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Zekeriya ÜNLÜ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ereğli Ticaret Borsası 
 

SUNUŞ 

Ereğli Ticaret Borsamız 1968 yılından bu tarafa ilçemizin kalkınma ve gelişme sürecine kurumsal 

olarak önemli katkıda bulunmaktadır. Türkiye, gerek kendi yaşamış olduğumuz İç Anadolu 

Bölgesiyle  gerekse diğer bölgelerimizdeki iklim koşulları ve ekolojisi ile tarımsal potansiyeli 

açısından tarımsal ürün yelpazesinin geniş olduğu şanslı bir ülkedir. Ancak ülkemizde  sahip 

olunan bu potansiyelin yeterince değerlendirildiğini söylemek pek mümkün değildir. Mevcut 

potansiyelin değerlendirilebilmesi açısından her bölgenin kendi kaynaklarını iyi tanıyarak tarım 

sektöründe katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için uygun stratejiler belirlenerek önümüzdeki 

süreçlerde tarım konusunda teknolojik olarak neler yapılması gerektiği ortaya konmalıdır. 

Bu nedenle ilçe kaynaklarımızın  etkili ve verimli kullanılarak gelişmenin hızlandırılması amacıyla, 

gerekli politika ve stratejilerin oluşturulması ve koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ve borsamız faaliyetlerinden beklenen sonuçlara ulaşma doğrultusunda Borsamız 

2014-2017 dönemi stratejik planı hazırlanmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler doğal olarak bölgemizi etkilemekte borsamızın 

yapısı ve etkinliği şartlarla birlikte şekillenmektedir. Ülkemizde yaşanan değişimler ve gelişme 

ortamı içinde güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan güçlü yanlarını ön plana çıkaran hedefe odaklı 

bir anlayış içerisinde asıl görevlerini güçlendiren kurumlar daha başarılı olmaktadır. 

Bu bilinç ışığında Ereğli Ticaret Borsası 2014-2017 dönemini kapsayan 4 yıllık bir “Stratejik Plan” 

ortaya koymuştur. Stratejik Planın tüm aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

çalışmalarının Borsamıza, şehrimize ve ülkemize yeni katma değerler sağlayacağına inanıyorum.  
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Zekeriya ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ereğli Ticaret Borsası 

 

 

2. KISALTMALAR 

 

GZFT : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler 

 

ISO : International Organization For Standardization 

 

ERTSO : Ereğli Ticaret ve  Sanayi Odası. 

 

TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi 

 

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 

 

YGG :  Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 
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3. GİRİŞ 

A – KONUNUN ÖNEMİ 

 

Gün ve gün değişen gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada plan dahilinde hedefler belirleyerek 

çalışmanın önemi artmış ve özel ya da kamu kurumu fark etmeksizin bu farkındalık ile kurumlar 

yenilikleri yakalamak ve planlı hareket etmek adına çalışmalar düzenlemeye başlamıştır. 

 

Türk özel sektörünün büyük ve güçlü bir  temsilcisi olan çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) ülkemizdeki ekonomik büyüme sürecinde yaptığı çalışmalar ve sürece kattıkları 

değerler yadsınamaz boyuttadır. Büyük ve kapsamlı projeleri ile yaptığı atılımları   Türk özel sektörünün 

en büyük destekçisi olduğunu her daim göstermiştir. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki tüm oda ve borsaların üyelerine onları  en üst 

seviyede memnun edecek hizmeti vermeleri kurumların mali yönetimlerini çağdaş yönetim 

tekniklerinden azami derecece faydalanarak yönetmeleri bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali 

disiplini sağlamaları, Oda/Borsa kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmaları, dağıtılan 

kaynakların isabet oranlarını ve verimli kullanılıp kullanılmadıklarını izlemeleri ve bu çerçevede bir 

hesap verilebilirlik ve Şeffaflık ilkesinin etkin kılınması, üyesini ve çalışanını memnun etmesi ve buna 

süreklilik kazandırılması amacıyla 2000’li yılların başından itibaren TOBB Oda/Borsa Akreditasyon 

Sistemi oluşturmuştur. Akreditasyon Sistemi, yapısı ve işlevselliği açısından Türk Oda/Borsalarını 

Anayasa ve 5174 Sayılı Kanun’da hüküm altına alınan maddelere uygun ve 21. yüzyılın gereklerine 

uyumlu bir şekilde çalışmasına hizmet etmektedir.  

 

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi; Oda ve borsalar arasında kalite bilinci yaratmak, geliştirmek ve 

birbirlerine iyi uygulamalarını kıyaslama yöntemiyle transfer etmek, Oda ve Borsaların kapasite ve 

yeterliliklerini artırarak üyelere sunduğu hizmet kalitesinin iyileştirmek, Oda ve Borsaların 

profesyonelliklerini ortaya koymasını sağlamak, iş dünyasında Oda ve Borsaların güvenirliğini artırmak, 

Türk ve Avrupa sistemleri arasında uyum sağlamak amacını gütmektedir. Bu çalışmaların bir 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 6/68 

sistematiğe uygun olarak yapılabilmesi için oluşturulan standardizasyon temel  yeterlilikler ve temel 

gereklilikler olarak iki başlık içinde hüküm altına alınmıştır. 

 

 Akreditasyon standardı içerisinde, Oda/Borsaların planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen 

politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve 

değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” anlayışı temel bir araç olarak 

benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan Oda/Borsa mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer 

yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. TOBB Oda/Borsa 

Akreditasyon Sistemi‟nin istemiş olduğu stratejik plan, Akreditasyon standardının “Temel Yeterlilikler” 

ana başlığı altında 1.4 maddesi olan “İş Planlaması ve Yönetimi” alt başlığında hüküm altına alınmıştır. 

 

Konunun önemine ithafen yukarıda bahsedilen gelişim ve değişimleri yakalamak amacıyla Ereğli 

Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi‟nde yerimizi alarak üyelerimize sunmuş 

olduğumuz kaliteli hizmeti akredite ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Ereğli Ticaret 

Borsası üyelerinin daha iyi şartlarda hizmet almalarını görevlerin en üstünde tutmuş, verimli 

çalışmalarını ve kaliteli hizmetlerini belgelendirmek amacıyla 04.11.2008 tarihinde TS EN ISO 9001: 

2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini, 18.04.2011 tarihinde de 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi Belgesini almış, Akreditasyon Sistemi‟nin gereklerinden bir tanesi olan Kalite Yönetim Sistemi 

uygulamaları Borsamızda tüm şartlar yerine getirilerek çalıştırılmaktadır. Akreditasyon sisteminin temel 

yeterliliklerinden bir tanesi olan stratejik plan Borsamız tarafından 2014-2017 dönemini kapsayacak 

şekilde oluşturulmuştur 

 

 

B – STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI  

 

Küreselleşme, kurumları daha farklı bakış açısı geliştirmeye ve daha hızlı stratejik düşünmeye, stratejik 

planlama yapmaya, düzenli çalışma programları oluşturmaya, karar almaya ve verilen hizmetleri sürekli 

değerlendirmeye ve sorgulamaya mecbur hale getirmiştir. 

 

 Bu sebepten dolayı, kurumlar yönetme faaliyetini çeşitli aşamalardan geçirerek o yere en uygun 

yönetim biçimini belirlemek için çeşitli teknikler ve stratejiler uygulamaktadırlar. Bunlardan bir tanesi 

olan, stratejik yönetim, bir kurumun gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşırken hangi 

yöntemleri kullanacağını, bu yöntemleri ne şekilde ve nasıl yapacağını ortaya koyduğu yönetim 

türüdür..  
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Ereğli Ticaret Borsası, değişen TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardının şartlarını yerine 

getirmek amacıyla 2014– 2017 yıllarını kapsayan bir stratejik plan hazırlamıştır.  

 

Hazırlanan stratejik plandaki hedef, amaç ve projeler, ilçemizin geleceğine yapacakları yatırımlar ve 

büyük projelere paralellik gösterir niteliktedir.  

  

Borsamız stratejik planında, stratejik amaç ve hedefler, faaliyetler ve programlar, performans hedef ve 

göstergeleri yıllar bazına ve görevlendirme ile Borsa organlarına dağıtılarak hazırlanmış ve mali kaynak 

dağıtımı yapılmıştır.  

 

Borsamızın stratejilerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturarak amaçlarımızı tanımlamak, açıklama ve 

birimlerimizin içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerini dikkate 

alarak,  değişimleri izleyerek geleceği öngörme yeteneğimizi geliştirmek temel amacımızdır. 

 

Bunun yanında üyelerimiz ve diğer oda, borsa, birlikler ile olan bağlılıklarımızı ve hizmet alanlarına 

karşı sorumluluklarımızı güçlendirmek, kurum çalışanlarının katılımcılığını ve yaratıcılığına ön plana 

çıkararak, kurumumuzda her alanda iyi bir performans ortaya koymak,  diğer vazgeçilmez hedeflerimiz 

olacaktır 

 

Ereğli Ticaret Borsası’nın hazırlamış olduğu stratejik planını denetleyecek ve değerlendirecek yapı 

TOBB Akreditasyon Kurulu‟dur. Akreditasyon Kurulu’nun atayacağı tetkikçiler ve onların hazırlayacağı 

tetkik raporları ile Borsamızın Akreditasyon performansı ortaya çıkacaktır. 

  

 

 

4. STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT  

 

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. 

Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini 

gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya 

konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere 

dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede; sonuçların ve 

değişimin planlanması, gerçekçi olması, kalite yönetimin bir aracı olması, hesap verme sorumluluğuna 

ve şeffaflığa temel oluşturması, katılımcı bir yaklaşım ortaya koyması, günü kurtarmaya yönelik bir 

eylem olmaması yani gelecekçi olması, sadece bir şablon ve belge olmaktan öte bir rehber olması, 

kaynakları verimli kullanmak için bütçeye dönük olması stratejik planlamanın içeriklerindendir.  
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kamu 

kurumlarının da stratejik plan hazırlıkları zorunlu hale gelmiştir. 10.12.2003 tarih ve 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 Sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan stratejik plan, “kamu 

idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 

ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak 

belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 7. maddesinde de “Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık 

programlar, stratejik planlar ile bütçe hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve 

uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması” şeklinde belirtilmesiyle stratejik 

planın amaç ve önemi açıklanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları yasal mevzuat dahilinde kendi 

bünyelerinde bir stratejik plan hazırlama sorumluluğunu üstlenmişlerdir.  

 

Borsamız ve çatı kuruluşumuz TOBB‟un hukuki statüsü Anayasamızın 135. maddesinde “Kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 

güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve 

organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla 

seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Ereğli Ticaret Borsası ve çatı kuruluşu 

olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‟ni tanımlayan 18.05.2004 tarihli 5174 Sayılı Kanunun 28. 

maddesinde Borsalar: “Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil 

maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere 

kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” şeklinde tanımlanmaktadır.  

 

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi standardı akredite oda ve borsaların 4 yıllık bir stratejik 

planlama yapmalarını şart olarak hüküm altına almıştır. Bir Oda/Borsa‟nın “Akredite Oda/Borsa” olarak 

belgelenmesi şartlarından birisi olan stratejik plan ortaya koyma, standardın temel yeterlilikler ana 

maddesinin iş planlaması ve yönetimi maddesi altında şu ifadelere yer verilerek “Yönetim Kurulu 

tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını ortaya koymalı” zorunlu kılınmıştır. 

Bu bir iç yasal dayanaktır.  

 

 

 

5. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  

A- PLANIN SAHİPLENİLMESİ 
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Stratejik plan yapmak ve Borsamızı bu plan doğrultusunda yönetmek Borsamız yönetiminin ana 

işlevleri arasından görüldüğünden bu sürecin profesyonel olarak işletilmesi için Yönetim Kurulu bu 

konuda gerekli sahip çıkmayı ispatlayarak Konya Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. ile  danışmanlık 

sözleşmesi yapmıştır. Borsa Yönetim Kurulu toplantılarında ve personel toplantılarında konunun 

öneminin anlaşılması sağlanmış ve bu konuda hem üst yönetim hem çalışanlar sürecin sağlıklı ve hızlı 

işlemesi için motive edilmişlerdir.  

 

 

 

 

 

B- PLANLAMA KURULU VE EKİBİ 

 

Sıra 

No 
Adı ve Soyadı Borsadaki Görevi Ekip Görevi 

1 Tuncay TUNÇ Genel Sekreter 
Stratejik Planlama Ekip 

Lideri 

2 L. Aydan ÖZDEMİR Danışman Ekip Üyesi 

3 Ebru YANAROĞLU Akreditasyon Sorumlusu Ekip Üyesi 

4 Uğur YAMAN Yönetim Kurulu Üyesi Ekip Üyesi 

5 Menduh TEKE Meclis Üyesi Ekip Üyesi 
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6. BORSANIN TARİHİ GELİŞİMİ 

 

İlçemizde 19 Haziran 1968 tarihinde kurulan Ticaret Borsamız, kuruluş tarihine bakıldığında 

bölgemizdeki en eski borsalardan biridir. İlçemizdeki ticari hayatın yoğunluğu ve tarım ürünlerinin daha 

sağlıklı bir şekilde pazara çıkması gerekliliğinin etkileriyle ilk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Günay 

ve çevresindeki tüccar arkadaşlarının çabasıyla Ereğli Ticaret Borsamızın temelleri atılmıştır.  

 

 Borsamız her geçen gün gelişen borsacılık anlayışı ve bu gelişime ayak uydurmanın gereği 1998 

yılında satın aldığı Adana yolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan toplam 9.400 metrekare 

alanda Yeni Buğday Pazarı sitesini planlayarak 3000 metrekare alan üzerine kurulan yeni hizmet 

binasını 2002 yılında tamamlayarak hizmete açmıştır. 

   

2005 yılında ürün analiz laboratuarı kurulmuştur. 2016 yılında Elektronik donanımlı online satış salonu 

sistemide kurularak  teknolojik açıdan her türlü donanıma sahip satış salonunda T.M.O’nun alımlarıyla,  

açık arttırma usulü satış salonu işlemlerini sürdürmektedir. 2008  yılında çiftçiler ve üyelere daha iyi 

hizmet amacıyla kurulmuş bulunan 60 tonluk elektronik kantar faal olarak hizmet vermektedir. 

Borsacılığın gerektirdiği tüm hizmetleri yerine getiren hizmet binası ile toplam 181 faal üyesine 7 

personeli ile en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. 

 

Borsamız 2008 yılında başlatmış olduğu Kalite çalışmaları çerçevesinde 04.11.2008 tarihinde TS EN 

ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve 18.04.2011 tarihinde de TS ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini almıştır.  

 

Borsamızın Akreditasyon başvurusu sonucunda,  TOBB 6. Dönem Akreditasyon Sistemine 21 Ekim 

2008 tarihinde kabul edilmesiyle başlayan süreç, yaklaşık 1,5 yıl boyunca yapılan çalışmalar ve 
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hazırlıkların sonunda 07 Temmuz 2010 tarihinde yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde 

Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. 

 

7. EREĞLİ TİCARET BORSASININ YÖNETİMİ 

 

Borsaya kayıtlı olanlar tarafından kendi aralarından 4 sene için seçilen 14 kişilik Borsa Meclisi ve Borsa 

Meclisi`nin de keza kendi üyeleri arasından 4 sene için seçtiği 5 kişilik Yönetim Kurulu tarafından 

yönetilmektedir. 

 

 Borsa hizmetleri ve adı geçen organlarca ittihaz olunan kararlar ile bilumum muamelat ve muhaberat 

ise başta Genel Sekreter olmak üzere Genel Sekretere bağlı olarak çalışan idari teşkilat (Borsa 

Memurları) tarafından yürütülür. Borsa`da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı kanun ve bu kanunun 

tatbikine mütedair tüzük hükümleri ile özel yönetmelikler ve Borsa Meclisi‟nce tespit olunan örf ve adet 

kaideleri (teamül kararları) çerçevesinde yürütülür.  

 

Borsamız ilk Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

A - MECLİS ÜYELERİMİZ 

 

MECLİS BAŞKANI – Durmuş Ali YÖNET  

MECLİS BAŞKAN YRD.– Yusuf YÜREKLİ 

MECLİS ÜYESİ  – Zekeriya ÜNLÜ 

MECLİS ÜYESİ  – Uğur YAMAN 

MECLİS ÜYESİ  – Ahmet Hakkı KILIÇ 

MECLİS ÜYESİ  – Duran TURHAN 

MECLİS ÜYESİ  – Fatih YAĞCI 

MECLİS ÜYESİ  – Menduh TEKE 

 MECLİS ÜYESİ  – Mehmet Emin YİĞİT 

 MECLİS ÜYESİ  – Çakır TAŞTEPE 

 MECLİS ÜYESİ  – Ömer AKBULUT 

 MECLİS ÜYESİ  – Zekai SEYHAN 

 MECLİS ÜYESİ  – Süleyman YILDIZ 

 MECLİS ÜYESİ  – Abdurrahman BALCILAR 

 

 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 12/68 

B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  - Zekeriya ÜNLÜ 

YNT.KRL BAŞKAN YRD./SAYMAN ÜYE  - Ahmet Hakkı KILIÇ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. - Uğur YAMAN 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  - Duran TURHAN 

 YÖNETİM KURULU ÜYESİ   - Fatih YAĞCI 

 

 

 

 

 

 

BORSAMIZ ORGANİZASYON ŞEMASI 
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MECLİS KURULU

Hesapları İnceleme

    KomisyonuDisiplin Kurulu

YÖNETİM KURULU
Akreditasyon

    İzleme

   Komitesi

GENEL SEKRETER

Akreditasyon

 Sorumlusu

Kalite Yönetim

   Temsilcisi

Şikayet Yönetim

     Temsilcisi

Muhasebe

  Memuru

   Tescil

  Memuru

 Tahsildar

  Memuru

   Kantar

  Memuru
Sekreter

Basın İletişim 

 Görevlisi

Bilgi İşlem

 Görevlisi

Politika Temsil 

 Sorumlusu
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C- ORGANİZASYONEL YAPI  

 

BİRİMLER VE FAALİYETLERİ 

Görev Adı Meclis 

Bağlı Olduğu Üst Birim ------------ 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

 Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek 

 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde 

bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekte görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 

 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek bilirkişi listesini onaylamak. 

 Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. 

 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler 

hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehinine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma 

yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

 Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında 

alınıp satılabileceğini belirlemek  ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek 

kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 

 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek 

kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

 Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. 

 Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya 

olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen 

mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı 

borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar 

konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu 
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yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

 Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının 

üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

  İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Görev Adı Meclis Başkanı  

Bağlı Olduğu Üst Birim ------------ 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsayı protokolde yönetim kurulu başkanı ile birlikte ve/veya ayrı ayrı temsil etmek. Borsayı temsil 

edecek meclis üyesini seçmek. 

 Meclise sunulan Kesin Hesabı ve Bütçe Tasarısını incelemek üzere Hesapları İnceleme 

Komisyonu’na havale etmek 

 Meclisi toplantıya çağırmak. 

 Meclis toplantılarını yürürlükte bulunan mevzuat  ve bu yönerge hükümlerine göre yönetmek. 

 Toplantı gündemine alınması gereken konuları belirlemek ve genel sekretere bildirmek,  

 Yönetim kurulunca meclise arzına karar verilen konuları, meclis üyelerince verilen önergeleri, ayrıca 

toplantıdan en az yedi gün önce meclis üyeleri tarafından teklif edilen konulardan uygun 

bulduklarını meclis gündemine almak ve bu yönde gereken hazırlıkların yapılması için genel 

sekreterliğe talimat vermek. 

 Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya kadar, meclis üyelerinin en az dörtte birinin 

meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine, toplantıların gündemine yeni maddeler  

eklemek. 

 Genel Sekreterlik tarafından tutulan toplantı devam çizelgelerini denetlemek 

 Meclis tutanak tasarılarının ve kararlarının sağlıklı biçimde düzenlenmesini sağlamak,  

 Meclisçe alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek. 

 Meclis Üyeliğinde boşalma olduğu hallerde yedek üyeyi göreve çağırmak 

 Davet  üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılmak. 

 

Görev Adı Yönetim Kurulu 

Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 

 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.                                                    

 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
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 Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne 

uygun olarak karar vermek. 

 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen  esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak. 

 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu 

belirlemek. 

 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere  meclise sunmak. 

 Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.         

 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp 

meclise sunmak.     

 Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

 Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin 

borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

 Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek. 

 Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 

yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  

 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer 

görevleri yerine getirmek. 

  ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon 

sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek. 

 

Görev Adı Yönetim Kurulu Başkanı 

Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsayı hukuki yönden temsil etmek 

 Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak 

 Yönetim Kurulu müzakerelerini yürürlükte bulunan mevzuat ve bu yönerge hükümlerine göre 

yönetmek. 

 Yönetim Kurulu gündemindeki konuların müzakerelerinin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak amacıyla gereken tedbiri almak. 
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 Toplantı gündemine alınması gereken konuları belirlemek ve Genel Sekretere bildirmek. 

 Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya kadar, Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte 

birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yapacağı yazılı talep üzerine, toplantının gündemine 

yeni maddeler eklemek. 

 Yönetim Kurulu tutanaklarının sağlıklı biçimde düzenlenmesini sağlamak. 

 Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek. 

 Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri herhangi bir nedenle sona erenlere ve yerlerine 

gelecek yedek üyelere gereken yazılı bildirimi yapmak. 

 Genel Sekreter performans değerlendirmesini yapmak. 

 Genel Sekreter tarafından tutulan toplantı devam çizelgelerini denetlemek 

 TOBB Genel Kurulu’nda Borsayı temsil etmek 

 Borsaya gelen toplantı vb. davetlerde Borsayı temsil etmek. 

 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon 

sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek. 

 

Görev Adı Disiplin Kurulu 

Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 

 Borsaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu  ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

  Meclise, borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermektir. 

 

Görev Adı Hesapları İnceleme Komisyonu 

Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis-Yönetim Kurulu 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Meclis Başkanlığınca havale edilen bütçe tasarısını, Meclis Başkanının belirleyeceği süre içerisinde 

incelemek; inceleme sonucundaki görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak. 

 Meclis Başkanlığınca havale edilen Kesin Hesabı, Meclis Başkanının belirleyeceği süre içerisinde 

incelemek; inceleme sonucundaki görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak. 

 Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı 

dönemlerinde kontrol etmek. 

 Nakit akış tablolarını incelemek 

Görev Adı Akreditasyon İzleme Komitesi 
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Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis-Yönetim Kurulu 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi -10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi  ve TOBB 

Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek. 

 En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak. 

 Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek. 

 Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek  

 Tüm bu çalışmaları Borsa Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu 

kapsamda aldığı kararları uygulamaktır . 

 Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi 

çalışmalarına fiilen katılmak. 

 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak. 

 

Görev Adı Genel Sekreter 

Bağlı Olduğu Üst Birim Yönetim Kurulu 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsanın idari işlerini, iç yazışmalarını düzenlemek ve yönetmek, 

 Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin 

toplanmasını sağlamak. Bu belgeleri tasdik etmek, 

 Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin 

üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar 

özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini 

tutmak ve karar defterini, karar özetlerini ve toplantı için elektronik cihazla yapılan kayıtları 

muhafaza etmek, 

 Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek, 

 Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine 

getirilmesini sağlamak, 

 Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son 

verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, 

 Re’sen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık gelir hakkında yönetim 

kurulunu bilgilendirmek, 

 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesi, gelir tablosunu, kesin mizanı ve 

kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak, 

 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini 
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muhafaza etmek, 

 Yayın işlerini yönetmek, 

 Borsa iç yönergesinin taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, 

 Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve 

bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları 

yapmak, 

 Organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak, 

 Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, 

 Meclisin tespit ettiği örf, adet ve teamüller için özel bir defter tutmak, 

 Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili işleri yürütmek, personelin yıllık, doğum, ölüm ve evlenme ile ilgili 

izinlerini takip etmek ve dosyalamak, 

 Üye kayıtlarının tutulması,  güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ 

kararları çerçevesinde yürütmek, 

 Yönetim Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanmak, 

 Aylık Meclis Kurulu ve haftalık  Yönetim Kurulu çalışmalarını hazırlamak, 

 Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu’na sunmak, 

 Personel performans değerlendirmesini yapmak, değerlendirme sonuçlarını kaydetmek. 

 Diğer mevzuatla verilen görevler ile mevzuatlar çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim 

Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak,  

 Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının 

temin edilmesini sağlamak. 

 Yönetim sistemleri ve akreditasyon sisteminin yürütülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 

 Yönetim Temsilcisinden kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu 

hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği 

sağlamak. 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 

 Şikayetlerin etkili ve verimli bir şekilde incelenmesini sağlamak. 

 Şikâyetleri ele alma proseslerinin ve hedeflerinin kurulmasını sağlamak. 

 Şikâyetleri ele alma proseslerinin şikâyet politikasına uygun olarak planlanmasını, 

tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 

 Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı 

teşvik etmek. 

 Meclis, YK üyelerinin toplantı katılım oranını izlemek, üyelikten düşme durumu olanları arayarak 
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bilgi vermek.  

 Meclis ve YK yeni üyelerine uyum eğitimi vermek. 

 Hesapları İnceleme Komisyonu kararlarının takibini yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Adı Muhasebe Memuru 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre, Borsanın Muhasebe kayıtlarını Bilgisayar ortamında 

tutulmasını sağlamak. 

 Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarını tahakkuk ve tahsilini kayıt 

altına almak. 

 Mevzuat, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına göre, tahakkuk edecek, çeşitli Borsa gelirlerini takip 

etmek, bunlarla ilgili icra muamelelerini yürütmek. 

 Yıllık Bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık mizan cetvellerini hazırlamak, ödeneği 

bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini tespit ederek,  

Genel Sekreterliğe bilgi vermek. 

 Harcamaların, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde alınan,  Meclis ve Yönetim Kurulu 

kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemelerin 

yapılmasını ve gerekli belgeleri saklamak. 

 Muhasebe yönetmeliği gereğince, ihbarnamelerin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında 

tahsilat yapılmasını sağlamak. 

 Görevlilere ait bordroyu tanzim ettirmek, aylık ücret vesair ödemelerin zamanında yapılmasını 

sağlamak. 

 Borsa organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin 

olarak yolluk ve harcırah bordroları düzenlemek. 

 Vergi Usul Kanununun Borsaya yüklediği görevleri, Genel Sekreterlik talimatına uygun olarak 

zamanında yapmak. 

 Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak. 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 
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 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 

 Birimi ile ilgili akreditasyon kriterlerini uygulamak. 

 Birimine iletilen şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek. 

 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

 

 

Görev Adı Tescil Memuru 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Kayıt için müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin belgelerini mevzuata uygun olarak 

hazırlatılmasını sağlamak ve kayıt için Genel sekreterliğe sunmak. 

 Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, 

 Üye aidatlarını takip etmek ve aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri almak, 

 Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarının tahakkuklarını 

sağlamak, 

 Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan 

belgeler hazırlamak, 

 Tahsilatla görevlendirilen personelden gelen alım satım beyannamelerinin mevzuata uygun olarak 

düzenlenmesine müteakip ilgili beyannameleri bilgisayar ortamında işlemek, 

 Borsa üyelerinin satışlarına ilişkin düzenlenen faturalarının tescilinde stok durumlarını göz önüne 

alarak tescil işlemlerini yapmak,   

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak, 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak, 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek, 

 Birimine iletilen şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek, 

 Şikayetle ilgili her konuda Şikayet Yönetim Temsilcisi ile iletişim kurmak, 

 Hizmet alanlara nazik davranmak, şikayetlerini Şikayet Yönetim Temsilcisine yönlendirmek, 

 Şikayetle ilgili yetkilerinden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

 Tescil işlemleri esnasında üyenin aidat borcunu kontrol etmek. 

 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 
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Görev Adı Tahsildar memuru 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Muhasebe servisine bağlı olarak, Borsanın her türlü gelirlerini takip ve tahsil etmek. 

 Yeni kaydedilen üyelerin kayıt ücretleri ile Borsaya kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarının  zamanında 

tahsilini yapmak. 

 Mevzuata göre, Borsaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek,  kayıt 

müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. 

 Ödemeleri  yapmak. 

 Şehirdeki ve ilçedeki günlük tahsilatı, günü gününe kasaya veya bankaya yatırmak. 

 Genel Sekreterliğin ve muhasebecinin tevdi edeceği görevleri yapmak. 

 Tahsilat için temas kurduğu veya kuramadığı üyelerin durumlarında göreceği değişiklikler hakkında 

Genel Sekreterliğe bilgi vermek. 

 Tescil ve İstatistik Memurunun kontrolünde, tescil işlemlerine yardımcı olmak. 

 Verilecek diğer görevleri yapmak. 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 

 Kuruluş tarafından belirlenen şikayetleri ele alma raporlama şartlarına uymak. 

 Müşterilere nazik bir tarzda davranmak ve şikayetlerini hızlı şekilde cevaplamak veya bunları uygun 

kişilere yönlendirmek. 

 İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak. 

 Şikayetlerle alakalı görevlerinden, sorumluluklarından ve yetkilerinden haberdar olmak. 
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 Takip edilecek prosedürlerden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak. 

 Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor etmek. 

 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Adı Kantar ve Tahsilat Memuru 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsa kantarında tartım hizmetlerini yürütmek, 

 Kantarda meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklarda anında Genel Sekreterliğe bildirmek, 

 Tartım ve tescil işlemlerindeki tahsilatları her günün akşamında, mesai sonrası tahsilatları ise ertesi 

günün akşamında vezneye tahsildar bordrosu ile teslim etmek, 

 Satış ve toplantılar için Satış salonundaki gerekli düzeni sağlamak, 

 Kantarın periyodik muayenesi için, süresinde gerekli müracaatları yapmak ve Genel Sekreterliğe 

bilgi vermek. 

 Kantardaki bilgisayar, masa vb. demirbaşları temiz tutmak, 

 Kantar ve çevresini her gün sabah yıkayıp temizlemek, 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 

 Birimine iletilen şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek. 

 Şikayetle ilgili her konuda Şikayet Yönetim Temsilcisi ile iletişim kurmak. 

 Hizmet alanlara nazik davranmak, şikayetlerini Şikayet Yönetim Temsilcisine yönlendirmek. 

 Şikayetle ilgili yetkilerinden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak. 

 Birimine iletilen şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek. 

 Şikayetle ilgili her konuda Şikayet Yönetim Temsilcisi ile iletişim kurmak. 

 Hizmet alanlara nazik davranmak, şikayetlerini Şikayet Yönetim Temsilcisine yönlendirmek. 
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 Şikayetle ilgili yetkilerinden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak 

 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

 

Görev Adı Sekreter 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsa Yönetim Kurulu Başkanının randevu ve toplantı tarihleri düzenlemek ve takip etmek. 

 Yönetim Kurulu Başkanının rezervasyon ve organizasyon işlerini takip etmek ve yapmak. 

 Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin kayıtları ve 

durumlarındaki değişikliklerini takip etmek ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek. 

 Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan 

belgeler hazırlamak. 

 Üye kayıtlarının silinmesi işlemlerini Genel Sekreterliğe intikal ettirmek. 

 Muamelatta İlgili evrakların düzenli bir şekilde dosyalanması ve saklanmasını sağlamak. 

 Borsaya giriş ve çıkış kayıtlarından geçen bütün evrakı desimal dosya planı esaslarına göre tasnif 

etme ve arşivde saklamak, gizli evrak için özel dosyalar tutmak. 

 Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili işleri yürütmek. 

 Borsanın telefon hizmetlerini yürütmek. Telefon konuşmalarını takip ve kontrol ederek, aksaklık 

halinde Genel Sekretere bilgi vermek. 

 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterlikçe verilecek yazışmaları takip etmek. 

 Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 

 Borsa ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberleri sistematik ve düzenli olarak takip etmek, 

bunları kronolojik olarak dosyalamak, arşivlemek, bunlara dönük kayıtları raporlayarak Yönetime 

sunmak. 

 Kurumun sosyal medya hesaplarının takibi ve yönetimi işlerini yapmak  

 Elektronik posta sistemi işlerini yürütmek. Bununla ilgili gelen iletileri takip etmek ve ilgili birimlere 

yönlendirmek. 

 Kuruluş tarafından belirlenen şikayetleri ele alma raporlama şartlarına uymak. 

 Şikayet kutusunu mesai günleri içinde her gün,açmak ve şikayet öneri kutusu açma formuna 

işlemek 

 Müşterilere nazik bir tarzda davranmak ve şikayetlerini hızlı şekilde cevaplamak veya bunları uygun  
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 kişilere yönlendirmek. 

 İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak. 

 Şikayetlerle alakalı görevlerinden, sorumluluklarından ve yetkilerinden haberdar olmak 

 Takip edilecek prosedürlerden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak 

 Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor etmek 

 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

 

Görev Adı Akreditasyon Sorumlusu 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Akreditasyon konusunda personeli bilgilendirmek. 

 Akreditasyon kriterlerini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak. 

 Stratejik hedeflerin izlenmesini sağlamak. 

 En iyi uygulamalar hakkında Genel Sekretere bilgi vermek. 

 Kıyaslama yöntemlerini belirlemek. Kıyaslama sonuçlarını raporlamak. 

 Personel toplantı kararlarını yazmak. 

 Akreditasyon uygulamaları hakkında diğer oda borsaların Akreditasyon Sorumluları ile iletişim 

sağlamak. 

 Misyon, Vizyon ve Politikaların yılda bir defa YK Toplantılarında görüşülmesini sağlamak. 

 Kurum içindeki politikaların güncelliğini izlemek. 

 Meclis ve Yönetimin eğitim taleplerini alarak Yönetici Eğitim Planını hazırlamak. 

 Yönetici Eğitim Planının uygulamasını sağlamak. 

 İş planını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak 

 İş Planı gerçekleşme durumunu izlemek, sonuçları Genel Sekreter ve Akreditasyon İzleme 

Komitesine sunmak. 

 Üye Anketlerinin yapılmasını sağlamak sonuçları analiz ederek Genel Sekretere sunmak. 

 Personelin önerileri ile Personel Toplantı gündemlerini oluşturmak Genel Sekreterin sözlü önerisi ile 

toplantı tarih ve saatini belirlemek toplantıların üç ayda bir gerçekleşmesini sağlamak, toplantı 

kararlarını yazmak. 

 Personel toplantılarında alınan kararların takibini yapmak. 

 Personel toplantıları katılım oranı grafiğini yapmak. 

 Acil Durum Tatbikatının yapılmasını sağlamak, sonuçları raporlamak. 

 Üye etkinlik katılımcı listesinin doldurulmasını sağlamak, etkinlik sonrası anket düzenleyerek anket 

sonuçlarını raporlamak ve Genel Sekretere sunmak. 

 Bakımların Plana uygun olarak yapılmasını sağlamak. 
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 Üye şikayet ve önerilerini alarak Kalite Yönetim Temsilcisine iletmek. 

 Yılda bir defa periyodik olarak üye bilgilerini güncellemek. 

 Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

 

Görev Adı Yönetim Temsilcisi 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini 

sağlamak. 

 Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst 

yönetime rapor vermek. 

 Kurumumuzda müşteri memnuniyeti şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını 

sağlamak. 

 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda kurumumuzu dış kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve 

kuruluş dışında da gerektiğinde ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak. 

 Kalite sistem dokümantasyonunun yönetilmesini (basım, dağıtım, güncellik izleme, muhafaza, 

doküman kodlama, revizyon faaliyetlerini koordine etme, revizyon izleme, güncel olan dokümanların 

kullanımını sağlama, güncelliğini yitiren dokümanların kullanımını önleme) sağlamak. 

 Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak. 

 Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak. 

 Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak. 

 Birimlerden gelen düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyet taleplerini incelemek / incelenmesini 

sağlamak. 

 Uygulamaya konulan düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyetlerin uygulanma durumunu takip etmek. 

 İç tetkik planını hazırlamak. İç tetkiklerin yapılmasını takip etmek. 

 Kalite yönetim sistemi ile ilgili Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna performans raporu sunmak. 

 YGG toplantı karalarını rapor haline getirip ilgili birimlere dağıtmak. 

 Birimlerden gelen eğitim taleplerine göre Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, eğitimlerin verilmesini 

sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak. 

 Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma, hasara uğramasını, kaybolmasını önleyerek muhafaza 

etmek. 

 Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek. 

 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde 

bulunmak. 

 Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak. 
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 Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak. 

 İşbaşı Eğitimlerinin verilmesini takip etmek. 

 Üye ve personel anket sonuçlarını YK toplantısına sunmak. 

 Anket sonuçlarını personel toplantılarında personel ile paylaşmak. 

 Basında çıkan haberleri 3 ayda bir defa yönetim kuruluna sunmak. 

 

Görev Adı Şikayet Yönetim Temsilcisi 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 TS ISO 10002 standardının şartlarıyla uyumlu Şikayet Yönetim Sisteminin kurulmasını, 

uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. 

 Şikayet Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst 

yönetime rapor sunmak. 

 Şikayet Yönetim Sistemi El Kitabı ve Prosedürlerini dokümante etmek, onaylatmak ve ilgili birimlere 

dağıtımını sağlamak. 

 Şikayet kutusunu mesai günleri içinde her gün,açmak ve şikayet öneri kutusu açma formuna 

işlemek. 

 Şikayetlerin alındığına dair şikayetçiye bilgi vermek. 

 Şikayetlerin objektif, adil bir şekilde incelenmesini sağlamak. 

 Şikayetlerin sonuçlarını şikayetçiye bildirmek. 

 Şikayetlerle ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak. 

 Şikayet Yönetimi ile ilgili En İyi Uygulama takibini yapmak. 

 Şikayetlerin objektiflik değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak. 

 Şikayet Yönetimi memnuniyet anketini uygulamak ve sonuçları değerlendirmek. 

 Nazik olmak şikayetçileri en kısa sürede çözüme kavuşturmak. 

 Şikayetçilere şikayetle ilgili tüm bilgileri vermek. 

 Şikayet Yönetimi izlemelerini yapmak sonuçları kaydetmek. 

 Şikayet Yönetim uygunsuzlukları çıkması durumunda gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri başlatmak 

ve takip etmek. 

 Şikayet Yönetimi ile ilgili konularda iletişimi sağlamak. 

 Şikayet Yönetimi ile ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip etmek. 

 Çalışanların Şikayet Yönetimi konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmasını sağlamak. 

Görev Adı Basın ve İletişim Görevlisi 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 
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Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Borsamız ile basın arasındaki irtibatı sağlamak, 

 Yerel ve ulusal basında borsamız hakkında çıkan haberleri medya takip formuna kaydetmek, 

 Aylık olarak Yönetim kuruluna Medya takip formunu sunmak. 

 Kurumu veya üyeleri ilgilendiren haberler konusunda üst birime haber vermek. 

 Borsa ile ilgili çıkan haberleri tarih sırasına göre tasnif etmek arşivlemek 

 Haber niteliğindeki, etkinlik ve faaliyetlerden yerel ve ulusal basını haberdar etmek. 

 Haberleşme kanallarını etkin bir şekilde kullanarak borsa ve üyelerin yararına olacak bilgileri 

edinmek. 

 Borsanın haber kanallarının takibi güncellenmesi ve yenilenmesi 

 Toplanan haberler ve sunulan haberlerin kanun, yönetmelik ve etik kurallara uygunluğunu tespit ve 

tayin etmek. 

 Haberlerin istatistiklerini gerçekleştirmek. 

 Birimine iletilen şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek. 

 Şikayetle ilgili her konuda Şikayet Yönetim Temsilcisi ile iletişim kurmak. 

 Hizmet alanlara nazik davranmak, şikayetlerini Şikayet Yönetim Temsilcisine yönlendirmek. 

 Şikayetle ilgili yetkilerinden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak. 

 Basın kupürlerini dosyalamak, basında çıkan haber grafiğini yapmak 3 ayda bir Genel Sekretere 

sunmak. 

 

Görev Adı Bilgi İşlem Görevlisi 

Bağlı Olduğu Üst Birim Genel Sekreter 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Bilgi Güvenliği risk analizinin yapılmasını ve riskler için alınacak önlemlerin belirlenmesini 

sağlamak. 

 Kurumda bilgi güvenliği ile ilgili önlemleri almak. 

 Bilgi güvenliği acil durumlara müdahale etmek bilgi işlem tedarikçisi ile iletişime geçmek. 

 Bilgi güvenliği ile ilgili olayları kaydetmek, üst yönetime bildirmek. 

 Yedeklerin kontrolünü yapmak. 

 Bilgi güvenliği ile ilgili yeniliklerden diğer personeli haberdar etmek. 

 Bilgi Güvenliği ile ilgili dış kaynaklı dokümanları takip ederek değişiklik durumunda Kalite Yönetim 

temsilcisine haber vermek. 

 Web sayfasının güncellik takibini izlemek. 

 Sosyal paylaşım sitelerinin güncelliğini sağlamak. 

 Web sayfasındaki üye bilgilerinin güncelliğini takip etmek. 
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 Varlık Listesinin yılda bir defa güncelliğini takip etmek. 

 Bilgi Güvenliği Risk Analizi Çizelgesinin yılda bir defa güncelliğini takip edilmesini sağlamak. 

Görev Adı Politika ve Temsil Sorumlusu 

Bağlı Olduğu Üst Birim Meclis- Yönetim Kurulu 

Sorumluluk, Yetki ve Görev Tanımı 

 Yönetim Kurulu tarafından yürütülen politika, lobi faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak. 

 Üyelerimizin sorunlarını tespit etmek için anket, araştırma çalışmalarını yürütmek sonuçları analiz 

etmek yönetime sunmak. 

 Tespit edilen üye sorunlarının gerekli üst düzey yöneticilerine iletilmesini sağlamak. 

 Yerel makamlar ve politikacı mercileri ile toplantılar düzenlemek. 

 Yerel, ulusal yazılı ve  görsel basında programlar düzenlemek ve röportajlar vermek. 

 Üyelerin faaliyet alanlarına yönelik değişik konferans,seminer vb. faaliyetler organize etmek. 

 Politika lobi faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek. 

 Kalite, şikayet, akreditasyon yönetim sistemi ile ilgili görevleri ifa etmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- İNSAN KAYNAKLARI 
 

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE GRAFİK 

 

OKUMASINI BİLİRSEN HER İNSANIN BİR KİTAP 

OLDUĞUNU GÖRECEKSİN 
 

 

W E Channing 
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Ereğli Ticaret Borsası’nda 2016 Ekim  ayı itibariyle 3’ü kadın 4’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi 

istihdam edilmektedir. İstihdam edilen çalışanlarımızın yaş ortalaması 34’dür. Borsamız, çalışanlarının 

memnuniyetlerini ölçmek amacıyla her yıl düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi yapmaktadır. 

Borsamız Yönetimi, anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeleri yapmakta, gerekli önlemleri almakta 

ve çalışan memnuniyetini belirlenen hedefler doğrultusunda yükseltmeyi taahhüt etmektedir. 

 

8. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 
A - İlgili Tüzük ve Yönetmelikler 

 

KANUNLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Kanunu  

Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine 

ilişkin şartları düzenler 

Türk Ticaret Kanunu 
Üyelerin kurumsal yapılarına ilişkin şartlar ve birbirleri, 

üçüncü kuruluşlar ile ticari ilişkilerini düzenler 

4857 İş Kanunu 
Borsanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine 

ilişkin şartları düzenler 

Türk Ceza Kanunu 
Üyelerin ticari faaliyetlerinde ve borsa faaliyetlerinde 

yasal olmayan faaliyetlere ilişkin şartları düzenler 

Bilgi Alma Kanunu Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin 
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karşılanmasına ilişkin şartlar 

7201 Tebligat Kanunu 
Borsa işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların 

yasal olarak bilgilendirilmesi için şartları düzenler 

Haksız Rekabet Yasası 
Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine 

ilişkin şartlar 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu 

Borsa Personelinin sosyal haklarına ilişkin şartları 

düzenler 

5215 Sayılı Belediye Kanunu 
Borsanın ve üyelerin kent yükümlülüklerine ilişkin 

şartları düzenler 

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve 

Birlikleri Hakkında Kanun 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere 

ilişkin şartları düzenler 

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk Kanunu 

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, 

işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenler 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu  

Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim 

Kurumunun işletilmesine ilişkin şartları düzenler 

 

 

YÖNETMELİKLER YÜKÜMLÜLÜKLER 

Organ Seçimleri Yönetmeliği  Borsa organlarının seçimine ilişkin şartlar 

Odalar, Borsalarda Kullanılacak 

Belge ve Defterler 

Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin 

şartlar 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
Kurum bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve 

yönetilmesine ilişkin şartlar 

Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat 

Yönetmeliği 
Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar 

Oda ve Borsa Şubeleri ve 

Temsilcilikleri Yönetmeliği 

Borsa şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin 

şartlar 

Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar 

Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-

Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği  
TOBB’ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar 

Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay 

Yönetmeliği 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ödenecek olan paya ilişkin 

şartlar 

Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği 
Türkiye Sektör Meclislerinin oluşumu, görevleri ve yetkilerine 

ilişkin şartlar 

Disiplin Kurulu Yönetmeliği 
Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için 

disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 33/68 

şartlar 

Genel Kurul Yönetmeliği 
TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB 

organlarının seçimine ilişkin şartlar 

Genel Sekreter Yönetmeliği Genel Sekreter’in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar 

Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri 

Yönetmeliği 

Borsa üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan 

sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve eksper 

belirlenmesine ilişkin şartlar 

Borsa Muamelat Yönetmeliği Borsa muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar 

Sandık Pay Yönetmeliği 
Borsa Personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak 

kesintilerin düzenlenmesi 

Değişik DEİK Yönetmeliği 
Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan 

sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar 

Personel Yönetmeliği Borsa çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları 

Personel Sicil Yönetmeliği 
Personel yeterliliğinin tespiti için sicil notu verilmesine ilişkin 

usul ve esaslarını düzenler. 

TOBB Harcı Harcırah Yönergesi 
Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin 

şartlar 

TOBB Personel İç Yönetmeliği Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar 

Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç 

Yönetmelik 
Borsanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar 

TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta 

Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi 

Borsa Personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin 

şartlar 

Lüzumu Kalmayan Evrakın İmhası 

Yönetmeliği 
Lüzumu kalmayan evrakın imha şartlarını düzenler 

Ticaret ve İhtisas Borsalarında Alivre 

ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği 
Alivre ve vadeli alım satım şartlarını düzenler 

Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin 

Alım Satımların Tescili Hakkında 

Yönetmelik 

Borsa üyelerinin alım satımlarına ilişkin tescil işlemlerinin 

şartlarını düzenler 

Ulusal Resmi Bayramlarda 

Yapılacak Törenler Yönetmeliği 

Kurumun ulusal resmi bayramlarda uyması gereken şartları 

düzenler 

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 
Elektronik Ürün Senedi işlemlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenler 

Harcırah Yönergesi 
Borsa faaliyetlerinde görev alan personelin harcırahına ilişkin 

şartları düzenler 
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YÖNETMELİKLER YÜKÜMLÜLÜKLER 

Organ Seçimleri Yönetmeliği  Borsa organlarının seçimine ilişkin şartlar 

Odalar, Borsalarda Kullanılacak 

Belge ve Defterler 

Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin 

şartlar 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
Kurum bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve 

yönetilmesine ilişkin şartlar 

Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat 

Yönetmeliği 
Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar 

Oda ve Borsa Şubeleri ve 

Temsilcilikleri Yönetmeliği 

Borsa şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin 

şartlar 

Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar 

Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-

Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği  
TOBB’ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar 

Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay 

Yönetmeliği 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ödenecek olan paya ilişkin 

şartlar 

Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği 
Türkiye Sektör Meclislerinin oluşumu, görevleri ve yetkilerine 

ilişkin şartlar 

Disiplin Kurulu Yönetmeliği 

Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için 

disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin 

şartlar 

Genel Kurul Yönetmeliği 
TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB 

organlarının seçimine ilişkin şartlar 

Genel Sekreter Yönetmeliği Genel Sekreter’in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar 

Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri 

Yönetmeliği 

Borsa üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan 

sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve eksper 

belirlenmesine ilişkin şartlar 

Borsa Muamelat Yönetmeliği Borsa muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar 

Sandık Pay Yönetmeliği 
Borsa Personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak 

kesintilerin düzenlenmesi 

Değişik DEİK Yönetmeliği 
Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan 

sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar 

Personel Yönetmeliği Borsa çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları 

Personel Sicil Yönetmeliği 
Personel yeterliliğinin tespiti için sicil notu verilmesine ilişkin 

usul ve esaslarını düzenler. 

TOBB Harcı Harcırah Yönergesi Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin 
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şartlar 

TOBB Personel İç Yönetmeliği Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar 

Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç 

Yönetmelik 
Borsanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar 

TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta 

Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi 

Borsa Personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin 

şartlar 

Lüzumu Kalmayan Evrakın İmhası 

Yönetmeliği 
Lüzumu kalmayan evrakın imha şartlarını düzenler 

Ticaret ve İhtisas Borsalarında Alivre 

ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği 
Alivre ve vadeli alım satım şartlarını düzenler 

Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin 

Alım Satımların Tescili Hakkında 

Yönetmelik 

Borsa üyelerinin alım satımlarına ilişkin tescil işlemlerinin 

şartlarını düzenler 

Ulusal Resmi Bayramlarda 

Yapılacak Törenler Yönetmeliği 

Kurumun ulusal resmi bayramlarda uyması gereken şartları 

düzenler 

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 
Elektronik Ürün Senedi işlemlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenler 

Harcırah Yönergesi 
Borsa faaliyetlerinde görev alan personelin harcırahına ilişkin 

şartları düzenler 

 

ESASLAR/TALİMNAMELER YÜKÜMLÜLÜKLER 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Mesleklerin Gruplandırılması 

Rehberinin Dayandığı Esaslar  

Borsa üyelerinin Arupa Birliği’nde ekonomik faaliyetlerin 

istatiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan sisteme uygun 

sınıflandırılması esaslarını düzenler. 

Ticaret Borsaları İhtiyarı Tahkim 

Talimnamesi 

5590 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi (c) fıkrası gereğince 

borsaya dahil maddelerin alım satımından 

kaynaklanan ihtilâfların hakem yoluyla hallinde cari tahkim 

usullerini düzenler 

 

STANDARTLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 

TOBB Akreditasyon Kılavuzu 
TOBB Akreditasyon Sisteminin kurulması ve etkinliğine ilişkin 

şartları tarif eder 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemi Standardı 

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve etkinliğine ilişkin 

şartları tarif eder 

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 

Yönetim Sistemi Standard 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması ve 

etkinliğine ilişkin şartları tarif eder 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 36/68 

 

Borsanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler 01.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12 nci maddesinde 

açık olarak belirtilmektedir. 

 

Bu madde uyarınca Borsanın yapmak zorunda olduğu görevler şunlardır; 

 

a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.  

b) Borsaya dahil 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) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.  

f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar 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. 
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9.  FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ  
 

Ereğli Ticaret Borsası, 5174 sayılı yasayla kendine verilen görevleri yapmaktadır. Ereğli Ticaret 
Borsası'nın sunduğu hizmetler yasal mevzuattan kaynaklanan hizmetlerdir.  
 
Bu hizmetler; 
      

Ana Hizmetler 
Sosyal ve Kültürel Etkinlik 

Hizmetleri 
Kalite Hizmetleri 

 Tescil İşlemleri 

 Laboratuar İşlemleri  

 Satış Salonu İşlemleri 

 Satış Sonrası İşlemler 

 Fiyatların Tespit ve İlanı 

 Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve 

tartılma Hizmetleri 

 Borsa Kayıt İşlemleri 

 Kayıt Yapıldığına dair Belge 

 Üye Sicil Değişiklik İşlemleri 

 Faaliyet Belgesi 

 Terkin Belgesi 

 Yerli Malı Belgesi 

 İmza Sirküsü 

 Borsa Faaliyetlerine ait Konularda ilgili  

Resmi Kurumlara teklif, dilek ve 

başvurularda bulunmak. 

 Onaylanacak Belgeler ile verilecek 

Hizmetler 

 Diğer Hizmetler(Borsa Bütçesinde 

tanımlanmış diğer hizmetler) 

 Üyelerimize Rehberlik 

Etmek 

 Üyelerimize Eğitim Vermek 

 Üyelere Yönelik İş Gezileri 

 

 Kalite Yönetim Sistemi 

Uygulamaları 

 Akreditasyon Sistemi 

Uygulamaları 

 Müşteri Şikayet 

Yönetimi Sistemi 

Uygulamaları 
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10. PAYDAŞ ANALİZİ 
 

Borsamızın etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Ereğli Ticaret Borsası olarak paydaşlarımızın görüşleri ve stratejik planlamanın temel unsurlarından biri 

olan katılımcılık bizim için önemlidir. 

 

Paydaş analizi ile; 

Paydaşların ilgi ve katkısının sağlanarak,görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, 

Ereğli Ticaret Borsası  faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek 

unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, 

Paydaşların Ereğli Ticaret Borsası hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla Borsanın güçlü ve zayıf yönleri 

hakkında fikir edinilmesi, 

Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 

Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu 

kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanmıştır. 

 

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da 

olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış 

paydaşlar, müşteriler olarak sınıflandırılmıştır.  

Ayrıca paydaşlar, Borsayla olan ilişkilerin belirlenmesi açısından ve sunulan ürün ve hizmetlerin 

niteliğine ve beklentileri karşılayabilme kabiliyetine göre,  “Temel Ortak”, “Stratejik Ortak” ve “Hizmet 

Alanlar” şeklinde gruplandırılmıştır. 

 

Paydaş analizi çalışmasının ilk aşamasında, Ereğli Ticaret Borsası paydaşların belirlenmesi çalışması 

yapılarak, paydaşlar belirlenmiş ve paydaş listesi oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada paydaşlar; İç 

paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılmıştır. 

Daha sonra paydaşın faaliyetleri ile  Ereğli Ticaret Borsası’nı etkileyebilme gücü ve Borsanın faaliyetler 

ile paydaşı etkileme gücü  puan  verilerek tespit edilmiştir. Buna göre, 
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1  puan az,2 ve 3 puanlar orta ve çok olarak etkileme derecesi tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

PAYDAŞ ADI 
PAYDAŞ 

TÜRÜ 
NEDEN 

PAYDAŞ 

Paydaşın 
Faaliyetleri ile 

Borsamızı 
Etkileme Gücü 

(1-3 puan) 

Borsamızın 
Faaliyetleri ile 

paydaşı 
etkileme gücü 

(1-3puan) 

Toplam 
Puan 

Ereğli Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu 

İç Paydaş  Temel Ortak 3 3 6 

Ereğli Ticaret 
Borsası Çalışanları 

İç Paydaş  Temel Ortak 3 3 6 

Ereğli Ticaret 
Borsası Meclisi 

İç Paydaş  Temel Ortak 3 3 6 

Danışmanlar İç Paydaş  Temel Ortak 3 3 6 

TOBB Dış Paydaş  Temel Ortak 3 3 6 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 

Dış Paydaş  Temel Ortak 3 1 4 

Üyeler Hizmet Alan 
Stratejik 
Ortak 

3 3 6 

TMO Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak  

2 2 4 

TÜİK Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

1 2 3 

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 

Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

Görsel ve Yazılı 
Basın 

Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

2 2 4 

Belediyeler Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

İlçe Ziraat Odası Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

2 2 4 

Şeker Fabrikaları Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

2 1 3 

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

2 2 4 

Üniversiteler Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

2 2 4 

Müstahsiller Dış Paydaş  Stratejik 3 3 6 
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PAYDAŞ ADI 
PAYDAŞ 

TÜRÜ 
NEDEN 

PAYDAŞ 

Paydaşın 
Faaliyetleri ile 

Borsamızı 
Etkileme Gücü 

(1-3 puan) 

Borsamızın 
Faaliyetleri ile 

paydaşı 
etkileme gücü 

(1-3puan) 

Toplam 
Puan 

Ortak 

Siyasi Partiler Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

1 1 2 

İlçe Milli Eğitim  
Müdürlüğü 

Dış Paydaş  
Stratejik 
Ortak 

1 2 3 

TSE Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

Pancar Ekicileri 
Kooperatifi 

Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

2 1 3 

Vergi Dairesi Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

Sosyal Güvenlik 
Kurumları 

Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

3 1 4 

İş-Kur Dış Paydaş 
Stratejik 
Ortak 

2 1 3 

 

Paydaşlarımızın kurumuzun hangi aşamalarında katkı sağlayacağını ve kurumumuzdan beklentilerini 

tespit etmek için paydaş hizmet matrisi oluşturulmuştur.  

 

 

PAYDAŞ 

HİZMETLER 
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Ereğli 
Ticaret 
Borsası 
Yönetim 
Kurulu 

x x x x x x x x x x x x x x 

Ereğli 
Ticaret 
Borsası 
Çalışanları 

x x x x x x x x x x x x x x 

Ereğli 
Ticaret 

x x x x x x x x x x x x x x 
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PAYDAŞ 

HİZMETLER 
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Borsası 
Meclisi 

Danışmanlar x      x       x 

TOBB x x x x x x x x x x x x x x 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

x x x x x x x x x   x   

Üyeler x x x x x x x x x x x x x x 

TMO x x x x x  x x    x  x 

TÜİK    x x    x      

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 

x x x x x  x  x  x    

Görsel ve 
Yazılı Basın 

x x   x x x x   x  x  

Ticaret ve 
Sanayi 
Odası 

      x x   x x x  

Belediyeler       x x   x    

İlçe Ziraat 
Odası 

x x x x x x        x 

Şeker 
Fabrikaları 

   x x          

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

x      x x   x x   

Üniversiteler x      x x   x x  x 

Müstahsil x x x x x          

Siyasi 
Partiler 

      x x   x    

Milli Eğitim 
İlçe 
Müdürlüğü 

x      x x   x    

TSE x x x x x x  x      x 

Pancar 
Ekicileri 
Kooperatifi 

   x x          
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PAYDAŞ 

HİZMETLER 
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Vergi 
Dairesi 

   x    x       

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumları 

       x x x     

İş-Kur        x  x x x  x 

 

 

 

En son, paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi amacıyla Etki/Önem 

Matrisinden yararlanılmıştır. Bu matriste etki, paydaşın borsayı faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, 

destekleme ve etkileme gücünü, önem ise, borsanın paydaşlarının beklenti ve taleplerinin karşılanması 

konusunda verdiği önceliği ifade etmektedir. Paydaş etli/Önem matrisi uygulamasında Paydaş 

Önceliklendirme Tablosunda belirlenen puanlar kullanılmıştır. Buna göre 1 puan: önemsiz/zayıf, 2-3 

puan : önemli/güçlü olarak alınmıştır. 

 

                

                    Etki 

  Önem 

 

 

              Zayıf 

 

 

            Güçlü 

 

 

   Önemsiz 

 

 

             İzle  

 

 

         Bilgilendir 

 

 

   Önemli  

 

  Çıkarlarını gözet, 

çalışmalara dahil et 

 

 

      Birlikte çalış 

 

Tüm paydaşların, Etki/Önem Matrisi sonucu belirlenen paydaş önceliği sıralaması yapılarak, Aşağıda 

Paydaşlar Tablosunda belirtilmiştir.. 
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PAYDAŞ ADI 
PAYDAŞ 

TÜRÜ 

Paydaşın 
borsamızı 

etkileme gücü  
(zayıf / güçlü) 

Borsamızın 
paydaşı etkileme 

gücü 
(önemli önemsiz) 

Önceliği 

Ereğli Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu 

İç Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Ereğli Ticaret 
Borsası Çalışanları 

İç Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Ereğli Ticaret 
Borsası Meclisi 

İç Paydaş  güçlü önemli 
Birlikte Çalış 

Danışmanlar İç Paydaş  güçlü önemli 
Birlikte Çalış 

TOBB Dış Paydaş  güçlü önemli 
Birlikte Çalış 

Üyeler Hizmet Alan Güçlü Önemli Birlikte Çalış 

Müstahsiller Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 

Dış Paydaş  güçlü önemsiz izle 

Vergi Dairesi Dış Paydaş güçlü önemsiz 
Bilgilendir 

TSE Dış Paydaş güçlü önemsiz Bilgilendir 

TMO Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 

Dış Paydaş  Güçlü Önemsiz Bilgilendir 

Görsel ve Yazılı 
Basın 

Dış Paydaş Güçlü önemsiz Bilgilendir 

Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Belediyeler Dış Paydaş  güçlü önemsiz Bilgilendir 

İlçe Ziraat Odası Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

Sosyal Güvenlik 
Kurumları 

Dış Paydaş güçlü önemsiz 
Bilgilendir 

Üniversiteler Dış Paydaş  güçlü önemli Birlikte Çalış 

TÜİK Dış Paydaş  zayıf 
önemli 
 

Çıkarlarını gözet, 
çalışmalara dahil et 

Pancar Ekicileri 
Kooperatifi 

Dış Paydaş güçlü önemsiz 
Bilgilendir 

Şeker Fabrikaları Dış Paydaş  güçlü önemsiz Bilgilendir 

İlçe Milli Eğitim Dış Paydaş  Zayıf önemli Çıkarlarını gözet, 
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PAYDAŞ ADI 
PAYDAŞ 

TÜRÜ 

Paydaşın 
borsamızı 

etkileme gücü  
(zayıf / güçlü) 

Borsamızın 
paydaşı etkileme 

gücü 
(önemli önemsiz) 

Önceliği 

Müdürlüğü çalışmalara dahil et 

Siyasi Partiler Dış Paydaş  Zayıf önemsiz İzle 

İş-Kur Dış Paydaş güçlü önemli Birlikte Çalış 

 

Paydaş analizinin paydaş görüş, istek ve beklentilerinin belirlenmesi aşamasında, görüşlerin alınması 

ve değerlendirilmesinin daha etkin ve amaca uygun olması için yüzyüze görüşme, web sayfasındaki 

istekler, anket uygulaması  ve öneri ve istek formları yöntemleri seçilmiştir. 

 

Ereğli Ticaret Borsası Paydaş Görüş ve Önerilerini Değerlendirmesinde,  

Çalışmanın ilk bölümünde paydaşlara;  

Ereğli Ticaret Borsasının hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? 

Ereğli Ticaret Borsasının  olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? 

Ereğli Ticaret Borsasının geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? 

Soruları sorulmuş,  

alınan görüşler doğrultusunda belirlenen konularla ilgili uzun, orta ve kısa vadedeki geliştirme önerileri 

alınmıştır. 

İkinci bölümde ise, Ereğli Ticaret Borsasından  beklentileriniz nelerdir? Sorusuyla  paydaşların Ereğli 

Ticaret Borsası’ndan beklentileri saptanmıştır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde, paydaşlar tarafından belirlenen geliştirmeye açık yönler şu şekille tespit 

edilmiştir; 

- Kurumlar arası işbirliği 

- Tanıtım 

- Eğitim 

- Teknoloji 

- İletişim  

- Bilgi 

 

Paydaşların Ereğli Ticaret Borsası’nda beklentilerine ait sonuçlar ise şunlardır ;  

 

- Ereğli Ticaret Borsasında daha rekabetçi olacak şekilde tüccarların artması 

- Ulusal ve uluslar arası düzeyde fuar ve kongrelere katılım sağlanması 

-     Ereğli Ticaret Borsasında Proje Biriminin kurulması kurumlar arası projelerde yer alması         
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MALİ YAPI  

GELİRLER  2013 / TL  2014 / TL  2015 / TL  

Kayıt ve Yıllık Aidat  75.830,19 99.422,38 26.432,87 

Muamele Tescil Ücreti Geliri 996.269,63 1.055.107,97 938.318,27 

Hizmet Karşılığı  20.752,00 12.063,00  6.396,00  

Faiz Gelirleri  22.924,76 57.231,26 90.504,83 

Diğer Olağandışı Gelirler  22.809,90 81.087,08 8.502,48 

TOPLAM  1.138.586,48  1.304.911,69 1.070.154,45 

 

11. ÇEVRE ANALİZİ 
A- İÇ ÇEVRE UNSURLARI  

 

Başta Stratejik planlama süreci içinde ele alınan, Stratejik analiz aşaması, kurumun faaliyette 

bulunduğu genel (uzak) ve iş (yakın) çevresi unsurlarının hali hazır durumda incelenmesi ve kurum 

içindeki unsurların değerlendirilmesi ile ilgili bir süreçtir. Bu süreç bilgi toplama ve toplanan bilgilerin 

değerlendirilmesi ile başlar. Sonra iç ve dış çevre unsurları incelenir ve sistem yaklaşımı içinde dış 

çevre unsurlarının kurum için yarattığı fırsat ve tehditler ile kurum içi unsurların değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Sonuçlar SWOT analizinde 

sınıflandırılarak toplanır. 

 

İç çevre analizi, kurumun mevcut durum ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve 

kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşması için yararlanabileceği olumlu 

hususlardır. Zayıf yönler ise, kurumun başarılı olmasına engel oluşturabilecek eksiklikler ve olumsuz 

hususlardır. 

Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık 

tutacaktır.Borsanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti için Meclis ve Yönetim toplantıları yapılmış,ayrıca 

çalışan anketi yapılarak, personelin borsanın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşleri ve  önerileri 

alınarak, SWOT Analizinde bunlar belirlenmiştir. 

 

B- DIŞ ÇEVRE UNSURLARI  

 

Dış çevre analizi ise, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için 

kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve 

kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü 

dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 
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Dış çevre, uzak ve yakın çevre olmak üzere iki bölümde incelenir : 

        Uzak Çevre 

       - Politik-Hukuki 

       - Ekonomik 

       - Sosyo-Kültürel 

       - Teknolojik - Çevresel 

       Yakın Çevre 

             - Müşteriler 

             - Rakipler 

             - Tedarikçiler 

PEST   Analizi,    kurumu   etkileyebilecek   Politik-Hukuki,    Ekonomik,   Sosyo-Kültürel, Teknolojik-      

Çevresel  faktörlerin  incelenerek  olumlu  ve  olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan bir  

analiz tekniğidir. Kurumu   olumlu  ve  olumsuz   etkileyecek   ekonomik  faktörlerin  incelenmesinde,  

Üyelerin ekonomik durumlarının takibi, ekonomik sorunlarının tespiti ve  bölgesinin iktisadi durumu 

hakkındaki fikir edinilmek  amacıyla yapılan, üye ekonomik araştırma anketindeki sonuçlarından 

faydalanılmıştır.  

Ayrıca, Borsamızı etkileyen veya etkileme olasılığı bulunan Politik-Hukuki, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve 

Teknolojik-Çevresel, Ekolojik faktörleri inceleyerek, önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri 

tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için Ereğli 

Ticaret Borsası Stratejik Planlama Ekibi ve önemli paydaşlar tarafından beyin fırtınası yöntemi 

kullanılarak ve Meclis ve Yönetim toplantıları yapılarak PEST analizi yapmıştır. 

 

Ereğli Ticaret Borsası PEST Analizi aşağıda yer almaktadır. 

 

Politik Faktörler 

AB müktesebatı uyum çalışmaları 

Hükümet politikalarının devamlılığı ve tutarlılığı 

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin artması 

Dış ticaret düzenlemeleri 

Uluslararası ilişkiler 

Ortadoğu’nun çatışma ortamı olmaya devam etmesi 

Bölgesel ilişkilerin hızla artması 

KOBİ’lerin kurumsallaşma zorunluluğunun artması 

Teşviklerde artma 

Kayıt dışılığın artması 
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Ekonomik Faktörler 

Döviz kurundaki değişimler 

Dünya ekonomisindeki belirsizlikler 

Faiz oranlarının düşmesi 

Ticari döngüler 

Pazar ve kredi kaynakları 

Ülke ekonomisinde istikrarsızlık 

Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payının artması 

Cari açık sorunu 

Dünyada savaş ekonomilerinin etkisi 

Global enflasyon, likiditedeki değişim 

Kayıt dışı ekonomi 

Halkın satın alma gücünün artması 

Hayvan ve Et fiyatlarının artması 

 

Sosyal ve Kültürel Faktörler 

Bilinçsiz tüketimin artması 
 

Nüfusun artması 
 
Yaşam standardının yükselmesi 
 
Kentlere göçün devam etmesi ile kentleşme ve imar sorunları 
 
Gelir dağılımındaki dengesizlik 
 
Küreselleşmenin artması 
 

Çevre bilincinin giderek azalması 
 
Yeni ihtiyaç ve isteklerle satın alma eğilimleri 

Toplumdaki etkili değerler 
 
Doğal kaynakların azalması, sahiplik kavgalarının artması 
 

Toplumun tüketim toplumuna dönmesi 
 

Bireycilik, sosyal dayanışmanın azalması 
 

Eğitimsizlik 
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Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörle ilişkilerin gelişmesi 
 

Teknolojik Faktörler 

Teknolojik risklerin artması 
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, güvenliğinin sağlanması, kullanımının artması 
 

Yeni ürünler 
 

Alternatif ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması 
 

Teknolojinin mutsuzluğu körüklemesi 

 

Elektronik iletişimin durması sonucu iş ve veri kaybı 
 

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkilerin yaygın hale gelmesi 
 
Teknoloji altyapısının değişmesi/gelişmesi 
 

Bürokrasinin azalması ve işlerin kolaylaşması (işsizlik) 
 
Bilginin çoğalması ve yaygınlaşmasına bağlı olarak bilgi ihtiyacının artmas 

 

Ekolojik ve Çevresel Faktörler 

Susuzluk ve susuzluktan kaynaklanabilecek bölgesel ihtilaflar 
 
Küresel ısınma 
 
Çevre kirliliği 
 
Su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve korunması 
 
İklim değişikliği ve suya olan ihtiyacın artması 
 
Yeni enerji kaynaklarının bulunması ve yaygınlaştırılması 

 

 

12. SWOT ANALİZİ   
 

SWOT Analizi, işletmenin, kurumun, tekniğin, sürecin, yapının veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT 

Analizinde, kurumun dış çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda kurum için fırsat ve tehditler, 

kurum içi analiz sonucunda ise kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. 
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SWOT ; İngilizcedeki Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar), 

Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden üretilmiş bir kısaltmadır. SWOT’un Türkçe karşılığı 

olarak GZFT Analizi ifadesi kullanılmaktadır. Ancak ülkemizdeki stratejik yönetim çalışmalarında ve 

uygulamalarda bu analiz İngilizce karşılığı gibi SWOT olarak adlandırılmakta ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle stratejik planlama çalışmasında SWOT terimi kullanılmıştır. 

 

Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda ortaya çıkan ve  kurum için olumlu sonuçlar yaratabilecek 

unsurlardır. Bu bağlamda fırsat, kurumun amaçlarını başarı ile gerçekleştirebilmesi için dış çevreden 

gelen elverişli herhangi bir durum olarak tanımlanabilir. 

 

Tehditler, fırsatların aksine kurumun varlığını sürdürmesine engel olabilecek, başarılarını 

engelleyebilecek, uzak ve yakın çevredeki değişimler sonunda ortaya çıkan, kurum için arzu edilmeyen 

oluşumlardır.  

 

Sürekli ve hızlı değişen bir dış çevrede, bu unsurları izlemek ve onlara karşı önlemler almak kurumun 

başarılarını sürdürmesi açısından önemli olmaktadır. 

 

Güçlü Yönler, kurumun içerisinde, bünyesinden gelen, kurumu benzerlerinden üstün kılan, amaçlarına 

ulaşmasını, büyümesini ve gelişmesi destekleyen içsel pozitif unsurlardır. 

 

Zayıf Yönler,  kurumun içerisinde, bünyesinden gelen, kurumun benzerlerinden geri kalmasına neden 

olan, amaçlarına ulaşmasını, büyümesini ve gelişmesi engelleyen içsel negatif unsurlardır. 

 

Bu nedenle kurumun, güçlü ve zayıf yönleri belirlenirken mümkün olduğu kadar objektif olunmalı ve 

belirtilen yönlerin kanıtlara dayalı olmasına dikkat edilmelidir.  

SWOT Analizi özet olarak, bir kurumun kendini tanıma çabası olup, gelişim için çıkılan yolda “Şu anda 

neredeyiz ?” sorusunun cevabını verir. 

Çalışan anketi yapılarak personelin borsanın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşleri ve  önerileri 

alınarak Kurumsal SWOT Analizine  veri olarak katılmıştır. 

Borsanın güçlü ve zayıf yönleri ile Borsamızı etkileyen veya etkileme olasılığı bulunan Politik-Hukuki, 

Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Teknolojik-Çevresel” faktörler, Meclis ve Yönetim toplantılarında ele 

alınmış, Ereğli Ticaret Borsası Stratejik Planlama Ekibi ve önemli paydaşlar tarafından beyin fırtınası 

yöntemleri de  kullanılarak fırsat ve tehditler belirlenmiştir. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda Ereğli  Ticaret Borsası Kurumsal SWOT Analizi aşağıdaki tablo gibi 

şekillenmiştir. 
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Güçlü  Yönler Zayıf Yönler 

 

 Yönetimi ve Meclisi kapsayan uyumlu ve 

katılımlı bir kadro 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Yaptırım gücümüzün olması 

 Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB 

Hayvancılık Kurulu Başkan Yardımcısı 

olması 

 Personel yaş ortalamasının genç ve 

uyumlu olması  

 Üyelerimize verdiğimiz önem ve üyelerin 

menfaatlerini her zaman gözetmesi 

 ISO 9001 KYS belgesi olması, 

Akreditasyon Belgesi,10002 Müşteri 

Memnuniyeti Belgesi 

 Hizmet Binamızın yeterliliği Laboratuvar 

bulunması 

 

 

 Personel yetkinliği zayıflığı 

 Üyeler adına yapılan faaliyetlerin eksikliği 

(Eğitim,toplantı,seminer,sosyal aktivite) 

 Proje yapılmamasından dolayı bilgi ve deneyim 

eksikliği 

 Borsamızın bilinirlik ve tanıtım yönünü  artırmaya 

yönelik çalışmaların eksikliği 

 Personelin hizmetiçi eğitimlerinin yetersiziliği 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

 Organize Sanayisinin olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı, 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, 

kiraz) 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl 

boyunca açık olması 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul 

bulunması 

 Borsamızın var olan Sivil toplum 

kuruluşları ve Kamu Kurumlarıyla birlikte 

çalışmalar yapması  

 Tüketici bilincinin gelişmesi 

 

 Borsanın ilçe merkezine olan uzaklığı,  

 Üyelerin Borsaya karşı duyarsızlığı ve borsamızın 

düzenlemiş olduğu eğitim ,seminer,toplantı sosyal 

aktivite vs. gibi faaliyetlere ilgisiz kalması 

 İlçenin çevre illere olan uzaklığı nedeniyle ulaşım 

zorluğu, 

 İlçenin teşvik bölgesinin dışında olması 

 Üyelerin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması 

 Küresel Isınma/ Kuraklık 

 Çiftçilerin tarım ve hayvancılık konusunda bilgi 

eksikliği 

 Tarım ve hayvancılık ile uğraşan üyelerin eğitimli 

kişilere güvenmemesi 

 İlçemizde sosyal faaliyetlerin yetersiz olması 

 Toplum ve paydaşlarımızın  borsanın faaliyetlerinin 

neler olduğundan habersiz olması 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ FIRSATLARDAN 

YARARLANILACAK? 

Yönetimi ve Meclisi kapsayan uyumlu ve  Organize Sanayisinin olması 
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GÜÇLÜ YÖNLER 
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ FIRSATLARDAN 

YARARLANILACAK? 

katılımlı bir kadro  Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı, 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, kiraz) 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 Bölgesel Hibe ve Destekleme Programlarının 

Yeterliliği 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve Kamu 

Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması 

Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı 

Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, kiraz) 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve Kamu 

Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması  

Yaptırım gücümüzün olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, kiraz) 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve Kamu 

Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması  

 

 
Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB 

Hayvancılık Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı 

olması  

 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 

Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu 

olması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

Üyelerimize verdiğimiz önem ve üyelerin 

menfaatlerini her zaman gözetmesi 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, kiraz) 

 Bölgesel Hibe ve Destekleme Programlarının 

Yeterliliği 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve Kamu 

Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması 
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GÜÇLÜ YÖNLER 
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ FIRSATLARDAN 

YARARLANILACAK? 

ISO 9001 KYS belgesi olması, Akreditasyon 

Belgesi,10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 

Hizmet Binamızın yeterliliği Laboratuvar 

bulunması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik Yapısı, 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç, kiraz) 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 

 

 

TEHDİTLERİMİZ 
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ TEHDİTLER 

ÖNLENECEK  

 Borsanın ilçe merkezine olan uzaklığı,  

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması 

  Hizmet Binamızın yeterliliği Laboratuvar bulunması 

 Üyelerin Borsaya karşı duyarsızlığı ve 

borsamızın düzenlemiş olduğu eğitim 

,seminer,toplantı sosyal aktivite vs. gibi 

faaliyetlere ilgisiz kalması 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması 

 Üyelerimize verdiğimiz önem ve üyelerin menfaatlerini 

her zaman gözetmesi 

 İlçenin çevre illere olan uzaklığı nedeniyle 

ulaşım zorluğu, 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı, 

 İlçenin teşvik bölgesinin dışında olması 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması 

 Yaptırım gücümüzün olması 

 Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB Hayvancılık 

Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı olması 

 Üyelerin gelişen teknolojiye ayak 

uyduramaması 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması  

 ISO 9001 KYS belgesi olması, Akreditasyon 

Belgesi,10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Üyelerimize verdiğimiz önem ve üyelerin menfaatlerini 

her zaman gözetmesi 

 Küresel Isınma/ Kuraklık 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı, 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması  

 

 Çiftçilerin tarım ve hayvancılık konusunda 

bilgi eksikliği 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması  

 Hizmet Binamızın yeterliliği Laboratuvar bulunması 

  Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Yönetimi ve Meclisi kapsayan uyumlu ve katılımlı bir 

kadro 
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TEHDİTLERİMİZ 
GÜÇLÜ YÖNLERLE HANGİ TEHDİTLER 

ÖNLENECEK  

 Tarım ve hayvancılık ile uğraşan üyelerin 

eğitimli kişilere güvenmemesi 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı, 

 ISO 9001 KYS belgesi olması, Akreditasyon 

Belgesi,10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi 

 Yönetimi ve Meclisi kapsayan uyumlu ve katılımlı bir 

kadro 

 İlçemizde sosyal faaliyetlerin yetersiz 

olması 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 Yaptırım gücümüzün olması 

 

 Toplum ve paydaşlarımızın borsanın  

faaliyetlerinin neler olduğundan habersiz 

olması 

 Borsa’nın sahip olduğu imaj ve saygınlık, 

 Güçlü ve sağlıklı mali yapı 

 ISO 9001 KYS belgesi olması, Akreditasyon 

Belgesi,10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi 

 Personel yaş ortalamasının genç ve uyumlu olması  

 Yönetimi ve Meclisi kapsayan uyumlu ve katılımlı bir 

kadro 

 Üyelerimize verdiğimiz önem ve üyelerin menfaatlerini 

her zaman gözetmesi 

 

ZAYIF YÖNLER 
ZAYIF YÖNLERLE HANGİ FIRSATLARDAN 

YARARLANILACAK? 

 Personel yetkinliği zayıflığı 
 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 Danışmanlık ve eğitim kurumlarının artması 

 Üyeler adına yapılan faaliyetlerin eksikliği 

(Eğitim,toplantı,seminer,sosyal aktivite) 

 Danışmanlık ve eğitim kurumlarının artması 

 Organize Sanayisinin olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik yapısı 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 Bölgesel Hibe ve Destekleme Programlarının 

Yeterliliği 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve 

Kamu Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç,kiraz) 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 Proje yapılmamasından dolayı bilgi ve 

deneyim eksikliği 

 Danışmanlık ve eğitim kurumlarının artması 

 Organize Sanayisinin olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik yapısı 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 Bölgesel Hibe ve Destekleme Programlarının 

Yeterliliği 
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 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve 

Kamu Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç,kiraz) 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Borsamızın bilinirlik ve tanıtım yönünü 

artırmaya yönelik çalışmaların eksikliği 

 Organize Sanayisinin olması 

 Tarım ve hayvancılığın dinamik yapısı 

 İlçemizde fakülte ve yüksekokul bulunması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 Bölgesel Hibe ve Destekleme Programlarının 

Yeterliliği 

 Borsamızın var olan Sivil toplum kuruluşları ve 

Kamu Kurumlarıyla birlikte çalışmalar yapması 

 Yöresel ürün zenginliği (Mor havuç,kiraz) 

 Tarımda üretim çeşitliliğinin artması 

 Süt sektörünün gelişmiş olması 

 Personelin hizmetiçi eğitimlerinin yetersizliği 

 Danışmanlık ve eğitim kurumlarının artması 

 İlçemizde fakülte ve  yüksekokul bulunması 

 MEVKA nın teknik desteklerinin yıl boyunca açık 

olması 

 

 

ZAYIF YÖNLER ZAYIF YÖNLERİMİZ NASIL AZALTILACAK 

 Personel yetkinliği zayıflığı 
Personele yönelik etkinlikler düzenlenecek 

Personele eğitim verilecek 

 Üyeler adına yapılan faaliyetlerin eksikliği 

(Eğitim,toplantı,seminer,sosyal aktivite) 

Üyelere yönelik etkinlikler düzenlenecek 

Üyelere  eğitim verilecek 

Üye ziyaretleri yapılacak 

Meclis üyelerince yurtdışı seyahatları yapılacak  

 Proje yapılmamasından dolayı bilgi ve 

deneyim eksikliği 

Personele  proje eğitimleri verilecek. 

 

Faaliyetlerimizi geliştirecek ve verimliliği artıracak 

araştırma yaparak projeler üretilecek. 

 

 Borsamızın bilinirlik ve tanıtım yönünü 

artırmaya yönelik çalışmaların eksikliği 

Reklam ve bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılacak. 

Paydaş ve üye ziyaretleri yapılacak. 

Basında üst yönetimce  çeşitli programlara katılım 

yapılacak 

 Personelin hizmetiçi eğitimlerinin 

yetersizliği 
Eğitim planına hizmet içi eğitimler alınacak 
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TOBB Eğitim talebinde bulunulacak 

 

 

 

 

 

13. GELECEĞE BAKIŞ 

 

A  MİSYON, VİZYON,İLKELER,ETİK KURALLAR,POLİTİKALAR 

 

Kurumsal Misyonumuz 

5174 Sayılı Kanun kapsamındaki görev, sorumluluk ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; 

Çağdaş borsacılık anlayışıyla Yönetim Kurulu ve personeli ile üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda en iyi borsa hizmetini sunmak, bölgemizdeki tarım ve hayvancılığa dayalı ticaret 

sektörünün gelişmesini sağlayarak, üretimi yapılan, alım ve satıma konu olan zirai ürünlerin 

kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla ürünlerin gerçek piyasa fiyatlarının oluşmasına 

zemin hazırlamak, gelişen hizmet çeşitliliğini sunarak, kurumsallaşmayı başarmış, üye 

memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir borsa olmayı görev edinmiştir. 

 

 

Kurumsal Vizyonumuz 

Hizmette dünya standartlarını hedef alarak,  tarım ve hayvancılık sektöründe bölgesel gücü 

yakalamak ve bunun için teknolojik kaynaklar, idari kadromuz, iyi yetişmiş personel ve bilimsel 

verilerle çalışmalar yapan,  ilçemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatında etkin ve  yönlendirici 

olabilen dinamik ve gelişen bir kurum olmak. 

 

 

Kurumsal Değerlerimiz 

 Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık 

 Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık  

 Verimlilik ve Etkinlik  

 Kalite ve Sonuç Odaklılık  

 Çalışan ve Üye Memnuniyeti 

Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin 

yönün değiştirebiliriz 
Enaca 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 56/68 

 Ekip Çalışması  

 Sürekli Gelişim 

 Kaliteli Hizmet 

 Toplumsal Sorumluluk 

 Paydaşlarla İşbirliği  

 Süreçlerle ve Verilerle Yönetim 

 

 

 

 

Etik Kurallarımız 

 Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.. 

 Karşılıklı ilişkiler ve üye ilişkileri  saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde 

yürütülür. 

 Kaynaklarımız en verimli şekilde kullanılır. 

 Üyelerimize ve topluma karşı görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Tüm 

kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır. 

 Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm 

taraflara fırsat eşitliği sağlanır.    

 İş süresince ve iş sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas 

alınır. 

 Her türlü hizmet ve çalışmalarda borsamız  misyonuna ve değerlerine hizmet edecek 

şekilde davranılır. 

 

 

 

 

B  POLİTİKALAR 

 

Kalite ve Şikayet Politikamız 

 

 Üyelerimizin, beklenti ve önerilerini dikkate almak. 
 
 Personel ve kaynaklarımızı  etkin ve verimli kullanmak. 
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 Tüm faaliyetlerimizde mevzuat şartlarına uyarak borsamızın görev ve hizmetlerini yerinde 
zamanında doğru, güvenilir, güler yüzle ve hızlı bir şekilde sunmak. 

 
  Yönetim Sistemlerimizi sürekli geliştirmek 
 
 Tüm bildirimleri hizmetlerimiz açısından iyileştirme amaçlı kullanmak. 

 
 Şikayetleri mali yükümlülük getirmeden çözmek. 

 
 Üye memnuniyetine odaklanan çağdaş ve katılımcı yönetim kültürünü oluşturmaktır 

 

 

 

Mali Politikamız 

 

 Faaliyetlerimizi gelirimizi artıracak şekilde planlayarak borsamızın ihtiyaç duyduğu 

kaynakları en uygun şartlarda sağlamak. 

 
 Gelirimizi verimli bir şekilde yönetmek. 

 
 Mali risklerimizi  değerlendirerek risklere karşı önlem almak. 

 
 Harcamalar ve gelirlerin toplanmasında verimlilik, tutumluluk, şeffaflık, adalet, doğru ve 

zamanında bilgi ilkelerini benimsemektir. 
 

 

Haberleşme ve İletişim Politikamız 

 

 Üyelerimizin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları her türlü doğru ve güncel bilgiyi/haberleri 

üyelerimize aktif ve etkin bir şekilde ulaştırmak.  

 
 Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; anlaşılabilir, sürdürülebilirlik  

ilkeleriyle  yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim 

imkanlarını kullanmak. 

 
 Düzenli ve çift yönlü olarak sağlanan güncel bilgilerin, doğru zamanda ve doğru yerde 

paylaşımını sağlamak. 

 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 58/68 

 Gelişen ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan hizmet anlayışıyla bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki yenilikleri takip etmek. 

 
 Tercih ettikleri iletişim araçları konusunda üyelerimize danışarak istekleri doğrultusunda 

iletişim yöntemleri belirlemek ve iletişim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi İşlem Politikamız 

 

 Borsamızın daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmesi için gerekli donanımları belirlemek, 
birim fonksiyonlarını inceleyerek kurulması gereken sistemleri tasarlamak, gelişen 
teknolojiyi yakından takip etmek ve bilgi teknolojilerini verimli bir biçimde kullanmak. 
 

 Bilgi güvenliğini sağlamak için bilgi işlem teknolojilerini kullanarak oluşabilecek risklere karşı 
önlem alan sürdürülebilir bir sistemin çalışmalarını gerçekleştirmek. 
 

 Verilen hizmetler için çalışanların ihtiyaç duydukları yazılım, donanım ve diğer bilişim 
hizmetleri konusunda gereksinimlerini karşılamak. 
 

 Teknolojik açıdan yetersiz kalmış yazılım ve  donanımın yenilenmesi veya iyileştirilmesi için 
çalışmalar yaparak  hızlı ve hatasız hizmet vermek. 

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız 

 

 İşin gereklilikleriyle  çalışanların beceri ve yeteneklerini buluşturarak başarılı bir ekip 

çalışması ruhu yaratarak çalışanların motivasyonunu ve kuruma olan bağlılıklarını artırmak. 

 
 Çalışanların performanslarını izleyerek değerlendirmek ve ödüllendirme yöntemi ile iş 

süreçlerinde kalite ve verimliği artırarak gerekli iyileştirmeleri yapmak. 
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 Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak, mesleki ve kişisel gelişimlerini artırıcı 

planlamalar yapmak,  ihtiyaç duyulan eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını 

sağlamak. 

 
 Tüm çalışanların değer gördüğü hak ve sorumluluklarını göz ardı etmeden fırsat eşitliğinin 

yaratıldığı bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı nitelikli, kaliteli, huzurlu ve sıcak bir 

çalışma ortamı yaratmak. 

 
 Çalışanların başarısının sürekliliğini sağlamak verilen işe en uygun yetkinlikteki iş gücünü 

seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirerek yapılacak oryantasyon uygulaması ile çalışanın 

kurum performansına sağlayacağı katkısını artırmak.  

 

 

 

 

 

 

Üye İlişkileri Politikamız 

 

 Üyelerin şikayet talep ve sorunlarını doğru, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde borsamıza 

ulaştırmaları için iletişim yollarını belirlemek. 

 
 Üyelerin  ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda   hedef ve planlar belirleyerek Borsa hizmet ve 

faaliyetlerini  geliştirmek. 

 
 Üyelere ilişkin çalışmaları sürekli güncel tutmak üyelerin borsa faaliyetlerine katılımını 

sağlayarak üye ilişkilerini güçlendirmek. 

 
 Borsanın kurumsal yapısının olanaklarını geniş bir tabana yayarak borsamızın bütün 

faaliyetlerini üyeye daha etkin olarak ulaştırmak.  

 
 Üye  odaklı  yönetim yaklaşımımızla borsanın üyelerine verdiği değeri fark ettirmek, 

çalışmalarımızı üyeye ulaştırma yöntem ve araçlarımıza çeşitlilik kazandırmak güçlü ve 

kalıcı bir borsa-üye ilişkisi yaratmak.   
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14. HEDEFLER 
EREĞLİ TİCARET BORSASI KURUMSAL HEDEFLER TABLOSU 

Sıra 

No 

Stratejik Amaç 

1 
 

Kurumsal, Dinamik ve Gelişen Borsa Olmak. 

2 
 

Bölgesel Tarım ve Hayvancılığın Gelişimine Katkıda Bulunmak 
 

3 
 

Paydaşlarımız ile İşbirliği İçersinde olmak ve Paydaş Memnuniyetini Sağlamak.   
 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1 : KURUMSAL, DİNAMİK VE GELİŞEN BORSA OLMAK 

 

STRATEJİK HEDEF 1.1. : Proje hazırlayarak Ereğli’nin proje potansiyeline katkı sağlamak 
 ve üyelerimizi projenin getirilerinden faydalandırmak 

Performans göstergesi    2014 2015 2016 2017 

Proje Hazırlama ile ilgili 
verilen eğitim sayısı 

 1  1 

Hazırlanan proje sayısı  1  1 
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Faaliyet 1.1.1 
Proje Geliştirme ve yönetme konusunda uzman kuruluş veya elemanlar 
bulunacak. 

Faaliyet 1.1.2 
Proje sürecinde görev yapacak çalışanlara proje hazırlama, proje 
değerlendirme, proje yönetimi gibi konularda eğitimler verdirilmesi 

Faaliyet 1.1.3 
Üyelere uzman kuruluş veya uzman eğitmenler tarafından proje ile ilgili 
seminer ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi  

Faaliyet 1.1.4 Kalkınma Ajansları tarafından yapılan proje teklif çağrılarının takip edilmesi 

Faaliyet 1.1.5 Proje hazırlama ile ilgili tedarikçi /yüklenici firmaların araştırılması  

Faaliyet 1.1.6 
İhtiyaç duyulan uygulama projelerinin yapılarak, projelerinin etkinliklerinin 
sürekli izlenmesi   

Faaliyet 1.1.7 
Proje ile ilgili çalışmaların yerel basında tanıtım ve reklam faaliyetlerini 
yapmak. (Basın bültenleri, basın açıklamaları, broşür, TV reklamları, web 
sitesi gazete ve dergi reklamları vb.) 

Faaliyet 1.1.8 Projenin Nihai Raporlaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEJİK HEDEF 1.2:  Personelin yetkinliğini geliştirmek.  

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Personele verilen Eğitim 
Sayısı 

---- ----- 7 5 

Kişi Başına Düşen Eğitim 
Süresi 

18 Saat 20 Saat ----- ------- 

Faaliyet 1.2.1 Personel Eğitim taleplerinin alınması 

Faaliyet 1.2.2 Eğitimlerin gerçekleşmesi için bütçeden kaynak ayrılması 

Faaliyet 1.2.3 
Yıllık Eğitim planının  oluşturarak personel eğitim taleplerinin  bu yıllık 
Eğitim planına alınmasının sağlanması  

Faaliyet 1.2.4 Uzman eğitmenlerin  belirlenmesi. 

Faaliyet 1.2.5 Eğitimlerin verilmesinin sağlanması  

Faaliyet 1.2.6 
Eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilerek  raporlanması kayıt altına 
alınması  Yönetim Kurulu, A.İ.K, YGG,Personel Toplantılarına rapor 
olarak sunulması 

 

 

STRATEJİK HEDEF 1.3:  Kurumun etkinliğini ve bilinirliğini artırmak  
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Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Borsada oluşan fiyatları ilçe 
merkezi reklam panosunda 
yayınlamak 

 
Teknolojik alt 

yapı 
oluşturulacak 

  

Faaliyet 1.3.1 İlçe Merkezindeki ışıklı pano için belediye ile görüşülmesi  

Faaliyet 1.3.2 İnternet bağlantısı oluşturulması 

Faaliyet 1.3.3 Ürün fiyatlarının  tespit edilerek panoya online olarak aktarılması 

 

STRATEJİK HEDEF 1.4:  Vizyonu geniş, dünyayı algılayan, çok yönlü bakış açısına sahip bir Üst Yönetim 
anlayışına sahip olmak  amacıyla Borsa Meclisince Yurt dışı seyahatleri  yapmak uluslar arası  fuarlara 
katılmak. 

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Yurtdışına Gerçekleştirilen 
Etkinlik/Ziyaret  Sayısı 

1  1  

Faaliyet 1.4.1 Yurtdışı etkinliklerin gerçekleşmesi için bütçeden kaynak ayrılması 

Faaliyet 1.4.2 
Yurtdışında düzenlenmekte olan uluslararası nitelikteki fuarların takip 
edilmesi 

Faaliyet 1.4.3 Borsa Meclisince Yurt dışı Fuarlara katılım yapılması  

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2 : BÖLGESEL TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK 

STRATEJİK HEDEF 2.1:  Tarım ve Hayvancılık Sektöründe verimliliği ve kaliteyi artırmak 
 için fuar ve etkinlik faaliyetlerine önem vermek. 

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Üyelerin sektörlerine yönelik 
ziyaret düzenlenen 
yurtiçi/yurtdışı fuar sayısı 

1 1 1 1 

Üyelere sektörleri ile ilgili 
verilen eğitim sayısı 

1 1 
5 3 

Üyelere sektörleri ile ilgili 
verilen konferans, seminer 
sayısı 

1 1 1 1 

Faaliyet 2.1.1 
Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili fuarlara ortak katılımının sağlanarak 
fuar ziyaretlerinin  Borsa tarafından organize edilmesi 

Faaliyet 2.1.2 
Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili eğitim,seminer, konferans ve 
toplantıların Borsa tarafından organize edilerek üyelerin katılımının 
sağlanması   

Faaliyet 2.1.3 Uzman eğitmen ve kuruluşların belirlenmesi 

Faaliyet 2.1.4 Üyelere duyuru yapılması. 



 

   

   
 
             Doküman No: PL-STP-001 

          Yayın Tarihi   :08.01.2014 

                  Revizyon No  : 2  

   Rev. Tarihi     : 19.10.2016 

Sayfa- 63/68 

Faaliyet 2.1.5 
Etkinliğinin değerlendirilerek  raporlanması kayıt altına alınması  Yönetim 
Kurulu , A.İ.K, YGG,Personel Toplantılarına rapor olarak sunulması 

 
 
 
 

STRATEJİK AMAÇ 3 : PAYDAŞLARIMIZ İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAK VE PAYDAŞ 

MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK 

STRATEJİK HEDEF 3.1: Üyelere yönelik saha ziyaretleri yaparak, üyelerle iyi ilişkiler 
 kurmak ve geliştirmek. 

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Yıl içerisinde ziyaret edilen  
aktif  üye sayısı 

15 20 25 30 

Faaliyet 3.1.1 Yıllık üye Ziyaret programı cetvelinin oluşturulması 

Faaliyet 3.1.2 Ziyaret edilecek üyelerin tespit edilmesi 

Faaliyet 3.1.3 Ziyaretleri gerçekleştirecek ekibin oluşturulması 

Faaliyet 3.1.4 Ziyaret programı için bütçeden kaynak ayrılması 

Faaliyet 3.1.5 Üyelere ziyaret esnasında Borsa adına ikramda bulunulması 

Faaliyet 3.1.6 Ziyaret esnasında üye memnuniyet anketi yapılması 

Faaliyet 3.1.7 
Üye görüşlerinin kayıt altına alınarak raporlanması ve Yönetim Kurulu, 
A.İ.K, Personel Toplantısı ve YGG de görüşülmesi. 

Faaliyet 3.1.8 

Üye ziyaretlerinde fotoğraf çekimi yapılarak ispat dökümanı kaydı 
yapılması ve (Basın bültenleri, basın açıklamaları,broşür, TV reklamları, 
web sitesi gazete ve dergi vb. gibi kaynaklarda duyurulması 
 

 
 
 

STRATEJİK HEDEF 3.2:  Kurumlara, Oda ve Borsalara ziyaretler  yaparak kurumlar arası  işbirliğini 
geliştirmek. 

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Oda ve Borsalara Yapılan 
Ziyaret Sayısı 

2 3 3 2 

Kurumlara Yapılan Ziyaret 
Sayısı 

3 4 5 6 

Faaliyet 3.2.1 Yıllık Kurum, Oda ve Borsa  Ziyaret programı cetvelinin oluşturulması 

Faaliyet 3.2.2 Ziyaret edilecek oda/borsa ve kurumların  tespit edilmesi 

Faaliyet 3.2.3 Ziyaret programı için bütçeden kaynak ayrılması 

Faaliyet 3.2.4 Ziyaret esnasında kurum adına ikramda bulunulması 
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Faaliyet 3.2.5 
Ziyaretlerin  kayıt altına alınarak raporlanması ve Yönetim Kurulu,A.İ.K, 
Personel Toplantısı ve YGG de görüşülmesi 

Faaliyet 3.2.6 

Ziyaretlerde  fotoğraf çekimi yapılarak ispat dökümanı kaydı yapılması ve 
(Basın bültenleri, basın açıklamaları,broşür, TV reklamları, web sitesi gazete 
ve dergi vb. gibi kaynaklarda duyurulması 
 

 

STRATEJİK HEDEF 3.3:  Üyelere yönelik faaliyetler  düzenlemek.  

Performans göstergesi  2014 2015 2016 2017 

Düzenlenen Etkinlik Sayısı   1 1 2 1 

Faaliyet 3.3.1 
Yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen üyelerimize ödüllendirme 
 töreni yapmak 

Faaliyet 3.3.2 
Ramazan ayında borsa üyeleri ile ilçedeki kurum ve kuruluş 
yetkili amir ve yetkililerinin katılacağı bir iftar yemeği düzenlenmesi 

Faaliyet 3.3.3 Üyelerimizi sosyal ve kültürel içerikli iş gezilerine götürmek. 

Faaliyet 3.3.4 
Etkinliklerin değerlendirmelerinin yapılarak sonuçlarının Yönetim 
Kurulu,A.İ.K, Personel Toplantısı ve YGG de görüşülmesi. 
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15. MALİYETLENDİRME 

 

Maliyetlendirme, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve 

harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle kaynakların 

amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir. 

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 : KURUMSAL, 
DİNAMİK VE GELİŞEN BORSA OLMAK 

78.500,00 50.000,00 107.500,00 37.500,00 

STRATEJİK HEDEF 1.1 : Proje hazırlayarak  
Ereğli’nin proje potansiyeline katkı sağlamak ve 
Üyelerimizi projelerin getirilerinden faydalandırmak. 

_ 15.000,00 ---- 30.000,00 

STRATEJİK HEDEF 1.2 : Personelin eğitim  
seviyesini geliştirmek. 

3.500,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 

STRATEJİK HEDEF 1.3 : Kurumun etkinliğini ve 
bilinirliğini artırmak   

- 30.000,00 _ _ 

STRATEJİK HEDEF 1.4 Vizyonu geniş, dünyayı 
algılayan, çok yönlü bakış açısına sahip bir Üst  
Yönetim anlayışına sahip olmak  amacıyla Borsa  
Meclisince Yurt dışı seyahatları  yapmak 
uluslar arası  fuarlara katılmak. 

75.000,00 _ 100.000,00 _ 

STRATEJİK AMAÇ 2: BÖLGESEL TARIM VE 
HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA 
BULUNMAK  

13.000,00 17.000,00 25.000,00 30.000,00 

STRATEJİK HEDEF 2.1 : Tarım ve Hayvancılık 
Sektöründe verimliliği ve kaliteyi artırmak 
 için Eğitim ve etkinlik faaliyetlerine önem vermek. 

13.000,00 17.000,00 25.000,00 30.000,00 

STRATEJİK AMAÇ 3: PAYDAŞLARIMIZ İLE 
İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAK VE PAYDAŞ 
MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK  

12.000,00 16.500,00 37.000,00 47.500,00 

STRATEJİK HEDEF 3.1 : Üyelere yönelik saha 
ziyaretlerinin yaparak, üyelerle iyi ilişkiler 
kurmak ve geliştirmek. 

1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 

STRATEJİK HEDEF 3.2 : Kurumlara, Oda ve 
Borsalara ziyaretler  yaparak kurumlar arası  
işbirliğini Geliştirmek. 

5.000,00 7.500,00 10.000,00 15.000,00 

STRATEJİK HEDEF 3.3 : Üyelere yönelik 
faaliyetler  düzenlemek.  

6.000,00 7.500,00 25.000,00 30.000,00 

TOPLAM 103.500,00 83.500,00 169.500,00 115.000,00 
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Bunun için öncelikle her bir hedef için gerekli faaliyet ve proje maliyet tahminleri yapılmış ve hedefin 

yaklaşık maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet  tahmini toplamından her bir amacın maliyetine, 

amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır.  

 

16. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Ereğli Ticaret Borsası, hazırlanan stratejik planın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra 

planda yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme düzeyleri ile ilgili izleme ve değerlendirme süreci 

başlayacaktır. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının amacı gidilen yolun doğruluğunun sürekli 

sorgulanması ve varsa iyileştirme çalışmalarının başlatılması konularını kapsayacaktır. 

 

Stratejik hedeflere ulaşılma durumunun izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sistematik ve düzenli 

olarak yapılacaktır. Stratejik hedefler yıllar bazında İş Planı olarak Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

dokümante edilir ve bu planda belirtilen periyodlarda izlemesi yapılır. Stratejik hedeflere ulaşılma 

durumunun ön değerlendirmeleri Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarında yapılır. Yılda 1 defa da 

Yönetim Kurulu Toplantılarında görüşülür.  

Hedeflerin ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları, olumlu veya olumsuz gelişme 

sonuçları bir sonraki yıllık performans programının hazırlanmasında, faaliyet ve proje önceliklerinin 

belirlenmesinde, politika ve ilkelerin gözden geçirilmesinde, faaliyet ve süreçlerde yapılacak düzeltici / 

önleyici / iyileştirici faaliyetlerin belirlenmesinde kullanılacaktır. 

Uygulama sonuçlarının, amaçlarımızın gerçekleşip gerçekleşmediği, hedeflerimize ulaşılıp 

ulaşılamadığı hesaplanarak tespit edilecektir.  

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik planın tümü 

gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır, yeni hazırlanacak stratejik planlama 

süreci için geri besleme yapılır.  

Plan gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenecek ve bunun 

sonucunda;  

 Stratejiler, yıllık performans programı veya iş planları ve faaliyetler planlandığı şekilde 

gerçekleşiyorsa;  

 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilere uygunsa; 

plan teyit edilmiş olacak ve uygulama devam edecektir. Buna karşılık yukarıdaki hususlarda 

değişiklikler olduğu tespit edilirse, beklenmeyen veya arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarsa veya 

mevcut stratejik amaçlar ve hedefler yeterli/gerçekçi değil ise, plan gözden geçirilecek ve ilgili mevzuata 

uygun olarak Stratejik Planlama Ekibi tarafından yeniden değerlendirilerek güncellenecek ve Yönetim 

Kurulu’nun onayına sunularak yeni şekliyle uygulanmaya devam edilecektir. 
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