olmaması
Borsanın şehir dışında olması ve bundan müşterilerin şikâyet etmesi
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İnsan Kaynağı ile ilgili




İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin tüm bileşenleriyle kurulamamış olması
Çalışan Performans Yönetim sisteminin kurulamamış olması
Oryantasyon eğitimlerinin yeterli biçimde verilemiyor olması

3.5.

Dış Çevre Analizi

3.5.1. Fırsatlar
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle üye ve paydaşlar olmak üzere,
yönetim ve çalışanlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın faaliyet alanı ile
ilgili “fırsatlar” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Politik”, “Ekonomik”,
“Sosyolojik” ve “Teknolojik” ve “Çevresel” başlıkları altında toplanabilmektedir.
POLİTİK
 Bakanlık tarafından Bölge Temelli Üretim Planlamasının yapılması
 Üyeler arasında çıkan anlaşmazlıkların yasalar ile uygun çözüme ulaştırılıyor olması
 Borsa dışında aynı özelliği taşıyan örgütlenmenin oluşmaması
EKONOMİK
 Borsa kotasyonundaki ürünlerin salon satışıyla rekabet ortamında değerlendirilmesi
 Müstahsile, ürünlerini daha iyi şartlarda istediği kişiye verebilme imkânının sağlanması
 TOB Üyelerinin ürünlerini güvenli bir ortamda satma imkânının olması
 TBO hizmet alanlara ürünlerde fiyat farklılıklarını ortadan kaldıran tüketicinin yararına,
uygun ve adil fiyat oluşumunu sağlıyor olması
 Üreticinin malını alıcıya yüksek miktarda sunmasını sağlıyor olması
 Kaliteye göre ödeme beklentilerinin oluşması
 Üretilen tüm ürünlerin neredeyse tamamının borsadan geçmesi
SOSYOLOJİK
 Farklı uygulamalar yapabilen bilinçli üreticiler olması
 Bilinçli üretimin oluşması
 Üreticiler ile meslek kuruluşları arasında güven ortamının olması
 Bölgemizdeki üreticilerin yeniliklere açık olması,
 Avrupa’daki borsalar gibi olunması
TEKNOLOJİK
 Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ciddi gelişmeler aracılığı ile ticaret borsasının
internet ortamında hızlı hizmet verebilmesi
ÇEVRESEL
 Hava ve Deniz limanları, demiryolları, otoban ve duble yolları ile yatırımlar için cazip bir
bölge özelliğine sahip olması
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Tarıma elverişli arazilerin çokluğu
Doğal kaynaklardan doğalgaz olması
İstanbul’a yakın olması
Avrupa’ya yakın olması
Bölgenin coğrafi yapısı

3.5.2. Tehditler
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle üye ve paydaşlar olmak üzere,
yönetim ve çalışanlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın faaliyet alanı ile
ilgili “tehditler” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Politik”, “Ekonomik”,
“Sosyolojik” ve “Teknolojik” ve “Çevresel” başlıkları altında toplanabilmektedir.
POLİTİK
 Bakanlık politikaları, ithalatın desteklenmesi, diğer bölgelere teşvikin çok olması gibi
 Tekirdağ’da üretilen ancak genel merkezleri başka illerde olan kuruluşların ürünlerinin
İlimiz Ticaret borsası tarafından tescil edilememesi
 Buğday ekiminde teşviklerin düşük olması azalması,
 Toprak reformunun yapılmaması
 Paydaş kurum ve kuruluşlar, üniversitelerle işbirliği yapılarak yeni ürün çalışmalarının
yapılmaması
EKONOMİK
 Uluslararası piyasanın oluşturacağı olumsuz etkiler
 Gelir dağılımının bölgelere göre adaletsiz dağılımı
SOSYOLOJİK
 Tarımda çalışan nüfusun her geçen gün azalması
 Faaliyetlerde sektörel farklılıklardan kaynaklanan eğitim düzeyi farklılığı
 Tarım topraklarının amaç dışı kullanılması
 Borsa dışı piyasanın oluşması
TEKNOLOJİK
 AB fonlarından yararlanmak amacıyla yeterli proje üretilememesi
 Üreticilerin hangi ürünü, hangi toprakta üreteceğinin belirsiz olması
ÇEVRESEL
 Bölgede buğday ekim alanlarının daralması
 OSB’ler dışında kalan çok sayıda sanayi kuruluşlarının kolektif arıtma tesislerinin
olmayışı
 Fabrikalara yakın olunması
 Bölgede kurulması düşünülen termik santraller

3.5.3. Sorunlar
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, üye ve dış paydaşlar, ile yönetim ve
çalışanlardan ayrı ayrı alınan bilgiler doğrultusunda, hem Borsanın faaliyet alanı ile
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ilgili hem de bölgesel “sorunlar” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Politik”,
“Ekonomik”,

“Sosyolojik”

ve

“Teknolojik”

ve

“Çevresel”

başlıkları

altında

toplanabilmektedir.
Sorunlar (Üye ve Dış Paydaş)
POLİTİK



Tarım desteklerinin az olması
Tarımla uğraşan insanlarımızın gelirleri sanki sanayicilerimizin gelir seviyesindelermiş
gibi hesaplanması sonucu devlet teşviklerinden faydalanamaması

EKONOMİK






Üretim maliyetlerinin yüksekliği
Finansman teminindeki güçlükler
Kayıt dışı ekonominin borsa faaliyetleri açısından haksız rekabete yol açması
Hayvan ve Tarımcılıkta İhracatın fazla olması
Üretimin küçük işletmelerin tarafından yapılması

SOSYOLOJİK





Tarım arazilerin hızla bölünmesi
Borsacılığın ticari anlamda markalaşamaması
Tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılıyor olması
Tarım çalışanlarının başka işlerde de çalışıyor olması

TEKNOLOJİK









Borsacılığı geliştirecek çeşitli laboratuvar alt yapısının istenilen düzeyde
geliştirilememesi
Bazı bölgelerde modern veya ekolojik tarımın yapılamaması
Verimin düşük olması
Kontrollü üretimin olmayışı
Kaliteli ürünün az olması
Üyelerin bilişim konusunda uygulamaya yatkın olmayışı
İleriye yönelik hızlı gelişmelere ilin alt yapısının cevap verememesi
İlin proje üretme, destek ve hibelerden faydalanma yönünden ciddi eksiklerinin oluşu

ÇEVRESEL


Fazla ürün çeşitliliğinin olmaması

Sorunlar (İç Paydaş)
POLİTİK
 Üyeler ve üreticilerin sorunlarını dinlenmemesi ve dolayısıyla çözüm olmaması
 Hayvancılık sektörünün teşvik edilmemesi
 Liberal olamayan hububat ticaretinin olması
 Piyasaya müdahaleci destekleme alım politikalarımızın bırakılmaması
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Devlet Teşvikleri Bölgesi olmama nedeni ile teşvik alamamak
Yapımı bitmiş demiryolunun hala işlememesi
Arazilerin bina yapımına açılması, çiftçilerin teşvik edilmemesi
Bölgede yeterli alt yapının olmayışı, özellikle yolların her ay kazılıp kapatılması
Bölge ürünlerinin yeterince tanıtılmaması

EKONOMİK
 Fiyatlardaki dengesizliğin giderilmesi ve öncelik sıralamasının mutlaka yapılması
 Dış pazarlara açılamıyor olmak
 Üyelerin nakliye ve depolama ihtiyaçlarının karşılanmasında dolaşan ciddi büyük
paraların bir düzene sokulması
SOSYOLOJİK
 Çiftçilerin yanlış gübre ve ilaç kullanması
 Uygun olmayan sulama suyu kullanımı
 Tarım ve hayvancılık sektörünün birlikte yapılmaması,
TEKNOLOJİK
 Kalitesiz ve kötü ürün üretimi
ÇEVRESEL
 Bölgedeki sanayi kuruluşlarının zehirli atıkları
 İklim koşullarının tarım ve hayvancılık üzerinde ki olumsuz etkileri
 Ürün yelpazesi bakımından yetersiz kalınması
 Geri dönüşümün ve enerji verimliliğine ilişkin ciddi bilgilendirmelerin yapılması
 Sulama sorunları

3.5.4. Beklentiler
Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, üye ve dış paydaşlar ile yönetim ve
çalışanlardan ayrı ayrı alınan bilgiler doğrultusunda, Borsanın faaliyet alanı ile ilgili
“beklentiler” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm görüşler; “Hizmet”, “Altyapı”, ve
“Yeterlilik” başlıkları altında toplanabilmektedir.

Beklentiler (Üye ve Dış Paydaş)
HİZMET





Bölgede yetiştirilebilecek ürün çeşitliliğini sağlamak üzere çalışmaların yapılması
Yenilikleri de içeren, uygulamaya dayalı seminer konferansların sık sık düzenlenmesi
Hayvancılıkla ilgili borsanın oluşturulması
Lisanslı depoculuğun ticaret borsası ve hükümet tarafından desteklenmesi
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Ekonomik değeri olan tarım ürünlerinin de (meyve, sebze gibi) salon satışı sağlanması
Turizm potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım proje faaliyetlerinin hızlandırılması
Üretim konusunda üreticilere, çiftçilere eğitim sağlanması
Borsanın iç üretimi destekleyecek etkinliklere yer vermesi
Trakya topraklarının verimliliğinin %82 olması sebebi ile “tarımsal sit alanı” ilan edilmesi
Kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmeli
Borsanın adına bina okul gibi eserlerin yapılması
Sanayici üyelere yönelik yurt dışı programların, faaliyetlerin yapılması

ALTYAPI
-YETERLİLİK













Borsa Devlet yapısında değil çağa uygun dinamik hizmet vermeli
Borsa’nın yaptığı faaliyetlerden ve etkinliklerden zamanında haberdar edilmek
Daha düzgün, güncel web sayfası ile özellikle Fiyatların tespiti ve ilanının da güncel
bilgilerin olduğu bir internet hizmet
Eşit şartlarda davranılması
Bütün ürünlerde salon satışlarının gerçekleşmesi için üreticilerin teşvik dâhil her türlü
önlemi alması
Borsa sadece üyelere değil herkesi kapsayan bir yapıda olması gerek, böylece üreticiler
de Borsaya gelecektir.
Tarım ve Hayvancılık sektörüne destek verilmesi
Tüm ürünlerin borsa üzerinden kayıt altına alınarak değerlendirilmesi
Kaliteye göre fiyat istikrarının sağlanması ve fiyat politikasının oluşturulması
Borsada alışların çoğaltılması
Birlik ve Beraberliği sağlayan adımların atılması
TMO üreticilere göre yöntemler ve Dil geliştirmeli ki faydalı olabilsin.

Beklentiler (Yöneticiler ve Çalışanlar)
HİZMET












Kaliteli ürün ve yüksek verimi sağlayacak eğitimlerin çiftçilere sunulması
Bölgedeki ürün ve hizmet çeşitliliğini ve tanıtımını artırmak üzere çalışmaların yapılması
Üyelerin borsa satış salonunda alım yapmasını sağlamak
Namık Kemal Üniversitesi ile ortak projelerde yer almak
Borsada çalışan personele ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlerin verilmesi
Üreticilere ürettikleri malları pazarlama satma kolaylığı sağlanmalı
Girişimlerin münferiden cılız kalması önlenmeli
Sanayiciye iç piyasa kolaylığı, ham madde bulma, reklam ve iletişim alanlarında destek
imkânlar yapılması
İl tarım müdürlüğü ile ortak projeler yürütmek
Üye taleplerini yerine getirmek üzere çalışmaların düzenlenmesi, eksik yapılmaması
Borsa olarak zirai ilaç, gübre satabilir
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ALTYAPI





Borsadaki Teknolojik alt yapının yetersizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi
çalışmaların yapılması
Ek hizmet binalarının yapılması, depo, laboratuvar gibi
Çevre düzenlemenin yanında yolların çok kötü durumdan kurtarılması gerekmektedir
Çiftçilere ekipman sağlanabilir

YETERLİLİKLER











Borsamız tüccar ve üretici arasındaki ilişkileri aynı zamanda sanayici ile tüketici
arasındaki tüm kesimlere arz talepler doğrultusunda fayda sağlayacak adımlar atmalıdır
Çevre bilincini artıracak faaliyetlerde bulunulması
Lisanslı depoculuğun getirilmesi
Tarım sanayi ve endüstrisi ile ilgili teşviklerden, projelerden kalkınma ajansları
vasıtasıyla faydalanma imkânı
Proje bazında destek sağlanması
Borsanın projeleri forse etmesi
Üreticilerin ürünlerini borsaya getirmeleri için teşvikte bulunmak
Borsamızın kurumsallaşması ve bunun için gereken adımların geciktirilmemesi
Tüccar ve çiftçinin mal alım satımlarının borsa altında birleştirilmesi gerekmektedir
Laboratuvar hizmetlerinin yükseltilmesi ve buralarda çalışacak işsizlere iş imkânının
yaratılması
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4. GELECEĞİN TASARIMI
Borsa’nın geleceği planlanırken, durum analizinin sağlıklı bir biçimde yapılması
amacıyla tüm veri, bilgi ve belgeler analiz edilmiştir.
Plan yapılırken temel prensibimiz; Laboratuvar, Satış Salonu ve İhtisas Borsacılığı
gibi, çağdaş borsacılığın temeli olan konuları doğrudan plana dahil etmek, spesifik
anlamda olan diğer konuları münferiden plana dahil etme yerine,

bu konuların

tümüne jenerik çözümlerin üretileceği hizmet ve kurumsal kapasite geliştirme konuları
olarak ele almaktır.
Borsa’nın gelecekte nerede olması gerektiği araştırılırken, gerçekçi olmaya çalışılmış
ve bu çerçevede Borsa’nın;
 var olan ve geliştirilme imkanı olabilecek kaynakları ortaya konmuş,
 güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerin neler olduğu,
 faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası çevrelerde olumlu ve olumsuz
gelişmelerin neler olduğu
iç ve dış paydaşların görüşleri ve beklentileriyle tespit edilmiştir.
Borsa üyelerine sadece tescil hizmeti sunan ve belge satan bir organizasyon
olmaktan

çıkıp,

üyeleriyle

sağlıklı

ilişkiler

kurmayı

yönlendirmeleri doğrultusunda hizmetlerini tanımlamış,

başarmış

ve

onların

hizmet alanların %100

memnuniyetini hedeflemiş bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir.
Tekirdağ Ticaret Borsası’nın geleceğinin planlanmasında;
 Durum analizinde ortaya çıkan sonuçlar,
 Borsa’nın Güçlü ve Zayıf yönleri,
 Borsa’nın

faaliyet

alanlarıyla

ilgili

olarak,

Borsa’nın

dışında

gelişen

eğilimlerden ortaya konan Fırsat ve Tehditler,
 Paydaşların beklentilerinden elde edilen sonuçlar beraberce analiz edilmiş, bu
analiz sonucunda yönetim ile beraber oluşturulan vizyon ile nereye ulaşmak
istediğimize karar verilmiştir.
Eldeki kaynaklar ve beklentilerin örtüşmesi gerekliliği prensibi göz ardı edilmeden
gerçekçi bir vizyon çizilmeye çalışılmıştır.
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4.1.

Ortaya Çıkan Durum

Tekirdağ Ticaret Borsası’nın bölgesel ağırlığı oldukça güçlüdür.
Geniş kullanım alanına sahip, kendi hizmet binası vardır. Yeterli sayıdaki personelin,
Borsa’nın

performansını

yükseltmek

açısından,

yetkinliklerinin

artırılması

gerekmektedir. Kurumsallaşma süreci tamamlanamamıştır. Üyeleri ile ilişkiler
kurumsal bir yapıda, etkin ve sürdürülebilir biçimde yürütülememektedir. Bilişim
teknolojileri kullanım düzeyi şu anki yapıya cevap verebilecek düzeyde olmakla
beraber, Borsa’yı vizyonuna taşıyabilecek kapasitede değildir. Köklü bir bilişim
yapılanmasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mali yapısı yeterlidir. Ancak gelir
artırıcı faaliyetlerde bulunması, hedeflerini yükseltebilmesi açısından önemlidir.
Araştırma ve geliştirme kapasitesinin yetersizliğinden, üyesine ve bölgesine sunmaya
çalıştığı hizmetleri planlı bir biçimde yürütememektedir. Klasik yönetim anlayışı, karar
süreçlerine ilgili tarafların katılımını sağlamakta yetersiz kalmaktadır.
Üyeler ve paydaşlar tarafından, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde kendisine
çok önemli roller biçilmiştir.
Borsa’nın başta, kaliteli üretim, ürün çeşitliliği ve üretimde verimlilik, lisanslı
depoculuk ve hayvancılık borsası gibi konularda araştırma, eğitim, bilgilendirme,
danışmanlık ve destek hizmetleri sunması beklenmektedir.
Borsa , iç ve dış paydaşlar tarafından; sadece tescil işi ile uğraşan, klasik devlet
dairesi anlayışıyla hizmet sunan bir kamu kurumu olarak değil, çağdaş borsacılığın
tüm gereklerini yerine getiren bir borsa olarak görülmek istenmektedir.
Özetle, Borsa’nın bölgesel kalkınmadaki rolü ve önemi, bu önem çerçevesinde
sunması gereken hizmetler ve bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan
kurumsal kapasitesi ile görüşler ve beklentiler iç ve dış paydaşlar tarafından net
biçimde ortaya konmuştur.
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4.2.

Misyonumuz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun verdiği görev,
sorumluluk ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;
 Borsamızın

tüm

faaliyetlerinde

üyelerinin

ihtiyaç

ve

beklentilerinin

karşılanması,
 Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası
ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı
sağlanması,
 Toplam Kalite Yönetimi ile ulusal ve uluslararası piyasalara ilişkin bilgilerin
sağlanması ve bu bilgilerin ilgili taraflara sunulması,
 Ürün senedine bağlı ticaretin yapılacağı ürün ihtisas borsası kurulması,
 Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet
gücünün

artmasına

katkıda

bulunan

bir

kurum

olarak

faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi.

4.3.

Vizyonumuz

Yöneticilerimiz, Üyelerimizin ve Personelimiz birlikte hareket etme kültürü ile
Kurumumuzda;
 Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bölgemiz tarım sektöründe ticaret hayatına yön
veren,
 Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan,
 Ürün borsacılığında sunduğu hizmet çeşitliliğini sürekli geliştirebilen,
Faaliyetleri ile örnek olabilen referans borsa olmaktır.
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4.4.

Temel Değerlerimiz

Tanımlanan vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınacaktır:
 Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel
ekonominin gelişmesine bütüncül bir yaklaşım,
 Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin
sağlanması,
 Çağdaş Borsacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,
 Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik,
verimlilik ve memnuniyetin sağlanması,
ve
 Bölgemizde tarımsal ve hayvansal üretimin verimli biçimde gerçekleştirilmesi için
müstahsil, tüccar gibi tüm aktörlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi,
esas alınmaktadır.
Ayrıca,
 Tüm paydaşlar, Borsa’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan
ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek
ve
 Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı
bilgilerle oluşturulacaktır.
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4.5.

Ana Temalar

Bir kurumun “Geleceğinin Planlanması”, o kurumu, “misyonu” çerçevesinde
“vizyonuna” taşıyacak planın yapılması demektir.
Borsanın misyonunu, yani var oluş sebebini, incelediğimizde; ülkemizdeki tüm Oda
ve Borsalar gibi Tekirdağ Ticaret Borsası’nın da “Bölgesel Kalkınma”da üstlenmiş
olduğu rolün ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu misyonun ve üstlenilen rolün verdiği sorumluluk gereği; Borsanın tüm
“Hizmetler”ini etkin ve verimli bir biçimde sunması,
Bunun için de mutlaka sağlam bir “Kurumsal Kapasite”ye sahip olması
gerekmektedir.
Bu yaklaşımla; yukarıda bahsedilen 3 konu, Borsanın “Ana Temaları” olarak ele
alınmıştır.

İsimlendirme yapılırken, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi

jargonuna da uygun olması açısından; “Hizmetler” için “Temel Hizmetler”, Kurumsal
Kapasite için ise “Temel Yeterlilikler” ifadeleri kullanılmıştır.

ANA TEMALAR
Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ
Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL
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4.6.

Stratejik Amaçlar

Borsa’nın geleceği planlanırken, bu 3 Ana Tema temelinde bütünsel bir yaklaşım
benimsenmiş, stratejik konular detaylandırılırken;
 Her bir Ana Temanın başarılması için gerekli Amaçlar,
 Amaçların gerçekleşmesi için Hedefler,
ve
 Hedeflere ilişkin Stratejilerin
Hiyerarşik bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir.
Bu hiyerarşik belirleme sürecinde, Borsa’nın vizyonuna ulaşabilmesi bakımından
bütünsellik çerçevesinde, “içsel tutarlılık ve yeterliliklerin sağlanıyor olması” temel
prensip olarak benimsenmiştir.
Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ
Stratejik Amaç 1.1. Çağdaş Yönetim (İyi Yönetişim – Good Governance)
Stratejik Amaç 1.2. Mali yönetimin geliştirilmesi
Stratejik Amaç 1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 1.4. Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 1.5. Üye İlişkileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 1.6. Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Stratejik Amaç 1.7. Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ
Stratejik Amaç 2.1. Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2.2. İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2.3. Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2.4. Laboratuvar hizmetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2.5. Satış Salonu Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2.6. Ürün İhtisas Borsacılığı altyapısının Oluşturulması
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ
Stratejik Amaç 3.1. Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlanması
Stratejik Amaç 3.2. Sosyal Sorumluluk Anlayışının Somutlaştırılması
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4.7.

Hedefler

Bu prensipler çerçevesinde, stratejik amaçlara ilişkin hedefler aşağıdaki biçimde
belirlenmiştir.
Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ
Stratejik Amaç 1. Çağdaş Yönetim (İyi Yönetişim – Good Governance)
Hedef 1.1. Borsa’da Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2016 yılı sonuna kadar aşamalı bir
şekilde uygulanacaktır.
Hedef 1.2. Borsanın kurumsallaşmasının güçlendirilmesi için ISO 9001 Toplam Kalite
Yönetim Sisteminin %100 uygulanması sağlanacaktır.
Stratejik Amaç 2. Mali yönetimin geliştirilmesi
Hedef 2.1. 2013 yılının ilk üç ayında mali yönetim politikası (Fon Yönetimi, Risk
Yönetimi, harcama yetkilileri ve bütçe talimatı dikkate alınarak) belirlenecek ve
izlenecektir.
Hedef 2.2. 2014 yılı içinde, Mali konularda yetkin, en az 1 uzman istihdam edilecek ya
da bu sağlanamıyorsa hizmet satın alınacaktır.
Hedef 2.3. Borsa, gelir-giderlerini kontrollü bir biçimde ele alacak ve her yıl farklı proje
başlıkları değerlendirilerek, iç ve dış tüm hizmetlerde gerçekleşecek yenilikçi tüm
projeler, yerel ve ekonomik teşvikler ve iş geliştirme yardımları ile desteklenecektir.
Hedef 2.4. Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgiler güncel ve
doğru bir biçimde veritabanında tutulacaktır.
Stratejik Amaç 3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 3.1. 2013 yılının ilk üç ayında insan kaynakları politikası belirlenecek ve
izlenecektir.
Hedef 3.2. Yılda 2 kez, altı ayda 1 gerçekleştirilen YGG Toplantısı öncesi kurum içi
organizasyon yapısı ve görev tanımları tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde
revize edilecektir.
Hedef 3.3. Her yıl “Çalışan Performans Değerlendirmesi” yapılacaktır.
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Hedef 3.4. Seçim dönemi sonrasında (2013 Mart) yeni Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri
için 2013 Ocak ayına kadar Oryantasyon programı hazırlanacak ve programa göre
eğitimler verilecektir.
Stratejik Amaç 4. Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 4.1. 2013 yılının ilk üç ayında “Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikası”
belirlenecektir.
Hedef 4.2. 2013 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri konusunda Kurum içi “Bilişim
Teknolojileri Durum Analizi” yapılacak ve analiz sonuçlarına göre belirlenen ihtiyaçların
2015 yılı sonuna kadar karşılanmasını sağlayacak “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı”
hazırlanacaktır.
Hedef 4.3. 2013 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri Yönetimi konusunda “Acil Durum
ve Risk Değerlendirme Planı” hazırlanacaktır.
Hedef 4.4. 2014 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri konusunda uzman 1 kişi istihdam
edilecek ya da kurum dışı hizmet alınacaktır.
Hedef 4.5. Borsa, 2015 yılı sonuna kadar Web sitesi üzerinden dinamik ve interaktif
hizmet düzenlemeleri yapılacaktır.
Stratejik Amaç 5. Üye İlişkileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 5.1. Borsa, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini aşağıda verilen kanallar
yardımıyla sürekli izleyerek geribildirimlere göre önlem alacaktır.
Hedef 5.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek
yetkinliğe kavuşturmak için eğitecektir.
Hedef 5.3. Üye bilgileri yılda bir kez güncelleştirilecektir.
Stratejik Amaç 6. Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Hedef 6.1. Borsa, kendisini tanıtmak, hizmetlerine ve başarılarına ilişkin; üyelerini ve iş
âlemini bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal medya ile ilişkilerini ortaya koyan bir
“İletişim Politikası” tanımlayacaktır (2013 yılının Haziran ayına kadar).
Hedef 6.2. Borsa, haberleşme ve yayın süreçlerinin yönetilmesinde performansını en iyi
biçimde ortaya koyacaktır.
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Hedef 6.3. Borsanın Web sitesinde ve her yıl çıkardığı Faaliyet Raporunda üyelerinin
görüşlerine, örnek uygulamalarına ve başarı hikâyelerine yer verilecektir.
Stratejik Amaç 7. Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 7.1. Borsa, proje geliştirme ve yönetme konusunda uzman bir elamanı istihdam
edecektir (2013 yılının Haziran ayına kadar),
Hedef 7.2. Borsa, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde görev yapan çalışanlarına
“Proje hazırlama”, “Proje Değerlendirme” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” gibi konularda
eğitimler aldıracaktır.
Hedef 7.3. Borsa, projelerinin etkinliklerini sürekli izleyecektir.
Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ
Stratejik Amaç 8. Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 8.1. Borsa, stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve buğday için fiziksel ve kimyasal
analizler konusunda üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyacını en etkin şekilde giderecek
mekanizmaları, 2015 yılına kadar araştıracak ve çözüm geliştirecektir.
Hedef 8.2. Borsa, üye sicil, tescil ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesinde,
performansını en iyi şekilde ortaya koyacaktır.
Hedef 8.3. Borsa, yılda en az 2 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda
ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.
Stratejik Amaç 9. İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Hedef 9.1. Borsa, her yıl üyelerine yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için araştırma
yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
Hedef 9.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim
planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
Hedef 9.3. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel hali, öncelikli olarak
Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden erişilebilir kılınması sağlanacaktır.
Hedef 9.4. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini
ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.
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Stratejik Amaç 10. Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
Hedef 10.1. Borsa, sürekli ve gerektiğinde sektörel ve bölgesel bazda ticari ve ekonomik
sorunları belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci izleyecektir.
Stratejik Amaç 11. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 11.1. Borsa, her yıl laboratuvar hizmetleri konusunda üyeleri ve müstahsillerin
ihtiyaçlarını tespit edecek ve rapor hazırlayacaktır.
Hedef 11.2. Borsa, İhtiyacın yoğunluğuna göre, laboratuvarlarını, donanım, yazılım ve
personel ile genişletecek veya son teknolojiyle donatılmış yeni laboratuvar kuracaktır.
Hedef 11.3. Borsa, 2016 yılı sonuna kadar laboratuvarlarından en az birini uluslararası
tanınırlığı olan (ilk 5 içerisinde yer alan) kuruluşlardan Akredite ettirecektir.
Stratejik Amaç 12. Salon Satışı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 12.1. Borsa, 2016 yılın sonuna kadar, müstahsilin numunesini laboratuvara
tesliminden başlayıp, tescil işleminin sonuna kadar her aşamayı otomasyon süreçleriyle
gerçekleştirecektir.
Hedef 12.2. Borsa, satış salonu hizmetleri konusunda üye ve müstahsilin memnuniyet
ve güven düzeyini sürekli ölçecek, izleyecek ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Stratejik Amaç 13. Ürün İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturulması
Hedef 13.1. Borsa, 2014 yılı sonuna kadar, Ürün İhtisas Borsacılığı konusunda
“Politikasını Belirlemek”

ve Ayçiçeği ve Buğday arasından kendisi ve bölgesi için

stratejik olan ürünü seçmek için konunun uzmanlarına derinlemesine araştırma
yaptıracaktır.
Hedef 13.2. Borsa, 2015 yılı sonuna kadar, İhtisas Borsası kurulması sürecinde
yapılması gerekenleri içeren “İhtisas Borsası Yol Haritası” raporunu, konunun
uzmanlarına hazırlattıracaktır.
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL
Stratejik Amaç 14. Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlanması
Hedef 14.1. Borsa 2014 yılında bölgenin stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve buğdayın
üretiminde kalite ve verimliliğin sağlanmasında, Ziraat Odaları ve ilgili paydaşlar ile
stratejik ortaklık içinde çalışma ve toplantı gerçekleştirecektir.
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Hedef 14.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp,
üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını
sağlayacaktır.
Stratejik Amaç 15. Sosyal Sorumluluk Anlayışının Somutlaştırılması
Hedef 15.1. Borsa, 2013 yılı sonuna kadar, mevzuata aykırı olmayacak biçimde, Sosyal
Sorumluluk Politikasını hazırlayacak ve Web sitesinde yayınlayacaktır.
Hedef 15.2. Borsa,2013-2016 yılları arasında bölgesinde gerçekleştirilen, sosyal
sorumluluk projelerinin 2016 yılı sonunda bir listesini ve etkilerini içeren bir rapor
hazırlayacaktır.
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4.8.

Stratejiler ve Performans Göstergeleri

Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli stratejiler belirlenmiş ve aşağıda liste
halinde sunulmaktadır.
Her hedef için en az bir Performans Göstergesi (P.G.) belirlenirken, stratejilerin
niteliğini düşürmemek adına, gerekli olduğu durumlarda hedefler için Stratejiler

Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

belirlenmiştir.
Stratejik Amaç 1: Çağdaş Yönetim (İyi Yönetişim)
Hedef 1.1: Borsa’da Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2016 yılı sonuna kadar aşamalı
bir şekilde uygulanacaktır.
P.G.1: Her yıl verilen eğitim sayısı
P.G.2: Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda üye memnuniyet
düzeyi
P.G.3: Kıyaslama (Benchmarking) sonuç raporu ve Kıyaslama
sonucunda katma değer yaratan yöntem sayısı
Strateji 1.1.1: Tüm çalışanlara ve Yönetim Kademesine yılda en az bir eğitim
verilir.
Strateji 1.1.2: Üye Memnuniyeti Anketinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Borsa’daki
uygulama düzeyi sorgulanır.
Strateji 1.1.3: Kurumsallaşma açısından en iyi uygulamaya sahip seçilen bir borsa
ile Kıyaslama yapılır.
Hedef 1.2: Borsanın kurumsallaşmasının güçlendirilmesi için ISO 9001 Toplam
Kalite Yönetim Sisteminin %100 uygulanması sağlanacaktır.
P.G.1: İç ve Dış tetkiklerde “sıfır majör” ve “sıfır minör” hata sayısı.
P.G.2: Kurumsallaşmanın sağlanıp sağlanamadığına ilişkin üye ve
paydaş görüşleri
Strateji 1.2.1: Kurumsallaşmanın sağlanması ve stratejik planın başarıyla
yürütülebilmesi için, 5 kişilik ‘Akreditasyon İzleme Komitesi’
oluşturulur. Bu grup belli 3 ayda bir toplanarak etkin faaliyetler
yürütür.
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Stratejik Amaç 2:
Mali yönetimin geliştirilmesi
Hedef 2.1: 2013 yılının ilk üç ayında mali yönetim politikası (Fon Yönetimi, Risk
Yönetimi, harcama yetkilileri ve bütçe talimatı dikkate alınarak)
belirlenecek ve izlenecektir.
P.G.1: İlgili konuda yapılan toplantı sayısı / en az 1 toplantı
P.G.2: Politika Dokümanı
Strateji 2.1.1: Borsa’nın Mali Politikası, Birim Sorumlusu, Genel Sekreter ve konu
uzmanı ile birlikte belirlenir.
Hedef 2.2: 2014 yılı içinde, Mali konularda yetkin, en az 1 uzman istihdam
edilecek ya da bu sağlanamıyorsa hizmet satın alınacaktır.
P.G.1: Uzman kişi ya da hizmet sözleşmesi sayısı
Strateji 2.2.1: Uzman, bütçe planı, fon, portföy ve risk yönetimi konularında uzman,
finansal verileri derleme, analiz etme ve politika geliştirme
yeteneğine sahip kişi olmalı.
Hedef 2.3: Borsa, gelir-giderlerini kontrollü bir biçimde ele alacak ve her yıl farklı
proje başlıkları değerlendirilerek, iç ve dış tüm hizmetlerde
gerçekleşecek yenilikçi tüm projeler, yerel ve ekonomik teşvikler ve
iş geliştirme yardımları ile desteklenecektir.
P.G.1: Her yıl en az 1 proje başvurusu
Strateji 2.3.1: AB ve Kalkınma Ajansı projeleri hazırlanır.
Strateji 2.3.2: Portföy (Fon) yönetimi uygulanır.
Strateji 2.3.3: Gider tasarrufu sağlanır.
Hedef 2.4: Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgiler
güncel ve doğru bir biçimde her yıl veri tabanında tutulacaktır.
P.G.1: Mali verilere ilişkin veri tabanı
P.G.2: Meclis ve Yönetim tarafından incelenen “Mali Analiz Raporu”
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Stratejik Amaç 3: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 3.1: 2013 yılının yarısına kadar insan kaynakları politikası belirlenecek ve
izlenecektir.
P.G.1: Toplantı sayısı/ en az 1 toplantı
P.G.2: Politika dokümanı
Strateji 3.1.1: Borsa’nın İnsan Kaynakları Politikası; Birim Sorumlusu, Genel
Sekreter ve ilgili personeller ile birlikte belirlenir.
Hedef 3.2: Yılda 2 kez, altı ayda 1 gerçekleştirilen YGG Toplantısı öncesi kurum
içi organizasyon yapısı ve görev tanımları tümden gözden geçirilecek
ve gerektiğinde revize edilecektir.
P.G.1: Organizasyon şeması
P.G.2: Organizasyon görev tanımları
Hedef 3.3: Her yıl “Çalışan Performans Değerlendirmesi” yapılacaktır.
P.G.1: Çalışan Performans Değerlendirmesi (Bir sonraki yılın ilk
ayında yapılacaktır.
P.G.2: Sonuçların yer aldığı 1 rapor
Hedef 3.4: Seçim dönemi sonrasında (2013 Mart) yeni Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri için 2013 Mart ayına kadar Oryantasyon programı
hazırlanacak ve aynı yıl içinde programa göre eğitimler verilecektir.
P.G.1: Oryantasyon Programı
P.G.2: Oryantasyon Programı eğitim dokümanı
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Stratejik Amaç 4: Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 4.1: 2013 yılının ilk üç ayında “Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikası”
belirlenecektir.
P.G.1: İlgili konuda yapılan toplantı sayısı / en az 1 toplantı
P.G.2: Politika Dokümanı
Hedef 4.2: 2013 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri konusunda Kurum içi
“Bilişim Teknolojileri Durum Analizi” yapılacak ve analiz sonuçlarına
göre belirlenen ihtiyaçların 2015 yılı sonuna kadar karşılanmasını
sağlayacak “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” hazırlanacaktır.
P.G.1: Bilişim Teknolojileri Durum Analizi” raporu
P.G.2: “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı”
Hedef 4.3: 2013 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri Yönetimi konusunda “Acil
Durum ve Risk Değerlendirme Planı” hazırlanacaktır.
P.G.1: Acil Durum ve Risk Değerlendirme Planı
Hedef 4.4: 2014 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri konusunda uzman 1 kişi
istihdam edilecek ya da kurum dışı hizmet alınacaktır.
P.G.1: Uzman kişi ya da hizmet sözleşmesi sayısı
Hedef 4.5: Borsa, 2015 yılı sonuna kadar Web sitesi üzerinden dinamik ve
interaktif hizmet düzenlemeleri yapılacaktır.
P.G.1: Kullanıcı ve parola ile erişim sağlanan, Üye girişi
P.G.2: Kullanıcı ve parola ile erişim sağlanan, Yönetim Kurulu ve
Meclis üyelerinin girişi
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Stratejik Amaç 5: Üye İlişkileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 5.1: Borsa, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini aşağıda verilen
kanallar yardımıyla sürekli izleyerek geribildirimlere göre önlem
alacaktır.
5.1.1. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyet anketi her yıl yılda en
az 1 kez.
5.1.2. Üye şikâyet ve önerileri / sürekli
P.G.1: Üye ihtiyaç Beklenti Memnuniyet Anketi katılım oranı her yıl
en az %30
P.G.2: Üyeler adına her yıl en az 1 adet Eğitim ve 1 adet
Seminer/Konferans/Panel/Bilgilendirme Toplantısı vb.
düzenlenmesi
P.G.3: Üye İhtiyaç, Beklenti, Öneri ve Şikayetlerine en az %80 geri
dönüş
Hedef 5.2: Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle
çözebilecek yetkinliğe kavuşturmak için eğitecektir.
P.G.1: Personel adına her yıl en az 2 adet Eğitim
Strateji 5.2.1.: Verilecek eğitimlerin konusu, uygulanan anketlere göre belirlenir ve
yıllık eğitim planına dâhil edilir.
Hedef 5.3: Üye bilgileri yılda bir kez güncelleştirilecektir.
P.G.1: Güncellenen üye bilgisi veri tabanı
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Stratejik Amaç 6: Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Hedef 6.1: Borsa, kendisini tanıtmak, hizmetlerine ve başarılarına ilişkin;
üyelerini ve iş âlemini bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal medya
ile ilişkilerini ortaya koyan bir “İletişim Politikası” tanımlayacaktır
(2013 yılının Haziran ayına kadar).
P.G.1: İlgili konuda yapılan toplantı sayısı / en az 1 toplantı
P.G.2: Politika dokümanı
Strateji 6.1.1: Borsa’nın İletişim Politikası; Birim Sorumlusu, Genel Sekreter ve ilgili
personeller ile birlikte belirlenir.
Hedef 6.2: Borsa, haberleşme ve yayın süreçlerinin yönetilmesinde
performansını en iyi biçimde ortaya koyacaktır.
P.G.1: Kayıt altına alınan dokümanlar
P.G.2: Yıllık İstatistikler
Strateji 6.2.1: Yerel ve ulusal medya ile ilişkilerini kanıtlayan tüm dokümanlar
(basın toplantısı, basın bülteni, haber kupürleri, video kayıtları gibi)
kayıt altına alınır ve istatistikleri yıllık olarak tutulur.
Hedef 6.3: Borsanın Web sitesinde ve her yıl çıkardığı Faaliyet Raporunda
üyelerinin görüşlerine, örnek uygulamalarına ve başarı hikâyelerine
yer verilecektir.
P.G.1: Web sitesinde ve Faaliyet Raporunda üyelerinin görüşleri,
örnek uygulamaları ve başarı hikâyelerini içeren haber
sayısı
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 7: Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 7.1:

Borsa, proje geliştirme ve yönetme konusunda uzman bir elamanı
istihdam edecektir (2013 yılının Haziran ayına kadar).
P.G.1:

Hedef 7.2:

Hedef 7.3:

Uzman istihdamı

Borsa, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde görev yapan
çalışanlarına “Proje hazırlama”, “Proje Değerlendirme” ve “Proje
Döngüsü Yönetimi” gibi konularda eğitimler aldıracaktır
P.G.1:

Eğitim alan çalışan sayısı

P.G.2:

Alınan eğitim sayısı

Borsa, projelerinin etkinliklerini sürekli izleyecektir.
P.G.1:

İzlenen etkinlik sayısı (İzleme Değerlendirme Raporu)

P.G.2:

Sonuç Raporu
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Stratejik Amaç 8: Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 8.1: Borsa, stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve buğday için fiziksel ve
kimyasal analizler konusunda üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyacını
en etkin şekilde giderecek mekanizmaları, 2015 yılına kadar
araştıracak ve çözüm geliştirecektir.
P.G.1: Araştırma Raporları
P.G.2: Raporların uygulamaları
Strateji 8.1.1: Ürün Tahlil Laboratuvarının geliştirilmesi çalışmaları
Strateji 8.1.2: Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarının geliştirilmesi çalışmaları
Hedef 8.2: Borsa, üye sicil, tescil ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesinde,
performansını en iyi şekilde ortaya koyacaktır.
P.G.1: Kayıt altına alınan dokümanlar.
P.G.2: Yıllık İstatistikler
Strateji 8.2.1: Stratejik Hedef 5.1’de tanımlanan Üye İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketinde Tescil İşlemleri sorgulanır. Sonuçlara göre
iyileştirme çalışmaları planlanır.
Hedef 8.3: Borsa, yılda en az 2 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda
ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle
beraber, katılacaktır.
P.G.1: Katılınan ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon sayısı
Strateji 8.3.1: Ulusal ve Uluslararası fuarlar ve organizasyonlar takip edilir.
Uygun olanlar belirlenir.
Destek sağlayacak kurumlardan destek alınır.
Yönetimin onayı alınır.
Üyelere duyurulur.
Katılım sağlanır.
Katılınan fuar veya organizasyonun verimliliği (elde dilen fayda)
ölçülür.
Bir sonraki katılımda bu sonuçlardan faydalanılır.
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İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Hedef 9.1: Borsa, her yıl üyelerine yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için
araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
P.G.1: Araştırma raporları (yılsonunda sunulacak)
P.G.2: Araştırma Raporlarının sonuçlarını üyelerinin kullanımına
sunduğu etkinlik (toplantı, duyuru gibi) sayısı
Strateji 9.1.1: Genel sekreter tarafından yapılan araştırmalar bir sonraki yıl
değerlendirilmek üzere, yılsonunda Yönetim Kuruluna sunulur
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Stratejik Amaç 9:

Hedef 9.2: Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık
eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
P.G.1: Gerçekleşen eğitim sayısı / planlanan eğitim sayısı
Strateji 9.2.1: Üyenin ihtiyaçları ve talep ettiği eğitim konuları “İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketi” aracılığı ile belirlenir.
Hedef 9.3: Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel hali, öncelikli
olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden erişilebilir kılınması
sağlanacaktır.
P.G.1: Sunulan bilgi sayısı
Strateji 9.3.1: Üyenin faaliyet alanına ilişkin talep edebileceği öngörülen ekonomik
ve ticari bilgiler önceden Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Hedef 9.4: İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini
ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için
kullanacaktır.
P.G.1: Hizmet süreci sonunda uygulanan anket sonuçları
Strateji 9.4.1: Hizmet süreçleri sonunda iş kalitesini ve etkisini ölçecek anket
hazırlanır ve değerlendirilir.

58

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET
KALİTESİ

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ

Ana Tema 2. TEMEL
HİZMET KALİTESİ

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016)

Stratejik Amaç 10: Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
Hedef 10.1: Borsa, sürekli ve gerektiğinde sektörel ve bölgesel bazda ticari ve
ekonomik sorunları belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci
izleyecektir.
P.G.1: Çözüm sayısı / sorun sayısı (Geri Dönüş % si)
Strateji 10.1.1: Ticari ve ekonomik sorunların belirlenmesinde anket, toplantı, iletişim
ağı gibi belirli yöntemler kullanılır.
Strateji 10.1.2: Üretilen çözüm önerileri uygun yöntemler ile (yazı, medya, toplantı gibi
araçlar) kilit karar alıcılara iletilir ve çözüm süreci izlenir.

Stratejik Amaç 11: Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 11.1: Borsa, her yıl laboratuvar hizmetleri konusunda üyeleri ve
müstahsillerin ihtiyaçlarını tespit edecek ve rapor hazırlayacaktır.
P.G.1: Ürün Tahlil Laboratuvarı memnuniyet anketi raporu
P.G.2: Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı memnuniyet anketi raporu
Hedef 11.2: Borsa, İhtiyacın yoğunluğuna göre, laboratuvarlarını, donanım, yazılım
ve personel ile genişletecek veya son teknolojiyle donatılmış yeni
laboratuvar kuracaktır.
P.G.1: Ürün Tahlil Laboratuvarının geliştirilmesi çalışmaları
P.G.2: Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarının geliştirilmesi
çalışmaları
Hedef 11.3: Borsa, 2016 yılı sonuna kadar laboratuvarlarından en az birini
uluslararası tanınırlığı olan (ilk 5 içerisinde yer alan) kuruluşlardan
Akredite ettirecektir.
P.G.1: Laboratuvar Akreditasyonu belgesi

Stratejik Amaç 12: Salon Satışı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 12.1: Borsa, 2016 yılın sonuna kadar, müstahsilin numunesini laboratuvara
tesliminden başlayıp, tescil işleminin sonuna kadar her aşamayı
otomasyon süreçleriyle gerçekleştirecektir.
P.G.1: Yıllar itibariyle tamamlanma yüzdesi
P.G.2: Otomasyona geçen aşama sayısı
Hedef 12.2: Borsa, satış salonu hizmetleri konusunda üye ve müstahsilin
memnuniyet ve güven düzeyini sürekli ölçecek, izleyecek ve gerekli
tedbirleri alacaktır.
P.G.1: Memnuniyet ve Güven Düzeyi Raporları
P.G.2: İyileştirme sayısı
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Stratejik Amaç 13: Ürün İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturulması
Hedef 13.1: Borsa, 2014 yılın sonuna kadar, Ürün İhtisas Borsacılığı konusunda
“Politikasını Belirlemek” ve Ayçiçeği ve Buğday arasından kendisi ve
bölgesi için stratejik olan ürünü seçmek için konunun uzmanlarına
derinlemesine araştırma yaptıracaktır.
P.G.1: Araştırma Raporu
Hedef 13.2: Borsa, 2015 yılı sonuna kadar, Ürün İhtisas Borsası kurulması
sürecinde yapılması gerekenleri içeren “ Ürün İhtisas Borsası Yol
Haritası” raporunu, konunun uzmanlarına hazırlattıracaktır.
P.G.1: Rapor

Stratejik Amaç 14: Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlanması
Hedef 14.1: Borsa 2014 yılında bölgenin stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve
buğdayın üretiminde kalite ve verimliliğin sağlanmasında, Ziraat
Odaları ve ilgili paydaşlar ile stratejik ortaklık içinde çalışma ve
toplantı gerçekleştirecektir.
P.G.1: Ayçiçeği ile ilgili çalışma ve toplantı raporu
P.G.2: Buğday İle ilgili çalışma ve toplantı raporu
Hedef 14.2: Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını
araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti
vererek) faydalanmalarını sağlayacaktır.
P.G.1: Hibe ve teşviklerin tanıtımı konusunda toplantı ve etkinlik
sayısı

Stratejik Amaç 15: Sosyal Sorumluluk Anlayışının Somutlaştırılması
Hedef 15.1: Borsa, 2013 yılı sonuna kadar, mevzuata aykırı olmayacak biçimde,
Sosyal Sorumluluk Politikasını hazırlayacak ve Web sitesinde
yayınlayacaktır.
P.G.1: Web sitesinde yayınlanmış Sosyal Sorumluluk Politikası
Hedef 15.2: Borsa,2013-2016 yılları arasında bölgesinde gerçekleştirilen, sosyal
sorumluluk projelerinin 2016 yılı sonunda bir listesini ve etkilerini
içeren bir rapor hazırlayacaktır.
P.G.1: Sosyal Sorumluluk projeleri raporu
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4.9.

Kurumsal Performans Göstergeleri

Tablo xx. Tekirdağ Ticaret Borsası’nın Genel Hizmet (Süreç) Performans Ölçüm Tablosu
Temel süreçler

Performans Konusu

Performans Göstergesi

Performans Ölçme Yöntemi

Performans Hedefi
2013

1. Operasyonel
Hizmetler Süreci “Borsa
İşlemlerinin Tescili”,
“Borsa Muamelat/ Sicil”
ve “Belgelendirme”

2. Taktik Hizmetler
Süreci
“Laboratuvar”, “Satış
Salonu”, “İletilişim Ağı”,
Politika ve Temsil”, İş
Geliştirme, Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve Destek”

2014

2015

2016

Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin kalitesi

Hizmetleri alanın (Üyenin)
Memnuniyet oranı

Anket/hizmet

80%

85%

90%

95%

Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin verimliliği

Hizmetlerin web ortamına
aktarılma oranı

Analiz, Rapor/hizmet

20%

30%

50%

75%

Taktik Hizmetler Süreci ile verilen Hizmetleri alanın (Üyenin)
hizmetlerin kalitesi
Memnuniyet oranı

Anket/hizmet

80%

85%

90%

95%

Bir önceki yıla göre;
“Laboratuvar”, “Satış
Salonu”, “İletişim Ağı”,
Taktik Hizmetler Süreci ile verilen
“Politika ve Temsil”, “İş
hizmetlerin verimliliği
Geliştirme, Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve Destek”
hizmetleri sayısı artış oranı

Analiz, Rapor/hizmet

2%

3%

5%

5%
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Temel süreçler

Performans Konusu

Performans Göstergesi

Performans Ölçme Yöntemi

Performans Hedefi
2013

3. Stratejik Destek
Faaliyetleri Süreci
“İyi Yönetişim”,
“Araştırma, Geliştirme,
Planlama ve
Kaynakların Yönetimi”,
“Haberleşme ve
Yayınlar”, “Bilişim
Teknolojileri Kullanımı”,
“Üye İlişkileri
Yönetimi”, “Proje
Geliştirme ve Yönetimi”

Başvurulan proje sayısı /
kabul edilen proje sayısı

Proje verimliliği

Proje kabul oranı

Haberleşme ve Yayınlar

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.5.

Bilişim Teknolojileri Kullanımı

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.6.

(Araştırma, Rapor/Fuar)
Fuara giden sayısı / Bağlantı
gerçekleştiren sayısı

Üye İlişkileri Yönetimi

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.7.

Anket

Araştırma, Geliştirme faaliyetleri

Araştırma Sayısı

Talep edilen Araştırma sayısı
/ Gerçekleştirilen Araştırma
sayısı

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Proje sayısı

Bir önceki yıla göre artış
sayısı

Klasik Destek Faaliyetleri Süreci ile
4. Klasik Destek
verilen hizmetlerin kalitesi
Faaliyetleri Süreci
“İdari işler”, “Mali işler”
ve “Bilişim hizmetleri”
Bilişim faaliyetleri

İç müşterinin (çalışanların)
ve üyenin (temizlik, satın
Anket
alma, tedarikçi ilişkileri vb.)
Memnuniyet oranı
Borsa’nınnın bilişim
Analiz, Rapor
teknolojileri kullanım düzeyi

2014

2015

2016

30%

50%

75%

90%

85%

90%

95% 100%

1%

3%

5%

10%

25%

30%

40%

75%

2%

5%

20%

50%

2

3

3

4

85%

90%

95% 100%

20%

30%

50%

75%
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5. MALİYETLENDİRME

MALİYET TABLOSU
Stratejik Amaç 1.
Hedef 1.1
Strateji 1.1.1.
Strateji 1.1.2.
Strateji 1.1.3.
Hedef 1.2
Strateji 1.2.1.
* Strateji 1.2.2.
Stratejik Amaç 2.
Hedef 2.1
Strateji 2.1.1.
Hedef 2.2

YILLIK İŞ PLANLARI

2013

2.014

2015

2016

3.000
2.000

3.000
2.000

3.000
2.000

3.000
2.000

1.000
0

1.000
0

1.000
0

1.000
0

0

0

0

Hedef 2.3
Strateji 2.3.1.
Strateji 2.3.2.
Strateji 2.3.3.
Strateji 2.3.4.
Strateji 2.3.5.
Strateji 2.3.6.
Strateji 2.3.7.
Hedef 2.4

1.000
1000

1.000

Hedef 4.4
Hedef 4.5

2016

18.000
diğer yıllarda, personel
giderleri içerisinde yer alır
11.000 1.000
1.000

Hedef 4.3

2015

0

18.000

Stratejik Amaç 4.
Hedef 4.1
Strateji 4.1.1.
Hedef 4.2

2014

Maliyet Strateji 1.1.3.'ün içindedir

Strateji 2.2.1.

Stratejik Amaç 3.
Hedef 3.1
Strateji 3.1.1.
Hedef 3.2
Hedef 3.3
Strateji 3.3.1.
Hedef 3.4

2013

1000

1000

10.000

0

0

0

0

5.000
5000
500

5.000
5.000

0

0

0

0

0

0

10.000
18.000

diğer yıllarda, personel
giderleri içerisinde yer alır
3.000
500

500
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MALİYET TABLOSU
Stratejik Amaç 5.
Hedef 5.1
Hedef 5.2
Strateji 5.2.1.
Hedef 5.3
Strateji 5.3.1.
Stratejik Amaç 6.
Hedef 6.1
Strateji 6.1.1.
Hedef 6.2
Strateji 6.2.1.
Hedef 6.3

YILLIK İŞ PLANLARI

2013

2.014

2015

2016

3.000
4.000
4000
0
0

3.000
5.000
5.000
0
0

3.000
5.000
5000
0
0

3.000
6.000
6000
0
0

0

0

0

0

20.000
20000

20.000
20.000

20.000
20000

20.000
20000

2013

2014

2015

2016

Stratejik Amaç 7.
Hedef 7.1

18.000

Hedef 7.2
Hedef 7.3
Hedef 7.4

6.000

2.000

2.000

2.000

5.000
5000

5.000
5.000

20.000

0

0

0

0

0

2.000
2000

5.000
5000

38.000
38000

20.000
20000

Stratejik Amaç 9.
Hedef 9.1
Strateji 9.1.1.
Hedef 9.2
Strateji 9.2.1.
Hedef 9.3
Strateji 9.3.1.
Hedef 9.4
Strateji 9.4.1.
Hedef 9.5
Strateji 9.5.1.

12.000
12000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

15.000
15.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
1.000
1000

18.000
18000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

20.000
20000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

Stratejik Amaç 10.
Hedef 10.1
Strateji 10.1.1.
Strateji 10.1.2.

10.000
8000
2000

12.000
10.000
2.000

14.000
12000
2000

16.000
14000
2000

Stratejik Amaç 8.
Hedef 8.1
Strateji 8.1.1.
Strateji 8.1.2.
Strateji 8.1.3.
Hedef 8.2
Strateji 8.2.1.
Strateji 8.2.2.
Hedef 8.3
Strateji 8.3.1.
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MALİYET TABLOSU
2013
Stratejik Amaç 11.
Hedef 11.1
Hedef 11.2
Hedef 11.3

2.014

YILLIK İŞ PLANLARI
2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.000
1.000
1.000
1.000
İhtiyaca göre belirlenecek ve plan
revize edilecektir.
İhtiyaca göre belirlenecek ve plan
revize edilecektir.

Stratejik Amaç 12.
Hedef 12.1
Hedef 12.2

İhtiyaca göre belirlenecek ve plan
revize edilecektir.
1.000
1.000
1.000
1.000

Stratejik Amaç 13.
Hedef 13.1
Hedef 13.2

15.000

Stratejik Amaç 14.
Hedef 10.1
Hedef 10.2

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Stratejik Amaç 15.
Hedef 15.1
Hedef 15.2
TOPLAM

192.500 132.000 157.500 124.500
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6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme,

stratejik

plan

uygulamasının

sistematik

olarak

takip

edilmesi

ve

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere
kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
analizidir.
Stratejik planda yer alan ana tema, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje
ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için ana tema, amaç, hedef ve faaliyetler bazında
sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği,
hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir talimat hazırlanmıştır.
Tekirdağ

TB

Stratejik

Planı

uygulamalarının

izlenmesi,

raporlanması

ve

değerlendirilmesi Ekte sunulan; “Tekirdağ TB Stratejik Planın Uygulamalarını İzleme
ve Değerlendirme Talimatı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
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7. SONUÇ
Tekirdağ Ticaret Borsası’ndaki Stratejik Planlama çalışması, üst yönetimin yanı sıra, tüm
personelinin etkin katılımıyla yürütülmüştür.
TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda,
başta Borsa üyeleri olmak üzere, farklı sektör ve kesimlerden, çok sayıda paydaşın katkısına
başvurulmuştur.
Dünyadaki baş döndürücü değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak, 2013 – 2016
dönemine ait Stratejik Planın uygulanmasıyla; Tekirdağ Ticaret Borsası’nın, yönetim
anlayışında, hizmet sunum biçimlerinde önemli değişiklikler olacağı, bugüne kadar
benimsediği önceliklerin, % 100 üye memnuniyeti prensibi çerçevesinde değişeceği
beklenmektedir.
Borsa’nın Stratejik Plan çerçevesinde belirlediği vizyonuna 3 stratejik konu ile ulaşabileceği
planlanmaktadır. Bunlar;
1. Borsa’nın Kurumsal Temel Yeterliklerinin Artırılması
2. Üyelere Sunulan Temel Hizmetlerin Geliştirilmesi
3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanmasıdır.
Tekirdağ Ticaret Borsa’sının 2013–2016 yılları arasında planlama ilkeleri doğrultusunda
yürütmeyi ve sonuçlarını izlemeyi öngördüğü Hedef ve ilgili Stratejileri kapsayan bu planın,
Bölgemizin ekonomik gelişmesi ve üyelerimizin güçlenmesi hususunda destekleyici nitelikte
bir belge olması beklenmekte, Borsa’nın daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmasına katkı
sağlaması umulmaktadır.
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