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1. GİRİŞ
Asli görevi, alım satımı yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin Tescil işlemini
i
gerçekleştirmek
tirmek olan Ticaret Borsaları, ekonomilerin gelişmesiyle,
gelişmesiyle, misyonuna ek
olarak değişik
ik roller üstlenen, dolayısıyla ekonomideki etkileri sürekli artan
kurumlardır.
Borsacılık
orsacılık anlamında, sadece tescil işlemi
i lemi yapmaya yönelik bir örgütlenme biçimi ve
yapılanmaya, dünyanın başka
başka yerlerinde rastlamak pek mümkün değildir.
değ
Ticaret Borsacılığı, diğer
ğer sektörlerde de olduğu
oldu u gibi, tarımsal ve hayvansal ürünlerin
üretim ve ticaretinin nitelik ve niceliğini
niceli ini artırarak, ulusal kalkınmaya katkı sağlamak
sa
temel amacı doğrultusunda
rultusunda faaliyet göstermektedir.
Küreselleşen
en dünyada, ekonominin tüm sektörlerinde yaşanan
yaşanan büyük değişimi
de
algılayıp uygulayabilenler ayakta kalabilmektedir.
Ülkemizde
kemizde

Ticaret

Borsacılı
Borsacılığı

alanında

gerçekleştirilen
tirilen

makro

düzenlemeler

incelendiğinde,
inde, aslında dünyadaki gelişmelere
geli melere paralel düzenlemelerin yapıldığı
yapıldı
görülmektedir.
Günümüzde Çağdaşş Borsacılığı
Borsacılı ı tanımlayan “Lisanslı Depoculuk”, “Ürün İhtisas
Borsacılığı”, “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı”
Borsacılı ı” konusunda ülkemizde çok ciddi
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelere ilişkin
ili kin uygulamaların, aradan çok
uzun zaman geçmesine rağmen,
ra men, hala hayata geçirilememiş olması oldukça
düşündürücüdür.
Ülkemizdeki Ticaret
et Borsalarının oluşturduğu
olu
u yapının hantal ve verimsiz olduğu
oldu
herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Sistemin sağlıklı
sa lıklı bir yapıya kavuşması,
kavu
oluşturulan
turulan düzenlemelerin uygulamaya geçirilebilmesiyle sağlanabilir.
sağlanabilir.
Burada borsalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk düşmektedir.
dü
Çağdaş borsa yapısına kavuşamayan
kavuşamayan borsaların (maddi durumları kötü olmasa bile)
yaşamlarını
amlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür.
Oyunu kurallarına göre oynayanlar kazanacaklardır.
Çorlu Ticaret Borsası da bu bilinçle; çağdaş
ça
borsacılığın
ın gereklerini yerine getirmek
üzere Stratejik Planını hazırlamıştır.
hazırlamı
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Planda; fiziksel, beşeri
şeri
eri ve mali kaynaklar, sunulan hizmetler, yönetim anlayışı
anlayı ve
kurumsal entelektüel kapasitesi hakkında borsanın yeterlilikleri “Durumu Analizi” ile
ortaya konmaktadır.
Misyon ve vizyon belirlendikten sonra, borsayı bu vizyona taşıyacak
taşıyacak amaç, hedef ve
stratejiler

ortaya

konmuş
konmuş,

maliyetlendirme

çalışması
ması

yapılmış

ve

izleme

değerlendirme
erlendirme yöntemi belirlenmiştir.
belirlenmi
Planın, Borsamızı çağdaş
ğ ş borsacılık anlayışına
anlayı
ve yapısına taşıyacağ
şıyacağı konusundaki
inancımı ifade eder, planın hazırlanmasındaki tüm aşamalarında
aşamalarında katkılarını
esirgemeyen, yönetici, çalışan,
çalış
üye ve paydaşlarımıza,
larımıza, özellikle de bilgi ve
tecrübesiyle bizleri yönlendiren, TOBB ETÜ SEM Danışmanı
Danı manı Dr. Yüksel VARDAR’a
teşekkürlerimizi sunarız.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Ticaret Borsacılığı
ırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu
kurdu
kurduğ
ve denetlediği
“Sayı, ölçü ve ağırlıklarına
özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı
kar karşıya
ıya gelip alım satım yaptıkları kurum
olarak devamlılığıı bulunan ticarete mahsus pazar yerleri”
yerleri” olarak tanımlanan
Borsacılığın
ın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200–1500
1200
yıllarına kadar gitmektedir. Bu çağda
ça
yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri
ştirdikleri panayırlarla
ilk borsacılığın temelinii atmışlardır.
atmış
Borsaların
orsaların resmi hayatı ise, ortaçağ
ortaça fuarlarında başlamaktadır.
lamaktadır. 15. yüzyılda
yüzyıl
ise,
Anvers, Lyon ve Cenevre'deki
Cenevre
fuarlar ekonomik gelişmede
mede önemli bir canlılık
sağlamıştır.
2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı
Borsacılı
Kıtaların keşfi
fi sonucu büyük deniz yollarının
yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik
kıyılarına
a kayması, Belçika’da bulunan Anvers kentinin önemini artırmıştır.
ar
Kapısını
tüm milletlere açan, dört
ört tarafı bölmelerle çevrili salona
salon sahip Anvers Borsası,
muamelelere kalabalık işş adamı gruplarının katılmasını sağlamıştır.
Anvers
nvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları
hizmete girmiştir.
tir. Paris'te ilk borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir.
geçmi
Dünyada
Hamburg ve Bremen borsaları da önemli bir yer tutmaktadır.
Günümüzde
ünümüzde bilinen en büyük borsalarından biri olan New York borsası 1729 yılında
24 kişinin öncülüğünde
ünde kurulmuştur.
kurulmu
2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı
Borsacılı
Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1973 yılında bir Nizamname ile
"Dersaadet Tahvilat Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna
şuna geçilmiştir.
geçilmi
Yurdumuzda
urdumuzda ilk Ticaret Borsası,
Borsası 1892 yılında "İzmir
zmir Ticaret ve Sanayi Borsası" adı
a
altında çalışmalara başlamış
şlamıştır. Çorlu Ticaret Borsası ise 1 Eylül 1955 tarihinde
kurulmuştur.
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2.2. Çorlu hakkında…
ine 38 km uzaklıkta olan Çorlu’nun;
Çorlu
yüzölçümü
üzölçümü 899 km2, denizden
Tekirdağ iline
yüksekliği ise 193 metredir.
dir.
Büyük bölümü
ü Ergene havzası içinde yer alan Çorlu’da en fazla ince elemanlardan
meydana gelen orman toprağı
topra ile karışık kırmızı-kahverengi
kahverengi topraklar yaygındır.
Kalınlığı yer yer 30-40
40 cm’yi bulan bu topraklar son derece verimlidir.
Ergene Çay’ı, Çorlu’nun 12 km. kuzeyinden geçer.
Çorlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı
aldı ı için bu iklim bölgelerinin etkileri
altındadır. Kış ayları soğuk
ğuk ve yağışlı
ya
geçmektedir.
r. Yazlar sıcak ve kuraktır. Yıllık
yağış miktarı 571 milimetredir.
Çorlu ilçesi, idari yönden 12 mahalle ( Hatip, Hıdır Ağa,
Ağa, Nusratiye, Kazımiye,
Reşadiye, Muhittin, Sağlık,
ğlık, Silahtar Ağa,
A
Cemaliye, Şeyh Sinan, Camiatik,
Kemalettin.),
5 belde (Ulaş, Velimeşe,, Marmaracık, Misinli, Yenice ) ve 17 köyden oluşmaktadır.
olu
Çorlu’da şehirleşme
me 1970’lerden itibaren hız kazanmıştır.
kazanmı tır. Çorlu özellikle 1990
sonrası, hızla artan bir sanayi ile Türkiye’de en fazla göç alan yerlerden biri haline
gelmiştir.
Yıllar itibariyle ilçe nüfusunun gelişimi
geli
aşağıdaki
ıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1.: Çorlu’nun Nüfus Bilgileri tablosu

YILLAR

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM NÜFUSA
ORANI (%)
ŞEHİR

1980
1985

NÜFUS

77.921

47.086

30.835

60,42

39,58

69

NÜFUS

89,124

59.107

30.017

66,32

33,68

79

26,87

45,47

-5,37

104.303

74.681

29.622

71,60

28,40

110

31,45

46,77

-2,65

179.033 141.525

37.508

79,05

20,95

199

ARTIŞ HIZI (‰)
1990

NÜFUS
ARTIŞ HIZI (‰)

2000

KÖY

NÜFUS
YOĞUNLUĞU

NÜFUS
ARTIŞ HIZI (‰)

54,01

63,91

23,60

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
’nun (TUİK)
K) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki
Sistemi
(ADNKS) bilgilere göre; Çorlu'nun 2012
2012 yılı sonu itibariyle nüfusu 273 bin 362 olarak
belirlenmiştir.
tir. Bu nüfusun 38 bin 8'i belde
lde ve köylerde, 235 bin 354'ü ise ilçe
merkezinde ikamet etmektedir.
etmektedir Önceki döneme göre nüfus toplamda 8 bin 795 kişi
artarken, bu artışın
ın sadece 362 kişisi
ki
belde ve köylerde gerçekleşmiş
şmiştir.
Çorlu, Tekirdağ ilçeleri içinde okuryazar oranı
oranı %98 ile ilk sıralarda yer alırken,
yüksekokul ve fakülte bitirenlerin
bitirenl
toplam nüfusa oranı %4,34’tür.
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Çorlu ilçesinde ilköğretimde
ğretimde 24.906, liselerde ise 7.390 öğrenci
ğrenci eğitim
eğ
görmekte,
toplam 1.157 öğretmen
retmen görev yapmaktadır.
EKONOMİK DURUM
Çorlu ilçesi, tarım alanlarının genişliği
geni i ve tarım çiftliklerinin çokluğu
çoklu
ile dikkati
çekmektedir. İlçemizin
lçemizin toplam arazisi
arazi 94.000 hektardır. Bu arazinin 655.205 dekarı
(%68.97) işlenen tarım arazisi, 294.795 dekarı (%31.03)
(%31.03) tarım dışı arazi ve 34.268
dekarı da çayır ve mera arazisidir. Tarla
Tarla arazisinde en yaygın ekim yapılan bitkisel
ürünler; buğday, ayçiçeği,
ği, arpa ve karpuzdur. Buğday
day 40.500 hektar, Ayçiçeği
Ayçiçe 18.500
hektar, Arpa 4.500 hektar alanda ekilmekte olup; buğday
bu day üretimi 194.400 ton,
Ayçiçeğii üretimi 30.600 ton, Arpa üretimi 37.000 ton civarındadır. Ayrıca Karpuz
üretimi oldukça yaygındır.
dır. İlçede 2.660
660 traktör, 155 biçerdöver tarımda
kullanılmaktadır.. Traktör başına
baş
düşen arazi miktarı 264 dekardır.
Tarımsal üretimin önemli bir kolunu oluşturan
olu
hayvancılık, ise İlçemiz çiftçilerinin
çiftçilerin
ikinci önemli gelir kaynağını
ğını oluşturmaktadır.
olu
İlçemizde
lçemizde 3.623 adet dana-buzağı,
dana
4.427 adet inek, 2 adet boğa
boğ olmak üzere toplam büyük başş hayvan mevcudu 8.052
adettir. Küçükbaş hayvan mevcudu ise 14.100 adet koyun 500 adet keçi olmak üzere
toplam 14.600 dür.
SANAYİ
Çorlu ilçesi, Tekirdağ
ğ ilindeki sanayileşmenin en hızlı geliştiği
ş ği bölgedir. Kalkınma
Bakanlığı verilerine göre ilçelerin sosyo-ekonomik
sosyo
gelişmesi
mesi açısından Çorlu İlçesi,
Türkiye’de 16’ncı sırada yer almaktadır.
İlçemizde
lçemizde iki adet küçük sanayi sitesi mevcuttur.
mevcut
486 iş yeri bulunan yeni sanayi
s
sitesinde 6-7
7 bin civarında kişi
ki çalışırken, temel atma işleri
şleri devam eden ikinci
etabında 650 işyerinin
yerinin daha hizmete girmesiyle toplam 15.000 kişiye
ki
kiş
iş imkânı
sağlanacaktır.
Çorlu’da toplam 454 sanayi kuruluşu
kurulu bulunmakta olup,, tekstil ve boyama fabrikaları
fabr
işgücü
gücü bakımından ezici bir çoğunlukla
ço
ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada toplam
3.567 çalışanı
anı ile deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları gelmektedir. Ayrıca
kürk-süet
süet üretiminin Türkiye’deki merkezi Çorlu’dur.1.038
Çorlu’dur.1
çalışanı
şanı ve %3.44 iş
i gücü
payı ile üçüncü sırayı alan ayçiçeği
ayçiçe yağı ve margarin sanayi dalında
nda halen mevcut
olan büyük kapasiteli tesisler bölgede üretilen ayçiçeğinin
ayçiçeğinin tamamını işleyecek
i
seviyededir. Aynı durum kâğıt
kâğ fabrikaları, un fabrikaları ve elektronik fabrikalar içinde
geçerlidir.
Velimeşe
e ile Karamehmet köyü arasında iki bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu
bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde 150 fabrika ve 25.000 kişiye
ki
istihdam
sağlanacaktır.
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ÇORLU DERİ ORGANİZE
İZE SANAYİ
SANAY BÖLGESİ
132 hektardan oluşan
şan bölge 1996 tarihinde kurulmuştur.
tur. Hâlihazırda 107 fabrikanın
faaliyet gösterdiği, toplam 150 parsele sahiptir.
sahiptir. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 2
tane arıtma tesisi mevcuttur.
ULAŞIM
Arazinin düz olması kara ve demir yolu ulaşımına
ula ımına büyük kolaylık sağlamaktadır.
sağ
İlk
çağlardan beri yoğun
un biçimde kullanılan İstanbul-Edirne (D-100)
100) karayolu hala işlek
i
bir şekilde
ekilde kullanılmaktadır.
1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı
ba
sağlanan
lanan TEM otoyolunun hizmete girmesiyle İstanbul-Çorlu
Çorlu arası oldukça
old
kısalmıştır.
İstanbul-Edirne
Edirne demiryolunun inşaatına
in
1869’da başlanmış:
ş: yol 1888 yılında sefere
açılmıştır.
tır. Bütün Trakya’yı kat ederek İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan
ğlayan demiryolunun
Çorlu sınırlarında kalan uzunluğu
uzunlu 20 km’dir.
8 Ağustos
ustos 1998 günü açılışı
açılış yapılan Çorlu Sivil Hava Alanı, Atatürk Hava Limanı’nın
yükünü oldukça hafifletmeyi amaçlamıştır.
amaçlamı
TURİZM
Çorlu ilçesinin tarih öncesi ve tarih çağlarına
ça larına ait dönemleri incelendiğinde
incelendiğ
önemli bazı
tarih eserlerinin bulunmasına rağmen
ra
kültür-tabiat ve tarih varlık
rlık ve eserlerinin pek
fazla olmadığıı görülmektedir.
İlçe karayolu, raylı sistem ve hava ulaşımı
ula
bakımından transit geçiş noktasında
olması nedeniyle, yerli ve yabancı turistlerin uğrak
u rak yeri sayılabilir. Ayrıca ilçede
sanayinin son derece ileri bir noktada
noktad olması bu hareketliliği
ği önemli derecede
artırmıştır.
Çorlu’da her yıl Ağustos
ğustos
ustos ayının ikinci haftasında Çorlu Kültür ve Sanat Festivali
(Toplu sünnet şöleni,
öleni, Kent Fuarı ve Festivali), Eylül ayının II. haftasında Trakya
Tarım Fuarı düzenlenmektedir.
Mesire yerlerinden en önemlisi Çorlu Orman Korusu olup İstanbul-Edirne
İstanbul
(D-100)
karayolu üzerinde, Çorlu ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır.
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2.3. Çorlu Ticaret Borsası
Çorlu Ticaret Borsası 1 Eylül 1955 tarihinde kurulmuş
kurulmu olup, ilk idare heyeti İbrahim
PEKEL, Şakir UNCUOĞLU,
ĞLU, Hüseyin BAŞARAN,
BA ARAN, Hasan VARDAR, Ali USLUEL,
USLU
Mois
SARANGA ve Demir UYGUN'dan
UYGUN
oluşmuştur.
tur. Borsamızın organları Meclis ve
Yönetim Kurulundan ibarettir.
Hıdırağa
a Mahallesi Fatih Caddesinde faaliyet gösterdiği
gösterdi i binası kendi mülkü olup, 850
m²lik bir arsa üzerinde, her biri 600 m² olan iki kattan oluşmaktadır.
Faaliyet binasının bitişiğinde
ş ğinde
inde ve kendi arsası üzerinde 40 ton çekerli mekanik kantarı
ile ağır
ır sanayi bölgesinde yine mülkiyeti kendisine ait 12.147
147 m² büyüklüğündeki
arsası üzerinde 8 adet betonarme
betonarme depoları ile 60 ton çekerli elektronik kantarı
bulunmaktadır.
Ticaret Borsamız kotasyonunda
kotasyonun toplam 32 madde bulunmaktadır.. Borsamızda satışı
satı
yapılan ürünlerin büyük çoğunluğunu
çoğ
buğday, ayçiçeği,i, arpa ve yulaf gibi ana tarım
maddeleri oluşturmaktadır.
turmaktadır. Borsamız satış salonunda
lonunda haftanın 6 günü üretici ve
tüccar buluşturulup, açık artırma yöntemiyle ürünün en iyi fiyatı bulması sağlanır.
sa
Ürününü satış için borsamıza getiren üreticinin malından öncelikle numune alınır.
Daha sonra, laboratuvarımızda
aboratuvarımızda rutubeti,
rutubeti, hektolitresi, glüteni, glüten endeksi, sedim
değerleri
erleri ve yabancı maddeleri tespit olunur
ol
ve satış salonunda açık artırma
ar
usulü ile
satışı yapılır. Satış sonunda malını satan üretici ürettiği
üretti i malın özelliklerini ve fiyatını
öğrenmekte aynı şekilde satın alanda ne vasıftaki bir malı alacağını
ğını bilmekte buna
bağlı olarak ta ürün doğru
ğru fiyatı bulmaktadır.
bulmaktadır
Borsamıza kayıtlı üyelerimiz, tarımsal ürünlerin alım satımını yapan zahireci
tüccarlar, un ve yağ
ğ imalatı yapan fabrikalar ve dericilerden oluşmaktadır.
şmaktadır.
Borsamız, 1995 yılında inşaatına
inş
başlanılarak
lanılarak 1997 yılında bitirilen ve aynı yılda
eğitimine başlayan
layan 24 derslikli Çorlu Ticaret Borsası Lisesi' tamamını
mamını kendi imkan ve
finansmanıyla gerçekleştirmiş
ştirmiştir.
Çorlu'muza bir adet tam teşekküllü
te
ambulans ve cenaze arabası kazandıran
borsamız, Emniyet Müdürlüğü'nün
Müdürlüğ
Çatoy projesine
e de en büyük katkıyı sağlamıştır.
sa
Çevremizin yeşillendirilmesi
illendirilmesi ve hava kirliliğine
kirlili ine bir nebze de olsa katkımızın olabilmesi
amacıyla Çorlu ve civar köylerinde
köyl
ağaçlandırılacak alanlar tespit edilerek ekilecek
ağaçların
açların temin edilmesinde de önderlik edilmiştir.
edilmi
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ÜYELER
2012 yılsonu itibari ile Çorlu Ticaret Borsasının toplam 110 üyesi mevcuttur.
Üyelerin yaptıkları işlere
şlere göre listesi aşağıda sunulmaktadır.
Tablo 2.: Çorlu Ticaret Borsası Üyelerinin Faaliyet Sınıflaması
Meslek Grubu Tanımı

NACE Faaliyet
NACE Faaliyet Adı
Kodu

Üye
Sayısı

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

01.11.07

Baklagillerin yetiştirilmesi
tirilmesi (fasulye (taze
ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı
bakla, bezelye, araka vb.)

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

10.61.02

Tahılların öğütülmesi
ütülmesi ve un imalatı
(mısır unu, kepek, razmol dâhil, pirinç
unu hariç)

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

109101

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuşyemi,
(kuş
yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana,
darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile
kepek, kırma, küspe, vb.)

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday,
ğday, arpa,
çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

69

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlılı meyvelerin toptan
ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı,
fıstığ
pamuk çekirdeği,i, keten tohumu, kolza,
ayçiçeğii tohumu, pamuk çekirdeğ
çekirdeği vb.)

5

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.31.04

Diğer
er taze meyve sebze toptan ticareti
(patates dâhil)

3

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmişş kuruyemiş
kuruyemi
toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık,
fıstık, çekirdek vb.)

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve
kümes hayvanları etleri hariç)

4

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmi
şlenmiş süt,
süt tozu, yoğurt,
urt, peynir, kaymak,
tereyağı vb.)

3

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan
ticareti

1

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.33.03

Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir
sıvı ve katı yağların
ların toptan ticareti
(tereyağı hariç)

1
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ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

ZAHİRE, HUBUBAT,
TARIM ÜRÜNLERİ,
HUBUBAT MAMULLERİ

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb.
ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze
suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

16

46.61.02

Tarım, hayvancılık ve ormancılık
makine ve ekipmanları ile aksam ve
parçalarının toptan ticareti
reti (traktör,
tarımsal römork, pulluk, gübre yayma
makinesi, mibzer, biçerdöver, süt
sağma
ma makinesi, kümes hayvanları
makineleri, arıcılık makineleri, vb.)

2

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda
azalarda et perakende ticareti
(sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri
ile kasaplar dahil)

1

Tablo 3. Çorlu Ticaret Borsasının üyelerinin statülerine göre dağılımı
dağılımı
Tür
Limited Şirket
Gerçek Kişi
Anonim Şirket
Kooperatif
Kolektif Şirket
Toplam

Adet
55
27
22
5
1
110

Üyelerin Şirket Türlerine Dağılımı

60

55

50

40
27
30
22
20

10

5
1

0
Limited Şirket

Gerçek Ki
Kişi

Anonim Şirket

Kooperatif

Kolektif Şirket

11

ÇORLU TİCARET
ET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013(2013-2016)

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

Hizmetler

(Hizmet

Kapasitesi)”

ve

“Temel

Yeterlilikler

(Kurumsal

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

Fatura onayları.

g. Borsaya kayıtlı olanların
olan
tatbik imzalarının onayı.
h. Vadeli satışş ve alivre sözle
sözleşmelerindeki imzaların onayı.
i.

Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.

j.

Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine
i
dair istenecek diğer
ğer belgeler.

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

Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.

m. Yerli malı belgesi
n. Diğer
er hizmetler.
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f) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar
ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara
kurulmu
iştirak etmek.
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin
ili kin örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın
ın onayına sunmak ve ilân etmek.
h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve
başvurularda
vurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu
oldu
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma,
anla ma, karar ve uyumlu eylem
niteliğindeki
indeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
j) Mevzuatla bakanlıklara
ara veya diğer
di
kamu kurum ve kuruluşlarına
şlarına verilen işlerin,
i
bu Kanunda belirtilen kuruluş
kurulu amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara
tevdii halinde bu işleri
şleri yürütmek.
k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin
ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip
de erlendirip Birliğe
Birli
teklifte
bulunmak.
m) Sair mevzuatın verdiği
verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve
Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
Kanunda ayrıca, Ticaret borsa
orsalarının Organlarının:
a) Meslek Komiteleri.
b) Meclisler.
c) Yönetim Kurulları ve
d) Disiplin Kurullarından
meydana geldiğii vurgulanarak, bu organların her birinin Oluşumları
şumları ve Görevleri ayrı
ayrı verilmiştir.
“Borsaya
Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları”,
satımları “Borsa işlemlerinin
şlemlerinin tescili”
tescili ve
“Borsada
Borsada alım satım yapanlara”
yapanlara ilişkin
kin kurallar kanunda verilirken, Borsaların
gelirleri liste halinde sunularak, “Bütçe”
“
konusunda kurallar açıklanmıştır.
açıklanmış
Kanunda borsalarla ilgili son olarak, “Ürün İhtisas Borsaları” hakkında açıklamalar
aç
yapılmıştır. Bu çerçevede;
Şartlar
artlar yerine getirildiğinde
getirildiğ
ve Bakanlıkça izin verildiğinde,
ğinde, Anonim Şirket
Statüsünde Ürün İhtisas Borsaları kurulabileceği,
kurulabilece
Ticaret borsalarının, kurulmuş
kurulmu veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak
olabileceği veya
ya aralarındaki sözleşme
sözle me uyarınca, bunların acentesi olarak
çalışabileceği,
Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği
üyeli i için Bakanlıkça atama
yapılacağı,
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Ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsalarının, lisanslı depo işletmeciliği
i
iş
yapan
şirketler kurabileceği
ği ve ortak olabileceği
olabilece
gibi konulara açıklık getirilmektedir.
5174 Sayılı “Türkiye Odalar
dalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar
orsalar Kanunu” ile ilgili
aşağıdaki
ıdaki tüm ikincil mevzuat;
“Borsa Muamelat Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Odalarda/Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler hakkında Yönetmelik”,
“Organ Seçimleri Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Kayıt Ücreti le Yıllık Aidat Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının
Tescili Hakkında Yönetmelik”,
“Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik”,
“Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Ürün İhtisas
htisas Borsaları Genel Yönetmeliği”,
Yönetmeli
“Genel Sekreter Yönetmeliği”
Yönetmeli
Ticaret Borsalarının görev ve belgelendirme hizmetlerinin uygulama yöntemlerini
ortaya koymaktadır.
Ancak, kanunla kurulmuşş olmakla beraber aynı zamanda birer hizmet kuruluşu
kurulu
da
olan borsalarda, diğer
ğer hizmet kuruluşlarında
kurulu
olduğu
u gibi, sunulan tüm hizmetlerde
üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş
Ça
hizmet anlayışı
anlayı da zaten
bunu gerektirmektedir.
Çorlu Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış
tanımlanmı şartların dışına
şına çıkmamak koşulu
ko
ile;
Çağdaş Yönetim Anlayışı
Anlayı ile yönetilen,
Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
do rultusunda geliştiren,
geliş
Kayıt dışılığın
ın engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının
ko ullarının oluşmasına
olu
katkı
sağlayan,
Üyelerinin katma değerli
değerli faaliyetleriyle, Bölgesel ekonomik kalkınmada önemli
rol üstlenen,
bir borsacılık anlayışıyla
şıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı
sa lıklı biçimde verilmesi için,
yönetim anlayışıı ve örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi
geli tirmeyi hedeflemektedir.
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3.2.

Süreçler / Faaliyetler

Ülkemizdeki tüm Ticaret Borsalarında olduğu
oldu u gibi, Çorlu Ticaret Borsası’nda da
gerçekleştirilen
tirilen tüm faaliyetleri 2 ana süreç altında toplayabilmek mümkündür.
Bunlar:
1. Borsa’nın Temel Yeterliliklerini (Hizmet
(
Kapasitesini) belirleyen; “Üyeye
Sunulan Hizmetler”
ve
2. Borsanın Temel Yetkinliklerini (Kurumsal Kapasitesini) belirleyen;

“Destek

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

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

1.2.

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

bu

nitelikteki

hizmetler

“Taktik

Hizmetl
Hizmetler”

olarak

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

biçimde

sunulmasını

sa layacak;
sağlayacak;

“yönetimsel

kararların

alınması”,

“örgütlenme biçiminin düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin planlanması”
planlanması gibi konuları
içermektedir. İdari
dari ve Mali işler
işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen
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“Klasik Destek Faaliyetleri”nin
Faaliyetleri”nin yanı sıra, günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”,
“Proje Geliştirme”, “Araştırma
ştırma Geliştirme”
Geli
ve “İyi Yönetişim”
im” gibi konuların
konular içerildiği
“Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çağdaş
ça
yönetim anlayışıı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır.
Bu yaklaşımla;
ımla; Borsamızdaki “Destek Faaliyetleri”ni;
İlki, “Stratejik Destek Faaliyetleri”,
Faaliyetleri” İkincisi de, “Klasik Destek Faaliyetleri” olmak
üzere iki grup altında topladık.
Bu çerçevede, borsamızdaki tüm süreçler ve faaliyetler aşağıdaki
aş ğıdaki tabloda bütüncül
biçimde sunulmaktadır.
Tablo 4. Çorlu Ticaret Borsası Temel Hizmetler ve Temel Yeterlilikler
Yeterlilikl (Süreçler/
Faaliyetler) Tablosu
Ana Süreç

Süreç

Faaliyet
Borsa İşlemlerinin Tescili

Operasyonel
Borsa Muamelat/Sicil
Hizmetler
Belgelendirme

ÜYEYE SUNULAN
HİZMETLER
(TEMEL
HİZMETLER)

Laboratuvar
Satış Salonu

Taktik
Hizmetler

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

DESTEK
FAALİYETLERİ
(TEMEL
YETERLİLİKLER)

Stratejik
Destek
Faaliyetleri

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

Klasik
Destek
Faaliyetleri

Bilgi İşlem
Mali İşler
İdari İşler
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3.3.

Paydaşlar

Çorlu TB’nin paydaşları,
şları, Borsa’dan doğrudan
do rudan ya da dolaylı olarak hizmet alan, ürün
ve hizmetleriyle Borsa’yı doğrudan
doğ
ya da dolaylı etkileyen kişi,
şi, kurum ve kuruluşlar
kurulu
analiz edilerek belirlenmiştir.
ştir.
İlişkide
kide olunan gerçek ve tüzel kişiler;
ki
Kuruma girdi sağlayan,
ğlayan, iş birliği yapılan,
Kurum faaliyetlerinden etkilenen, Kurumu etkileyen, ürün ve hizmet sunulan kesimler
dikkate alınarak, Paydaşş Tablosu oluşturulmuştur.
olu
Yapılan Paydaş Analizi çalışması
çalış
ile paydaşlarımız
larımız önem sırasına konmuştur.
konmu
Bu
çalışma, Borsa’nın
’nın geleceğini
geleceğ
planlamak için ihtiyaç duyduğumuz
ğumuz durum analizi
çalışmalarımıza
malarımıza davet edeceğimiz
edeceğ
paydaşların
ların belirlenmesine de katkı sağlamıştır.
sa
Tablo 5.. Çorlu Ticaret Borsası’nın Paydaşları
Payda
PAYDAŞLAR
MECLİS
YÖNETİM KURULU
DİSİPLİN KURULU
ÜYELER
PERSONEL
TOBB
BAKANLIKLAR
KAYMAKAMLIK
BELEDİYE
ZİRAAT ODASI
KÖY-KOOP
ZİR.MÜH.ODASI
TMO
BASIN KURULUŞLARI
STK
ODA/BORSALAR
ABİGEM
KOSGEB

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

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

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

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

ÖNCELİK
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
ÇIK. GÖZ.
ÇIK. GÖZ.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
BİR. ÇAL.
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3.4.

İç Çevre Analizi

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

yeterliliği
ğii

hususunda,

verilere

dayalı

durum

de
değerlendirmesi

yapılacaktır.
Bu değerlendirmenin
erlendirmenin ötesinde;
kurumların vizyonlarının doğru
doğru biçimde belirlenebilmesi ve belirlenmiş
belirlenmi vizyona
kurumu taşıyacak
ıyacak amaç ve hedeflerin sağlıklı
sa lıklı bir biçimde ortaya konabilmesi ancak
ve ancak;
kurumların “Hizmet Kapasitesi” ile “Kurumsal Kapasiteleri” hakkında durum
değerlendirmesinin
erlendirmesinin gerçekçi bir biçimde yapılmasına bağlıdır.
ba
Bu sebepten dolayı, borsamızın “Hizmet Kapasitesi” ve “Kurumsal Kapasitesi”
hakkında gerçekçi bir değerlendirme
ğerlendirme
erlendirme de bu bölümde yapılmaya çalışılacaktır.
çalı
çalış
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3.4.1. Organizasyon Yapısı
MECLİS
Hesap İnceleme Komisyonu

Disiplin Kurulu
YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETER

Akreditasyon Sorumlusu

Tescil İstatistik

Laboratuvarlar

Satış ve İdari İşler

Muhasebe

Bilgi İşlem
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3.4.2. Fiziksel Şartlar:
Çorlu Ticaret Borsası, 28 dönüm arazi üzerinde inşa
in edilmiş, toplamı 2 kattan oluşan
olu
2.260 m2’lik
lik yeni binasında,
binasında 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye
başlamıştır.
Arazi içinde, hizmet binasına ek olarak Borsanın;
bir adet su kuyusu,
60 ton çekerli elektronik kantar,
her biri 600 m2’den oluşan
oluş 4 adet depo,
ileride kurulması düşünülen toprak laboratuvarı
laboratuvar
ve (mevcut laboratuvarın genişletilmesinde
geni letilmesinde kullanılmak üzere,
üzere yine 2 kattan
oluşan) 250 m2’lik bir başka
ba
binası daha mevcuttur.
İmar planlarına göre inşaatta
şaatta kullanılacak
kullanılacak daha 11 dönümlük arazisi mevcut olup, bu
arazide, gelişen
en konjonktüre göre,
göre Lisanslılı Depoculuk amaçlarına yönelik çelik
hububat siloları yapılması amaçlanmaktadır.
Bu bilgiler, Borsanın, “Fiziksel Şartlar”
artlar” bakımından yeterli bir konumda olduğunu
oldu
göstermektedir.
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3.4.3. Mali Yapı:
a
tabloda sunulmaktadır.
aktadır.
Borsanın son dört yıllık mali verileri aşağıdaki
Tablo 6. Çorlu Ticaret Borsası’nın
sası’nın son dört yıllık Gelir ve Giderleri
Yıl

Gelir (TL) Gider (TL)

Fark (TL)

ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE DEĞİŞİM
DE
(%)

2009

1.162.982,20 706.448,79 456.533,41

--

2010

1.216.228,77 814.550,48 401.678,29

-12,02

2011

1.327.042,75 718.090,13 608.952,62

51,60

2012

1.655.679,72 798.946,29 856.733,43

40,69

Gelir Gider Grafiği
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00

2009

2010
Gelir (TL)

2011

2012

Gider (TL)

Gelir - Gider (Fark) Grafiği
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00

2009

2010

2011

2012

Farkın Bir Önceki Döneme Göre Değişim Grafiği
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00

2009

2010

2011

2012
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Dört yıllık gelir ve gider
ider kalemleri incelendiğinde;
incelendi inde; gelirlerde düzenli bir artışın
artı
olduğu,
buna karşılık
ılık giderlerin ise kararlı ve durağan
dura
olduğu gözlemlenmektedir. Gelir gider
farkındaki düzenli artışın
şın da,
da giderlerdeki durağanlık
anlık ve kararlılıktan meydana geldiği
geldi
görülmektedir.
Sadece 2010 yılındaki göstergeler, bahse konu trendlerden küçük çaplı ayrışımlar
ayrı
göstermekte; bunun da, 2010 yılındaki yeni
ye hizmet binası inşaatından
şaatından kaynaklandığı
kaynaklandı
görülmektedir.
Bu tablo borsanın güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu
oldu unu gösterirken; tüm faaliyetlerini
yüksek bir bütçe performansıyla gerçekleştirebilmesi
tirebilmesi için, uygulanabilir bir Stratejik
Planının yanı sıra;
malii yönetim politikasını belirlemesi,
Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü yapmak için, mali verilerini
doğru
ru ve güncel biçimde tutması ve bu verilerden bilgiler üretmesi,
Güçlü bir portföy yönetimi sağlaması
sa
yönünde iyileştirmeler
tirmeler yapmasının gerekli ve uygun olacağını
ını göstermektedir.
3.4.4. İnsan
nsan Kaynakları:
Çorlu Ticaret Borsa’sında 12 personel görev yapmaktadır.
Bu personelin 6’sı Üniversite Mezunu, 1’i MYO mezunu, 5’i ise Lise ve altı eğitim
e
görmüş durumdadır.
Personelin 4’ü bayan 8’i ise erkektir.
erkekti
Personelin %30 ‘u 10 yıldan fazla süredir borsa çalışanı
çalı anı konumundadır.
Borsanın insan kaynağı
ğıı nicelik ve nitelik açısından yeterli olmakla beraber; bu
kaynağın
ın borsanın performansını artıracak biçimde yönetilmesi, geliştirilmesi
geli
geliş
gereken
yön olarak görülmektedir.
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3.4.5. Teknolojik Altyapı:
Borsa, Tescil hizmeti ve Muhasebe faaliyetini,
faaliye
kendi imkânlarıyla, dışarıdan
dı
aldığı
yazılım desteği ile elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
gerçekle
Borsa, Üye Sicil hizmetini TOBB tarafından web tabanlı olarak geliştirilen
geli
geliş
program
aracılığı gerçekleştirmektedir.
tirmektedir.
Ayrıca Borsa, henüz salon satışı
satı gerçekleştirilmeyen,
tirilmeyen, ancak gerekli uyarlamalarla
ürün satışıı yapılabilir hale getirilebilecek bir Seans Salonuna sahiptir.
Borsa, Ürün ve Yağ
ğ analizlerinin detaylarıyla yapılabileceği
yapılabileceği Tahlil Laboratuvarlarına
sahiptir. Laboratuvarlarında bulunan cihazlar aşağıdaki
a
ıdaki tabloda verilmiştir.
verilmiş
Tablo 7. Çorlu Ticaret Borsası Tahlil Laboratuvarlarında Bulunan Cihazlar
No
2
3

ÜRÜN

TAHLİL
LABORATUVARLARI

1

4
5
6
7
8
9

YAĞ

1
2

CİHAZ
İHAZ ADI
ABP - PERTEN Glutomatik Sistem
ABP - PERTEN (LM3100) Çekiçli Tip Laboratuvar Değirmeni
De
Tahıllarda, Un ve Kepekte Rutubet Ölçme Cihazı
HEKTOLİTRE TAYİNİ
TAY
(Armin Kühn)
SEDiMANTASYON CiHAZLARI
KEPEK FIRÇASI
GLUTEN YIKAMA CİHAZLARI
C
BASTAK NIR ANALİZ
ANAL CİHAZLARI (Cropscan 2000B).
HASSAS TERAZİLER
TERAZ
(JADEVER Sky-300)
300) (UWE Niw-300)
Niw
BRUCKER the minispec MqOneMqOne Time-Domain
Domain (TD) NMR
HASSAS TERAZİ
TERAZ (SARTORIUS GE-412 )

Konferans ve toplantı salonlarında toplantıların verimli geçmesi için gerekli teknolojik
donanım mevcuttur (projeksiyon, perde, ses sistemleri ve kameralar gibi).
Borsa sosyal medyayı da etkin olarak kullanmaktadır.
Borsa’da, birçoğu değişik
ğ şik markalardan olmak koşuluyla;
ko uluyla; 9 adet Masa Üstü Bilgisayar,
3 adet Laptop Bilgisayar, 6 adet Yazıcı ve 1 adet Projeksiyon cihazının yanı sıra,
faks,

fotokopi

makinası,

foto raf
fotoğraf

makinası,

kamera,

gibi

cihazlardan

da

bulunmaktadır.
Çorlu Ticaret Borsası’nın teknolojik altyapısı incelendiğinde;
incelendi
internet başta
ba
olmak
üzere, teknoloji kullanımı konusunda duyarlı davranılmakla berber; borsanın hizmet
kalitesini ve verimliliği
ği doğrudan
doğ
etkileyecek olan bilişim
im teknolojilerinin yönetimi
konusunda, gelişmeye
meye açık yönlerinin olduğu
oldu görülmektedir.
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Borsa nihai aşamada
amada tüm hizmetlerini elektronik ortama taşımayı
taşımayı hedeflemeli, bu
çerçevede, tüm birimleriyle etkin ve verimli biçimde çalışacak
çalı cak bir bilişim
bili
altyapısını
kurmaya yönelik çalışmayı
mayı başlatması
ba
uygun olacaktır.
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3.4.5. Borsanın “Hizmet” ve “Kurumsal” Kapasite
Kapasitesinin Değerlendirilmesi

Operasyonel Hizmetler

Süreç

Taktik
Hizmetler

ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER
(TEMEL HİZMETLER)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/
Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme
tirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)
de

Borsa İşlemlerinin
Tescili

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli
Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” Madde 46.
Mevzuata uyum, bili
bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, üye
beklentileri ve memnuniyeti, personelin yetkinli
yetkinliği,
kurumsal performans

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

Borsa Muamelat
Sicil

5174 Sayılılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli
Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” ve “Borsa Muamelat Yönetmeli
Yönetmeliği”.
Mevzuata uyum, bili
bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, üye
beklentileri ve memnuniyeti, personelin yetkinli
yetkinliği,
kurumsal performans

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

Belgelendirme

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli
Birliği İle Odalar
ve Borsalar Kanunu” Madde 51.
Mevzuata uyum, bili
bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, üye
beklentileri ve memnuniyeti, personelin yetkinli
yetkinliği,
kurumsal performans

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

Laboratuvar

Üyelerin ihtiyacı olan analizlerinin gerçekle
gerçekleştirilmesi,
Güvenilir analizler, sonuçların geçerlili
geçerliliği uluslararası
akreditasyon, kalibrasyon, fiziksel şartlar, yetkin personel,
ileri teknoloji, laboratuvar
laboratuvar-satış salonu iletişim alt yapısı,

Ürün ve yağ analizleri
izleri yapılmaktadır. Analiz sonuçlarının
güvenirliği,
i, uluslararası kuruluşlarca
kurulu
teyit edilmeli (Akreditasyon),
Analizler nitelik ve nicelik olarak geliştirilmeli,
geli
personelin
yetkinlikleri artırılmalı, Üye ve müstahsillerin ihtiyaç duyduğu
duydu
analizler tespit edilmeli.
(İhtisas Borsacılığı
ğı hedefi için çok önemli süreç)

Satış Salonu

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

Laboratuvar ile elektronik olarak etkileşimli
etkile
Satış Salonu hizmeti
sunulamamaktadır. Var olan yapının tüm bileşenleriyle
bile
gerçek
anlamda satış salonu haline getirilmesi için gerekli çalışmaların
çalı
başlatılması İhtisas
htisas Borsacılığı
Borsacılı hedefi için çok önemli süreç olarak
ele alınmalıdır.

İletişim Ağı

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

Borsa, tüm hizmetlerini, (mevzuata aykırı olmamak koşuluyla)
ko
üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda,
do
en yüksek
memnuniyeti sağlayarak
ğlayarak vermek için “İletişim
“
Ağı” gereklerini,
sürdürülebilirliği sağlayacak
ğlayacak biçimde,
biçi
yerine getirecek
iyileştirmeleri gerçekleştirmelidir.
ştirmelidir.
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sürekli ölçülmesi (veri analizleri)
Süreç

Taktik
Hizmetler (Devam…)

ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER
(TEMEL HİZMETLER) (Devam…)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/
Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme
tirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)
de

Politika ve Temsil

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

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

İş Geliştirme,
Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve
Destek

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

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

Bölgenin özellikle sosyal kalkınmasına katkı sa
sağlayacak
proje ve faaliyetler.

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

Sosyal
Sorumluluk
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Süreç

Stratejik
Destek Faaliyetleri

DESTEK FAALİYETLERİ
(TEMEL YETERLİLİKLER)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme
tirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)
de

İyi Yönetişim

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

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

Araştırma,
Geliştirme,
Planlama ve
Kaynakların
Yönetimi

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

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

Haberleşme
ve Yayınlar

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

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

Süreç

Klasik
Destek Faaliyetleri

DESTEK FAALİYETLERİ
(TEMEL YETERLİLİKLER) (Devam…)

Ana
Süreç

Faaliyet

Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri

Borsanın durumu
(Güçlü / İyileştirme
tirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi)
de

Bilişim
Teknolojileri
kullanımı
(Yönetimi)

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

Borsa hizmetlerinde bilişim
im teknolojilerini gerektiği
gerekti biçimde
kullanamamaktadır. Bu teknolojilerin hem hizmetler hem de yönetim
süreçlerinde etkin biçimde kullanılabilmesi için, bütüncül
b
bir bakış açısıyla
analiz edilerek yeni bir sistemin tasarlanması gerekmektedir. Bu tür bir
çalışma
ma borsayı her alanda daha verimli kılacak ve İhtisas Borsacılığı
sürecinde de büyük katkı sağlayacaktır.
ğlayacaktır.

Üye İlişkileri
Yönetimi

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

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

Proje
Geliştirme
ve Yönetimi

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

Borsa, proje geliştirme
tirme ve yönetme kapasitesini geliştirmek
geli
için eğitimler
almalı, yeni bir birim oluşturmak
turmak amacıyla, yeni personel istihdam etmelidir.
Özellikle, proje yönetme kapasitesindeki gelişim,
geli
Borsa’nın kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasında “Kaynak Yönetimi” anlayışının
anlayı
içselleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
ğlayacaktır.

Bilgi İşlem

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

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

Mali İşler

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

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

İdari İşler

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

Borsa, konuya ilişkin dokümantasyonu Kalite sistemi içerisinde tanımlamıştır.
tanımlamı
Ancak, uygulanması konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Uygulanmasını
sağlayacak tedbirleri almalıdır.
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Borsanın, sunduğu
u ve sunması gereken HİZMETLER
H ZMETLER ile bu hizmetlerin en iyi biçimde
sunulması

için

var

olan

ve

olması

gereken

KURUMSAL

KAPAS
KAPASİTESİ

değerlendirilerek, “Güçlü” ve “Geliştirilmeye Açık” yönlerinin
inin doğru
do
biçimde
belirlenmesi hedeflenmiştir.
ştir.

Bu değerlendirmede, borsanın fiziksel özellikleri,

teknolojik altyapısı, sahip olduğu
oldu kaynaklar ve bu kaynakları kullanabilme kapasitesi
gibi konular da ele alınmıştır.
ştır. Bu çerçevede;
3.4.6. Güçlü Yönler
Borsanın malili yönden güçlü olması,
Hizmet binasının oldukça geniş
geni bir alan üzerinde olması ve rahat ve temiz bir çalışma
çalı
ortamının sağlanmışş olması,
Genişletilebilir
letilebilir depo alanının olması,
Konferans ve toplantı salonları bakımından kendine yetebiliyor olması,
Yüksek teknolojiye sahip Laboratuvarların olması,
Üyelere ihtiyacı olan belgeleri temin etmesi,
Güçlü üyelerinin olması,
Sosyal yönlerinin yüksek olması
Okul yardımları, ramazan yardımları ile güçlü sosyal sorumluluk anlayışına
anlayı
anlayış
sahip olması,
Borsa çalışanlarının
ın üyelere ve üreticilere adil saygılı davranması, doğru
do
doğ
bilgilendirmesi
ve disiplinli olması,
Yeterli personel çalıştırıyor
ştırıyor olması,
Personeline eğitim
itim aldırıyor olması,
Borsa personelinin borsa hakkında bilgili olması ve üyeleri bilgilendirmesi,

3.4.7. Geliştirilmeye
lmeye Açık Yönler
Yönetim anlayışının,
ının, mevzuatın sınırlandırdı
sınırlandırdığı klasik yaklaşımdan
ımdan öte geçememesi,
Üyelerine eğitim, danışmanlık
şmanlık ve iiş geliştirme
tirme konularında yeteri kadar destek
olamaması (Hizmet yelpazesini genişletememesi),
geni
Panel, sempozyum ve konferans
konferans gibi etkinliklerin istenilen düzeyde sunulamaması,
Kurumsallaşma
ma sürecini tamamlayamamış
tamamlayamamı olması (Toplam Kalite Yönetim Sistemini
kurmuş olmakla beraber, etkin biçimde uygulanması henüz gerçekleştirilememi
gerçekleştirilememiştir),
Borsanın tanıtımının yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi,
İş planlamasının sağlıklı
ğlıklı biçimde yapılamıyor olması,
Borsanın hizmetlerinin az tanınır olması,
Tam donanımlı bir Satışş Salonunun olmaması,
Bilişim
im Teknolojileri kullanımının yetersiz olması,
İnsan
nsan Kaynakları Yönetim Sisteminin tüm bileşenleriyle
b
kurulamamışş olması,
Çalışan
an Performans Yönetim sisteminin kurulamamı
kurulamamış olması,
Oryantasyon eğitimlerinin
itimlerinin yeterli biçimde verilemiyor olması,
Bölgesel sorunların çözümünde, ilgili kuruluşlarla
kurulu
işbirliğii kültürünün yerleştirilememesi,
yerle
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3.5.

Dış Çevre
re Analizi

3.5.1. Fırsatlar
Bölgesel Üretim Planlamasının yapılması,
Üyeler arasında çıkan anlaşmazlıkların
anlaşmazlıkların çözümünde yasaların etkin biçimde kullanılması,
Kuruluş amacı ve misyonu bakımından, bölgede aynı özelli
özelliği taşıyan
şıyan baş
başka herhangi bir
örgütlenmenin oluşamaması,
maması,
Müstahsile, serbest piyasa koşullarının
ko
sağlanması,
Farklı uygulamalar yapabilen bilinçli üreticiler olması
Üreticiler ile meslek kuruluşları
kuruluş
arasında güven ortamının olması,
Bölgemizdeki üreticilerin yeniliklere açık olması,
Bilgisayar ve iletişim
şim teknolojilerindeki ciddi gelişmeler,
geli
Yatırımlar için cazip bir bölge özelliğine
özelli
sahip olması,
Tarıma elverişlili arazilerin çoklu
çokluğu,
Doğal
al kaynaklara sahip olunması,
İstanbul’a yakın olması,
Avrupa’ya yakın olması,
Bölgenin coğrafi yapısı,

3.5.2. Tehditler
Bakanlık politikaları; ithalatın desteklenmesi, bölgesel teşviklerin
te viklerin yetersizliği,
yetersizli
Buğday ekiminde teşviklerin
şviklerin dü
düşük olması,
Toprak reformunun yapılmaması,
Paydaş kurum, kuruluşş ve üniversitelerle işbirliği
i
i yapılarak, yeni ürün çalı
çalışmalarının
yapılmaması,
Uluslararası piyasaların olumsuz etkileri,
Gelir dağılımındaki
ılımındaki adaletsizlik,
Tarımda çalışan
an nüfusun her geçen gün azalması
Faaliyetlerde sektörel farklılıklardan kaynaklanan eğitim
e itim düzeyi farklılığ
farklılığı
Tarım topraklarının amaç dışı
dış kullanılması
Borsa dışı piyasanın oluşması
şması
AB fonlarından yararlanmak amacıyla yeterli proje üretilememesi
Üreticilerin ürün seçimindeki belirsizlikler,
Bölgede özellikle buğday
ğday ekim alanlarının daralması
OSB’ler dışında
ında kalan çok sayıda sanayi kurulu
kuruluşlarının kolektif
lektif arıtma tesislerinin
olmayışı,

3.5.3. Sorunlar
Tarımla uğraşanların
anların devlet te
teşviklerinden
viklerinden yeterli düzeyde faydalanamaması,
Üretim maliyetlerinin yüksekliği,
yüksekli
Finansman teminindeki güçlükler,
Kayıt dışıı ekonominin borsa faaliyetleri açısından haksız rekabete yol açması,
Tarım ve hayvancılıkta İhracatın fazla olmaması,
Üretimin küçük işletmeler
şletmeler tarafından yapılması,
Tarım arazilerin hızla bölünmesi,
Borsacılığın
ın ticari anlamda markalaşamaması,
markala
Tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılıyor olması,
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Tarım çalışanlarının başka
şka iş
işlerde de çalışıyor olması,
Borsacılığı geliştirecek
tirecek çeşitli
çeşitli laboratuvar alt yapısının istenilen düzeyde
geliştirilememesi,
Modern veya ekolojik tarımın yapılamaması
Verimin düşük olması
Kontrollü üretimin olmayışı
olmayış
Kaliteli ürünün az olması
Üyelerin bilişim
im konusunda uygulamaya yatkın olmayı
olmayışı
İleriye yönelik hızlı gelişmelere
şmelere
melere ilçenin alt yapısının cevap verememesi
İlçenin
lçenin proje üretme, destek ve hibelerden faydalanma yönünden ciddi eksiklerinin oluşu
olu
Fazla ürün çeşitliliğinin
ğinin olmaması
Devlet Teşvikleri
vikleri Bölgesi olmama nedeni ile te
teşvik alamamak
Arazilerin bina yapımına açılması, çiftçilerin teşvik
te
edilmemesi
Fiyatlardaki dengesizliğin
ğin
in giderilmesi ve öncelik sıralamasının mutlaka yapılması
Dış pazarlara açılamıyor olmak
Çiftçilerin yanlış gübre ve ilaç kullanması
Uygun olmayan sulama suyu kullanımı
Tarım ve hayvancılık sektörünün birlikte yapılmaması,
Kalitesiz ve kötü ürün üretimi
İklim koşullarının
ullarının tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri
Ürün yelpazesi bakımından yetersiz kalınması
Sulama sorunları

3.5.4. Beklentiler
Bölgede yetiştirilebilecek
tirilebilecek ürün çeşitliliğini
çe
sağlamak
lamak üzere ARGE çalışmalarının
yapılması
Yenilikleri de içeren, uygulamaya dayalı seminer konferansların daha sık düzenlenmesi,
Lisanslı depoculuğun
ğun ticaret borsası ve hükümet tarafından desteklenmesi,
Üretim konusunda üreticilere, çiftçilere eğitim
e
sağlanması,
Trakya topraklarının verimliliğinin
verimliliğinin yüksek olması sebebi ile “tarımsal sit alanı” ilan
edilmesi,
Kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine
ştirilmesine yönelik teşvik
te
mekanizmalarının geliştirilmesi,
iştirilmesi,
Sanayici üyelere yönelik yurt dışı
dı ı programların ve faaliyetlerin yapılması,
Borsa’nın klasik devlet anlayışıyla
anlayı
değil, çağa
a uygun dinamik hizmet vermesi,
Borsa’nın yaptığıı faaliyetlerden ve etkinliklerden zamanında haberdar olmak,
Borsa’nın sadece
dece üyeleri değil,
değ müstahsiller başta
ta olmak üzere herkesi kapsayan bir
yapıya bürünmesi,
Tarım ve Hayvancılık sektörüne destek verilmesi,
Tüm ürünlerin borsa üzerinden kayıt altına alınarak değerlendirilmesi,
de
Birlik ve Beraberliği
ğ sağlayan
ğlayan adımların atılm
atılması,
Kaliteli ürün ve yüksek verimi sağlayacak
sa
eğitimlerin
itimlerin çiftçilere sunulması,
Borsada çalışan
an personele ihtiyaçları do
doğrultusunda eğitimlerin
itimlerin verilmesi,
Üye taleplerini yerine getirmek üzere çalışmaların
çalı
düzenlenmesi,
Borsa’daki Teknolojik alt yapının yetersizliğinin
inin ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi
çalışmaların yapılması,
Çevre bilincini artıracak faaliyetlerde bulunulması,
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Lisanslı depoculuğun
ğun başlatılması,
Tarım sanayi ve endüstrisi ile ilgili teşviklerden,
te viklerden, projelerden kalkınma ajansları
vasıtasıyla
yla faydalanma imkânının artırılması,
Proje bazında destek sağlanması,
Borsamızın kurumsallaşması
şması
ması ve bunun için gereken adımların geciktirilmemesi,
Laboratuvar hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin
niteli
yükseltilmesi.
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4. GELECEĞİN
ĞİN TASARIMI
Eldeki tüm veri, bilgi ve belgeler analiz edilerek, borsanın içinde bulunduğu
bulundu
durum
doğru
ru biçimde tespit edilmeye çalışılmıştır.
çalı
Bu tespit ne derece doğru
doğ yapılır ise,
Borsa’nın geleceğii o derece gerçekçi planlanmış
planlanmı olacaktır.
Laboratuvar, Satış Salonu ve İhtisas Borsacılığı gibi, çağdaşş borsacılığın
borsacılığ temeli olan
konular plana doğrudan
rudan dâhil edilmiştir.
edilmi
Bunların dışındaki
ındaki konuları plana münferiden
ve detaylarıyla dahil etmek yerine, bunlar, iyileştirilmeleri
iyile tirilmeleri yönünde jenerik çözümlerin
üretileceğii “hizmet” ve “kurumsal kapasite geliştirme”
tirme” konuları olarak ele alınmıştır.
alınmı
Borsa’nın gelecekte nerede olması gerektiği
gerekti araştırılırken,
tırılırken, gerçekçi olmaya çalışılmış,
çalı
var olan ve geliştirilme
tirilme imkânı olabilecek kaynakları ortaya konmuştur.
konmuştur. Bu çerçevede;
güçlü olduğu
u ve geliştirilmesi
geliş
gereken yönlerin neler olduğu,
faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası çevrelerde olumlu ve olumsuz
gelişmelerin
melerin neler olduğu
olduğ
iç ve dış paydaşların görüşleri
şleri ve beklentileriyle tespit edilmiştir.
edilmi
Borsa, üyelerine sadece tescil hizmeti sunan ve belge satan bir organizasyon
olmaktan

çıkıp,

üyeleriyle

sa
sağlıklı

ilişkiler

kurmayı

yönlendirmeleri doğrultusunda
ğrultusunda hizmetlerini tanımlamış,
tanımlamı ,

başarmış
şarmış

ve

onların

hizmet alanların %100

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

faaliyet

alanlarıyla

ilgili

olarak,

Borsa’nın

dı
dış
dışında

gelişen

eğilimlerden
ilimlerden ortaya çıkan Fırsat ve Tehditler,
ile
Paydaşların
ların beklentilerinden elde edilen sonuçlar
beraberce analiz edilmiş,
edilmiş, bu analiz sonucunda yönetim ile beraber oluşturulan
olu
vizyon ile nereye ulaşılmak
şılmak istendiğine
istendi
karar verilmiştir.
Eldeki kaynaklar ve beklentilerin örtüşmesi
örtü
gerekliliğii prensibi göz ardı edilmeden
gerçekçi bir vizyon çizilmeye çalışılmıştır.
çalı

34

ÇORLU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013(2013-2016)

4.1.

Ortaya Çıkan Durum

Borsa’nın bölgesel kalkınmadaki rolü ve önemi, bu önem çerçevesinde sunması
gereken hizmetler ve bu hizmetleri gerçekleştirebilmek
gerçekle tirebilmek için gerekli olan kurumsal
kapasitesi ile ilgili görüşler
görüş
ve beklentiler iç ve dış paydaşlar
şlar tarafından net
biçimde ortaya konmuştur.
ştur. Bu çerçevede;
Çorlu Ticaret Borsası’nın bölgesel ağırlığı
a
oldukça güçlüdür.
Geniş kullanım alanına sahip, kendi hizmet binası vardır.
Yeterli sayıdaki personelinin,
personelin Borsa’nın
orsa’nın performansını yükseltmek açısından,
yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir.
Kurumsallaşma
şma süreci tamamlanamamıştır.
tamamlanamamı
Üyeleri ile ilişkiler
şkiler
kiler kurumsal bir yapıda, etkin ve sürdürülebilir biçimde
yürütülememektedir.
Bilişim
im teknolojileri kullanım
kullanı düzeyi şu
u anki yapıya cevap verebilecek düzeyde
olmakla beraber, Borsa’yı vizyonuna taşıyabilecek
ta ıyabilecek kapasitede değildir.
de
Köklü
bir bilişim
im yapılanmasının gerçekleştirilmesi
gerçekle
gerekmektedir.
Mali

yapısı

yeterlidir.

gerçekleştirmesi
tirmesi

ve

Ancak
Ancak,

gelir

artırıcı

finans

yönetimi

faaliyetlerde

uzman

bulunması,

deste
desteğinde
hedeflerini

yükseltebilmesi açısından önemlidir.
Araştırma ve geliştirme
ştirme kapasitesinin yetersizliğinden,
yetersizli inden, üyesine ve bölgesine
sunmaya çalıştığı
ş ğıı hizmetleri planlı bir biçimde yürütememektedir.
Klasik yönetim anlayışı,
anlayışı, karar süreçlerine ilgili tarafların katılımını sağlamakta
sa
yetersiz kalmaktadır.
Üyeler ve paydaşlar
şlar
lar tarafından, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde
geli
kendisine çok önemli roller biçilmiştir.
biçilmi
Borsa’nın başta,
şta, kaliteli üretim, ürün çeşitliliği,
çe
i, üretimde verimlilik ve lisanslı
depoculuk gibi konularda araştırma,
ara
eğitim,
itim, bilgilendirme, danışmanlık
danı
ve
destek hizmetleri sunması beklenmektedir.
Özetle Borsa, iç ve dışş paydaşlar
payda
tarafından; sadece tescil işi
şi ile uğraşan,
u
klasik
devlet dairesi anlayışıyla
şıyla
ıyla hizmet sunan bir kamu kurumu olarak değil,
de
çağdaş
borsacılığın
ın

tüm

gereklerini

yerine

getiren

bir

borsa

olarak

görülmek

istenmektedir.
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4.2.

Misyonumuz

Bağlı bulunduğumuz
umuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek; üyelerimizin ve
üreticilerin genel ihtiyaçlarını hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde sağlamak
ğlamak için uygun ortamlar
hazırlamak ve bölgemizin
ölgemizin ekonomisini geliştirmektir.
geli

4.3.

Vizyonumuz

Yasalar çerçevesinde; gelişen
şen hizmet çeşitliliği
çe
sunan, kurumsallaşmayı
şmayı baş
başarmış, üye
memnuniyeti sağlayan,
layan, modern öncü bir borsa olmak
İlçemizi,
lçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları,
satıcıları, çağdaş,
çağ
karşılıklı
güven ve sağlıklı
lıklı bir ortamda, bir araya getirerek, Avrupa Birliği
Birli i sürecinde yeni geli
gelişmelerin
üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip,
gerçekleştirip, Çorlu Ticaret Borsası'nın kendisini, tarımını ve tüm
üyelerini AB'ye hazırlamaktır.
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4.4.

Temel Değerlerimiz
imiz

Borsa, belirlediğii vizyona ulaşırken
ulaş
aşağıdaki
ıdaki prensipleri esas almaktadır.
Ülke çıkarları ve Sosyal Sorumluluğumuz
Sorumlulu
önceliğimizdir.
Hizmetlerimiz, bölgesel ekonominin gelişmesine
geli
katkı sağlamalıdır.
ğlamalıdır.
Üyeler arasında diyalog güçlendirilerek kurumsal
kurumsal sahiplenme sağlanmalıdır.
sağ
Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru
do ru ve güncel verilerden elde edilmiş
edilmi sağlıklı
bilgilerle oluşturulmalıdır.
turulmalıdır.
Çağdaş Borsacılık anlayışı
anlayı ı çerçevesinde sunulan hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve
memnuniyet sağlanmalıd
ğlanmalıdır.
Yönetimde dürüstlük, şeffaflık,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık sağlanmalı,
sağ
etik
değerler önceliğimiz
ğimiz olmalıdır.
Bölgemizdeki tarımsal ve hayvansal üretimde etkinlik ve verimliliğin
verimlili
verimliliğ
sağlanması
için müstahsil, tüccar gibi tüm aktörlerinin yetkinlikleri
yetkinlikl geliştirilmelidir.
ştirilmelidir.
Tüm paydaşlar,
lar, Borsa’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda,
do rultusunda, birbirini tamamlayan
ve destekleyen kurumlar olarak işlev
i
görecektir.
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4.5.

Ana Temalar

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

ANA TEMALAR
Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE
KAPAS
Borsanın, hem mevzuatın verdiği
verdi i görevleri yerine getirmesi, hem de üyelerinin ihtiyaç
ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri,
hizmetleri kalite anlayışı
şı içerisinde,
içerisinde %100 üye
memnuniyeti prensibiyle sunabilmesi için; güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması
gerekmektedir. Kurumsal yapının gücü, öncelikle yönetim anlayışı
anlayışı ve bunun uzantısı
olan iş yapış şekline bağlıdır
ğlıdır.
Kurumsallaşma
ma sürecini tamamlayamamış,
tamamlayamamı yani, hangi hizmetlerin nasıl verildiğini
verildi
dokümante ederek, Yönetim Sistemini kuramamış,
kuramamı , dolayısıyla hizmetlerini kişilerden
ki
bağımsız
ımsız

hale

getirememiş

organizasyonların

çağdaşş

yönetim

anlayı
anlayışı

ile

yönetilebilmesi mümkün değildir.
değ
Kaynakların bilgiye dayalı kararlarla
kararlarla yönetilmesi, kurumun orta ve uzun dönemli
planlama ile yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin
ili
sağlıklı
lıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim
bili
teknolojilerinin etkin ve verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı
sa
biçimde
sunulması

için

organizasyonların

ku
kurumsallaşma
ma

süreçlerini

tamamlaması

gerekmektedir.
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Ana Tema 2. HİZMET
İZMET KAL
KALİTESİ
Kalite, “üyenin (müşterinin)
şterinin) beklentisinin karşılanma
kar ılanma düzeyi” olarak tanımlandığından,
tanımlandı
borsa, “tescil”, “üye
üye muamelat”
muamelat ve “kıymetli
kıymetli evrak hazırlanması ve satışı”
satı
gibi
mevzuatla verilmişş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini
yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır.
Kurumsal Kapasitenin niteliği,
niteliğ Hizmetlerin kalitesini doğrudan
rudan etkilemektedir.

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ
KALKINMADAKİ ROL VE
SOSYAL SORUMLULUK
Borsalar, sundukları hizmetlerin dışında,
dı ında, konumu ve gücü gereği,
gere
paydaşları
tarafından, bölgelerinde kalkınmanın önemli aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu,
toplumun algısı sonucu borsalarımıza biçilen bir roldür. Borsalarımız, bölgesel
kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal sorumluluğu
sorumlulu u çerçevesinde her türlü desteği
deste
vermelidirler.
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4.6.

Stratejik Amaçlar

Borsa’nın geleceğii planlanırken, bu 3 Ana Tema temelinde bütünsel bir yaklaşım
yakla
benimsenmiş,, stratejik konular detaylandırılırken;
Her bir Ana Temanın başarılması için gerekli Amaçlar,
Amaçların gerçekleşmesi
şmesi için Hedefler,
ve
Hedeflere ilişkin Stratejil
tratejilerin
Hiyerarşik
ik bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir.
hedeflenmi
Bu hiyerarşik
ik belirleme sürecinde, Borsa’nın vizyonuna ula
ulaşabilmesi
şabilmesi bakımından
bütünsellik çerçevesinde, “içsel tutarlılık ve yeterliliklerin sağlanıyor
ğlanıyor olması” temel
prensip olarak benimsenmiştir.
Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE
KAPAS
Stratejik Amaç 1.1. Çağdaş
ğdaş Yönetim Anlayışının İçselleştirilmesi
Borsa, birincil ve ikincil mevzuatın belirlediği
belirledi şartların dışında,
ında, hizmetlerinin; standardını
belirlemek, sürekliliğini
ğini sa
sağlamak ve kişilerden bağımsız
ımsız hale get
getirmek için
kurumsallaşma
ma sürecini tamamlamalıdır. Borsanın maddi ve manevi kredibilitesini
yükseltmek için, yönetimde Kurumsal Yönetim İlkelerini
lkelerini uygulamalıdır.
Stratejik Amaç 1.2. Mali Kaynakların Yönetiminin
Y
Geliştirilmesi
Borsa var olan mali kaynaklarını en verimli biçimde yönetmek ve yeni kaynaklar yaratmak
için anlayış geliştirmelidir.
tirmelidir. Güncel finansal verilere ula
ulaşmalı
malı ve bu verilerden üretilecek
sağlıklı
lıklı bilgiler ile portföyüne yön vermelidir. Yönetimin bu konudaki kararlarında konunun
uzmanları
nları destek olmalıdır. Borsa, portföy yönetiminin dışında,
dı ında, sunacağ
sunacağı yeni hizmetlerle
gelirini artırmayı hedeflemelidir.
Stratejik Amaç 1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Geli
Bir kurumun en önemli kaynağı
kayna olan insan kaynağının,
ının, Borsada da etkin ve verimli
biçimde yönetilmesi Borsanın performansını doğrudan
do rudan etkileyecektir. Çorlu Ticaret
Borsası öncelikle 12 kişilik
şilik
ilik profesyonel kadrosundan en yüksek faydayı sa
sağlamak üzere
Performans Yönetim Sistemini kurmalıdır. Uzun vadede ise; işe
işe alım, kariyer planlaması,
iş analizleri, ücretlendirme ve reorganizasyon gibi süreçleri de içinde barındıran İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemini borsada kurmayı hedeflemelidir.
Stratejik Amaç 1.4. Bilişim
şim Teknolojileri Yönetiminin Geli
Geliştirilmesi
tirilmesi
Günümüzde kurumların verimliliğini
veri
sağlayan yegâne araç, hiç şüphesiz
ş
ki bilişim
teknolojileridir. Bilişim
şim
im teknolojilerini etkin biçimde kullanamayan kurumlar, ça
çağa ayak
uyduramayan, verimsiz kurumlardır. Kurumlar tüm süreçlerinde bilişim
bilişim teknolojilerini etkin
biçimde kullanarak, zaman başta
ba ta olmak üzere tüm maliyetlerden inanılmaz tasarruf
sağlamakta,
lamakta, dolayısıyla önemli verimlilik artışı
artı sağlamaktadırlar.
lamaktadırlar. Bilişim
Biliş
teknolojilerinin
kullanımıyla elde edilen hız, düşen
dü
hata oranları, şeffaflık,
effaflık, gibi sonuçlar üye (mü
(müşteri)
memnuniyetini doğrudan
ğrudan etkilemektedir.
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Stratejik Amaç 1.5. Üye İlişkileri
İliş
Yönetiminin Geliştirilmesi
Borsanın, aslında müşterisi
şterisi
terisi olan, üyelerine “hizmet etmek” borsanın var olu
oluş
sebeplerindendir. Borsa kendisine mevzuatla verilmiş
verilmi görevleri üyelerine sunmanın yanı
sıra, üyelerinin sorunlarını çözecek, onların ihtiyaçlarına cevap verecek ve beklentilerini
karşılayacak
ılayacak tüm hizmetleri sunmak durumundadır. Bu yaklaşım
yaklaşım “Üyelik” sistemi ile
organize edilmiş tüm kurumların en temel Misyonundan birisidir. Bu misyonu gereği,
gere
borsa, her şeyden
eyden önce; üyelerinin sorunlarını tespit edecek, ihtiyaç ve beklentilerini
belirleyecek ve sunduğu
ğu hizmetlere ilişkin
ili kin memnuniyet düzeyini ölçecek bir sistemi
kurmak durumundadır. Borsa ayrıca üyeleri arasında iş
i geliştirme
ştirme ve iyi uygulamaların
uygulamalar
paylaşımını sağlamaya
lamaya yönelik network (a
(ağ) oluşturmalıdır.
Stratejik Amaç 1.6. Haberleşme
Haberle me ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Borsa, vermiş olduğu
ğu tüm hizmetleri, başta
ba ta üyeleri olmak üzere, bölgesel, ulusal ve
uluslararası iş âlemi ve kamuoyuna en sağlıklı
lıklı biçimde aktaracak iletişim
ileti
kanallarını
belirlemek ve bu kanalları etkin biçimde kullanmak durumundadır. Bu amaçla borsa,
yerel, ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medya başta
ba ta olmak üzere, tüm iletişim
ileti
kanallarının ne şekilde
ekilde kullanılaca
kullanılacağının tanımlandığı bir “İletişim
şim Stratejisi” belirlemek ve
bu yöntemlerin etkisini ölçmek durumundadır. Bu Stratejinin çerisinde; basınla ilişkilere
ili
ve
yayınlara ilişkin
kin alt politikalar detaylarıyla yer almalıdır.
Stratejik Amaç 1.7. Proje Geliştirme
Geli
ve Yönetme
me Kapasitesinin Geliştirilmesi
Geliş
Borsa, kurumsal kapasitesini geliştirmek
geli
için kaynak yaratmak zorundadır. Hizmet
yelpazesini geliştirerek
tirerek gelir artışı
artı ı yaratabilmek, özellikle borsalarımız gibi kanunla
kurulmuş organizasyonlarda kolay olmamakta, mevzuat Borsanın manevra alanını
kısıtlamaktadır. Ancak, ülkemizin sosyo-ekonomik
sosyo
gelişmesi için
n ulusal ve uluslararası
organizasyonlarca yaratılan fonlardan faydalanmak, borsa için kaynak yaratmanın
alternatif bir aracı olabilmektedir. Bu amaçla borsa, ulusal ve uluslararası fonlardan etkin
biçimde faydalanmayı sağlayacak
sağ
bir oluşumu kendi bünyesinde
de oluşturmalı
oluş
ve etkisini
sürekli ölçmelidir.
Ana Tema 2. HİZMET KALİTES
İTESİ
Stratejik Amaç 2.1.
.1. Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Geli
Borsa, kamu adına gerçekleştirdiği;
gerçekle
i; “Tescil”, “Belge üretme ve onaylama” ile “Üye
Muamelat” hizmetlerini, mevzuatın verdiği
verdi i yetki ve sorunluluklar çerçevesinde, üye
memnuniyetini en üst seviyede tutacak biçimde bir yapılanmayı geliştirmeli
geli
geliş
ve etkisini
sürekli ölçmelidir.
çmelidir. Bunun için, tüm hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin etkin biçimde
kullanmayı, üyenin ihtiyaç ve beklentilerini anında karşılayabilecek
kar ılayabilecek niteliklere sahip
personel yetiştirmeyi
tirmeyi hedeflemelidir.
Stratejik Amaç 2.2. İş Geliş
Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık
şmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Borsa, Kamu adına gerçekleştirmek
gerçekle
zorunda olduğu “Kamu Ajanlığı”
ğı” faaliyetlerinin yanı
sıra, üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak
karşılayacak hizmetleri de
yelpazesine katmak durumundadır. Çağdaş borsacılık anlayışı
şı da bunu gerektirmektedir.
Borsa, üyelerinin; kendi aralarında iş
i geliştirmelerine
tirmelerine yönelik ortamları sağlamak,
sa
ihtiyaç
duydukları bilgileri erişilebilir
şilebilir kılmak, ihtiyaç duydukları e
eğitim
itim ve danışmanlık
danış
hizmetlerini
vermek üzere bir
ir yapılanma gerçekleştirmelidir.
gerçekle tirmelidir. Bu yapılanma; borsanın bu hizmetleri
kendi kaynaklarıyla sunamaması halinde, üçüncü taraflardan hizmet almak ve/veya
üçüncü taraflarla işbirliği
ş
ği gerçekleştirmek
gerçekle
biçiminde olabilmelidir.
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Stratejik Amaç 2.3.. Politika ve Temsil
Te
Yeteneğinin Geliştirilmesi
Borsa, bölgesel, sektörel ve ekonomik sorunlar da dâhil olmak üzere, üyelerinin
sorunlarını belirlemeyi, bu sorunlara çözüm getirecek politikalar üretmeyi, bu çözüm
önerilerini kilit karar alıcılara iletmeyi ve sorunun çözümünün
çözümünün takipçiliğini
takipçiliğ sağlayacak bir
yapılanmayı bünyesinde gerçekleştirmelidir.
gerçekle tirmelidir. Bu amaçla, bölgesel sektörel ve ekonomik
sorunlar ile üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli biçimde tespitini sağlayacak
sa
yöntemi öncelikle tanımlamalıdır. Ayrıca, borsa, üyelerinin menfaatine olacak her türlü
girişime,
ime, üyeleri adına katılmalıdır. Bu giri
girişimler,
imler, bölgesel, ulusal ve uluslararası
organizasyonlara üyelikler olabileceği
olabilece i gibi, üyelerini ilgilendiren her türlü sorunun
çözümünde üyeleri adına her türlü platformda yer almak olarak da gerçekleşebilmelidir.
gerçekle
Stratejik Amaç 2.4.. Laboratuvar hizmetlerinin Geliştirilmesi
Geli
Borsa, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak
sa
adına, bölgesinde yetişen
yeti
tarım
ürünlerinin verimini artırmak ve/veya bölgesinin tarımsal özellikleri
özellikleri çerçevesinde yüksek
verim alınabilecek stratejik ürünleri tespit etmek amacıyla gerekli çalışmaları
çalı
çalış
yapacak bir
yapılanma içinde olmalıdır. Bu çerçevede öncelikle, amaca yönelik laboratuvarları
kurmak ve/veya kurulmasına katkı sağlamak
sa
için çaba sarf etmelidir.
elidir. Amaca yönelik
araştırma ve geliştirme
ştirme (ARGE) faaliyetlerini gerçekle
gerçekleştirecek
tirecek ve/veya destekleyip
koordine edecek bir yapıyı bünyesinde oluşturmalı
olu turmalı ve etkisini sürekli takip etmelidir.
Stratejik Amaç 2.5.. Satış Salonu Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Geli
Borsa, özellikle buğday
ğday ve ayçiçe
ayçiçeği gibi bölgesel stratejik ürünler için,, kalite ve verimliliği
ön plana çıkaran, “fiyatın serbest piyasa koşullarında oluşması”nı
şması”nı sağlayan Satış
Salonunu oluşturmak
turmak için gerekli yapılanmayı sa
sağlamalıdır.
lamalıdır. Bu amaçla Çorlu Ticaret
Borsası’nda var olan Seans Salonunun uzun dönemde, tüm altyapısıyla, Satış
Satı Salonu
haline dönüştürülmesi
türülmesi hedeflenmeli, bu Stratejik Planda, fizibiliteyi de iç
içeren, gerekli ön
çalışmalar başlatılmalıdır.
Stratejik Amaç 2.6. İhtisas Borsacılı
Borsacılığı altyapısının Oluşturulması
Gelişen baş döndürücü teknolojiler ıışığında,
ında, ekonominin rekabet temelli olduğu,
oldu
küreselleşen
en dünyada, ülkemizden ba
başka pek örneği olmayan, ürün tesciline dayalı klasik
“Ticaret Borsacılığı”nın
ğı”nın önümüzdeki dönemde varlığını
varlı ını ve etkisini sürdürebilmesinin
oldukça güç olduğu
ğu yadsınamayacak bir gerçek olarak kar
karşımıza
ımıza çıkmaktadır.
Satış salonu kuramayan, sa
sağlıklı
lıklı bir laboratuvar altyapısıyla desteklenmiş
desteklenm bir Lisanslı
Depoculuk hizmeti sunamayan, dolayısıyla ürün ihtisas borsası haline gelemeyen ve
nihai aşamada
amada elektronik borsacılık hizmeti sunamayan Ticaret Borsalarının ya
yaşama
şansları
ansları oldukça azalmaktadır.
Bu tespitler ışığında, Borsa, bu dönem Stratejik
Strate Planında, dünyada ve ülkemizde Ürün
İhtisas Borsacılığı
ğı konusunda detaylı bir çalı
çalışma gerçekleştirip,
ştirip, çevre borsaların
durumlarını da analiz ederek, ürün ihtisas borsacılığıı konusunda alması gereken
pozisyonu belirlemelidir. Bu pozisyon doğrudan
do
“ürün ihtisas borsası haline gelmek”
olabileceği gibi, oluşabilecek
şabilecek
abilecek bir bölgesel ürün ihtisas borsası içerisinde önemli rol almak
biçiminde de olabilmelidir.
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Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ
KALKINMADAK ROL VE SOSYAL SORUMLULUK
Stratejik Amaç 3.1.
.1. Bölgesel Gelişmeye
Geli
Katkı Sağlanması
Borsalar hem misyonu gereği,
gereği, hem de toplumsal beklentinin ortaya çıkardı
çıkardığı bir sonuç
olarak; bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak algılanmakta ve bu konuda
kendisine önemli bir rol biçilmektedir.
Bu rolü gereğii borsa, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak
layacak faaliyet ve projelerde
kendisini pozisyonlandıracak bir oluşum
olu um içerisinde olmalıdır. Bu çerçevede, borsa,
Bölgesel Planlama çalışmalarında,
şmalarında,
malarında, kamu, sivil toplum ve üniversite baş
başta
ba
olmak üzere
tüm taraflarla etkin ve koordineli bir
b iletişim
im içerisinde bulunmak için gerekli yapılanmayı
gerçekleştirmelidir.
Borsa, ülkemizdeki projelerin en büyük sorunu olan koordinasyonsuzluk sorunun
çözümünde kendine bir rol biçebilir. Yine borsa, bölgesindeki projelerin envanterini
çıkararak, verimlilik
imlilik ve yaratılan katma değerlerin
de erlerin analizini yapabilir veya yaptırabilir. Bu
analiz sonuçlarına göre gelecekte yapılacak projelerin etkinliğinin
etkinliğinin sağlanmasına
sa
ve
niteliklerinin geliştirilmesine
tirilmesine katkı sa
sağlayabilir.
Stratejik Amaç 3.2.. Sosyal Sorumluluk Anlayışının Somutlaştırılması
ştırılması
Borsalar, bölgelerindeki tüm paydaşların,
payda
sosyal sorumluluk çerçevesinde, kendilerinden
büyük beklentiler içerisinde olduklarının bilincindedir. Bu nedenden dolayı borsalarımız,
beklentilerin en sağlıklı
ğlıklı biçimde kar
karşılanabilmesi, katkı sağlanacak
lanacak projelerin katma değer
de
yaratması için sosyal sorumluluklarını önceliklendirmek durumundadır. Bunun için borsa
daha önceleri katkı vermiş olduğu
u tüm sosyal sorumluluk projelerini çıktıları ve etkileri
açısından analiz etmeli, konularına göre gruplandırarak öncelikli konularını belirlemelidir.
Benzer biçimde, sosyal sorumluluk projelerindeki rollerini ve yöntemlerini de analiz
ederek, en verimli yöntemi belirlemelidirler.
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4.7.

Hedefler

Bu prensipler çerçevesinde, stratejik amaçlara ilişkin hedefler aşağıdaki
aş ğ
biçimde
belirlenmiştir.
Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE
KAPAS
Stratejik Amaç 1.1. Çağdaş
ğ ş Yönetim Anlayışının İçselleştirilmesi
Hedef 1.1.1. Borsa’da Kurumsal Yönetim İlkeleri,
lkeleri, 2016 yılı sonuna kadar a
aşamalı bir
şekilde uygulanacaktır.
Hedef 1.1.2. Borsanın kurumsallaşmasının
kurumsalla masının güçlendirilmesi için ISO 9001 Toplam Kalite
Yönetim Sisteminin, tüm bileşenleriyle,
bile
%100 uygulanması sağlanacaktır.
ğlanacaktır.
Stratejik Amaç 1.2.
2. Mali yönetimin geliştirilmesi
geli
Hedef 1.2.1. 2014 yılının ikinci çeyreğine kadar mali yönetim politikası (Fon Yönetimi,
Risk Yönetimi, harcama yetkilileri ve bütçe talimatı dikkate alınarak) belirlenecek ve
izlenecektir.
Hedef 1.2.2. 2014 yılı içinde, Mali konularda yetkin, en az 1 uzman istihdam edilecek ya
da bu sağlanamıyorsa
lanamıyorsa hizmet
hizm satın alınacaktır.
Hedef 1.2.3. Borsa, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az %5
% artıracaktır.
Hedef 1.2.4. Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgiler güncel
ve doğru
ru bir biçimde veritabanında tutulacaktır.
Stratejik Amaç 1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geli
Geliştirilmesi
Hedef 1.3.1. 2013 yılının üçüncü çeyreğine kadar insan kaynakları politikası belirlenecek
ve izlenecektir.
Hedef 1.3.2. 2013 yılının
nın üçüncü çeyreğine kadar kurum içi organizasyon yapısı ve
görev tanımları, tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde
gerekti inde revize edilecektir.
Hedef 1.3.3. 2014 yılının sonuna kadar “Çalışan
“Çalı an Performans Yönetim Sistemi”
kurulacaktır.
Hedef 1.3.4. Seçim dönemi sonrasında (Mayıs 2013) yeni Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri için 2013 Eylül ayına kadar Oryantasyon programı hazırlanacak ve programa
göre eğitimler
itimler verilecektir.
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Stratejik Amaç 1.4. Bilişim
şim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Geli
Hedef 1.4.1. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde “Bilişim
im Teknolojileri Yönetim Politikası”
belirlenecektir.
Hedef 1.4.2. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde Bilişim
im Teknolojileri konusunda Kurum içi
“Bilişim
im Teknolojileri Durum Analizi” yapılacak ve analiz sonuçlarına göre belirlenen
ihtiyaçların 2015 yılı sonuna kadar karşılanmasını
kar
sağlayacak
layacak “Bilişim
“Biliş
Teknolojileri
Gelişim
im Planı” hazırlanacaktır.
Hedef 1.4.3. Bilişim
şim Teknolojileri uzmanının yetkinliklerinin geliştirilmesi
geliştirilmesi ve kapasitesinin
artırılmasına yönelik 2013-2016
2013
dönemi için sürekli eğitim
itim planı, 2013 yılının üçüncü
çeyreğine kadar, oluşturulacak
şturulacak ve izlenmesi sağlanacaktır.
sa
Hedef 1.4.4. 2014 yılında Bilişim
Bil im Teknolojileri Yönetimi konusunda “Acil Durum ve Risk
Değerlendirme
erlendirme Planı” hazırlanacaktır.
Hedef 1.4.5. Borsa, 2014 yılından başlayarak
ba layarak hizmetlerinin en az %50’sini 2016 yılı
sonuna kadar dinamik ve interaktif kendi Web sitesi üzerinden verecektir.
Stratejik Amaç 1.5. Üye İlişkileri
İ şkileri Yönetiminin Geli
Geliştirilmesi
Hedef 1.5.1. Borsa, üyelerinin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, stratejilerde belirlenmiş
belirlenmi
kanallar yardımıyla, sürekli izleyerek geribildirimlere göre önlem alacaktır.
Hedef 1.5.2. Borsa, 2013 yılı sonuna kadar, Personelini, üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini
ivedilikle çözebilecek yetkinliğe
yetkinli
kavuşturmak için, 2013-2016
2016 dönemini kapsayan bir
eğitim
itim planını hazırlayacak, uygulayacak ve izleyecektir.
Hedef 1.5.3. Üye bilgileri yılda bir kez güncelleştirilecektir.
güncelle
Stratejik Amaç 1.6.
6. Haberleşme
Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Hedef 1.6.1. Borsa, kendisini tanıtmak, hizmetlerine ve başarılarına
ba arılarına ilişkin;
iliş
üyelerini ve iş
âlemini bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal medya ile ilişkilerini
ilişkilerini ortaya
ortay koyan bir
“Haberleşme
me ve Yayınlar Politikası” tanımlayacaktır (2013 yılının Eylül ayına kadar).
Hedef 1.6.2. Borsa, haberleşme
haberle me ve yayın süreçlerinin yönetilmesinde performansını en
iyi biçimde ortaya koyacaktır.
Hedef 1.6.3. Borsanın periyodik olarak çıkarttığı
çıkarttı ı bülteninde üyelerinin görü
görüşlerine, örnek
uygulamalarına ve başarı
şarı hikâyelerine yer verilecektir.
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Stratejik Amaç 1.7.. Proje Geliştirme
Geliş
ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
ştirilmesi
Hedef 1.7.1. Borsa, proje geliştirme
geli
ve yönetme
tme konusunda uzman bir elamanı istihdam
edecektir (2014 yılının sonuna kadar),
Hedef 1.7.2. Borsa, 2013-2016
2013
döneminde, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde
görevli çalışanlarına
anlarına “Proje hazırlama”, “Proje Değerlendirme”
De erlendirme” ve “Proje Döngüsü
Yönetimi” gibii konularda eğitimler
eğitimler aldırmak için plan hazırlayacaktır (2014 yılının sonuna
kadar).
Hedef 1.7.3. Borsa, 2015
5 yılının sonuna kadar Proje Geliştirme
tirme birimi kuracak ve yeterli
personelle destekleyecektir.
Hedef 1.7.4. Borsa, projelerinin etkinliklerini sürekli
süre izleyecektir.
Ana Tema 2. HİZMET KALİTES
İTESİ
Stratejik Amaç 2.1. Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Geli
Hedef 2.1.1. Borsa, stratejik ürünleri olan ayçiğeği ve buğday için fiziksel ve kimyasal
analizler konusunda üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyacını etkin şekilde
ş
giderecek
mekanizmaları, 2015 yılına kadar araştıracak
ara
ve çözüm geliştirecektir.
tirecektir.
Hedef 2.1.2. Borsa, üye sicil, tescil ve belgelendirme işlemlerini,
işlemlerini, mevzuata aykırı
olmamak kaydıyla, üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak
kar
ve
en az %80 memnuniyet seviyesini sağlayacak
sa
biçimde geliştirecek
tirecek ve sürdürecektir.
Hedef 2.1.3. Borsa, yılda en az 2 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda
ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.
Stratejik Amaç 2.2. İş Geliştirme,
ştirme, Eğitim,
E
Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık
şmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine yeni iş
i süreçleri ve imkânları sunmak için ara
araştırma
yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda,
do
üyenin talep ettiği eğitim
ğitim konuları yıllık eğitim
e
planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
Hedef 2.2.3. Üyenin
yenin talep ettiği
etti i ekonomik ve ticari bilgilerin güncel olarak, öncelikli
biçimde Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden,
üz
erişilebilir
ilebilir kılınması sağ
sağlanacaktır.
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Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği
etti danışmanlık
manlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı
sa
biçimde
verilmesi

sağlanacaktır
lanacaktır

(danışmanlık
(danı manlık

hizmeti

borsanın

kendi

bünyesinden

sağlanamıyorsa, konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleştirilebilir).
ebilir).
Hedef 2.2.5. İş geliştirme,
ştirme, eğitim,
e
bilgi ve danışmanlık
manlık hizmetlerinin kalite ve etkisini
ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi
iyile tirilmesi için kullanacaktır.
Stratejik Amaç 2.3.. Politika ve Temsil Yeteneğinin
Yetene
Geliştirilmesi
Hedef 2.3.1. Borsa, sürekli ve gerektiğinde
gerekti inde sektörel ve bölgesel bazda ticari ve
ekonomik sorunları belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek
geli tirecek ve süreci izleyecektir.
Stratejik Amaç 2.4.. Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Geli
Hedef 2.4.1. Borsa, her yıl laboratuvar hizmetleri konusunda üyeleri ve müstahsillerin
ihtiyaçlarını tespit edecek ve rapor hazırlayacaktır.
Hedef 2.4.2. Borsa, İhtiyacın yo
yoğunluğuna
una göre, laboratuvarlarını, donanım, yazılım ve
personel ile genişletecek
şletecek ve/veya son teknolojiyle donatılmış yeni laboratuvar kuracaktır.
Hedef 2.4.3. Borsa, 2016 yılı sonuna kadar tüm laboratuvarlarını uluslararası tanınırlığı
tanınırlı
olan (ilk 5 içerisinde yer alan) kuruluşlardan
kurulu
Akredite ettirecektir.
Stratejik Amaç 2.5.. Salon Satışı
Satış Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 2.5.1. Borsa, 2015 yılı sonuna kadar, var olan Satış
Satı Salonunun modern şartlara
uygun hale getirilmesini sağlayacaktır.
sağ
Hedef 2.5.2. Borsa, 2016 yılının sonuna kadar, müstahsilin numunesini laboratuvara
tesliminden başlayıp,
şlayıp, tesc
tescil işleminin sonuna kadarki her aşamayı
şamayı otomasyon
süreçleriyle gerçekleştirecek
ştirecek yapıyı kurmak için, gerekli çalı
çalışmaları
maları bitirmiş
bitirmi olacaktır.
Hedef 2.5.3. Borsa, satış salonu hizmetleri konusunda üye ve müstahsilin memnuniyet
ve güven düzeyini sürekli ölçecek,
ölçecek, izleyecek ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Stratejik Amaç 2.6. İhtisas Borsacılı
Borsacılığı Altyapısının Oluşturulması
Hedef 2.6.1. Borsa, 2014
4 yılın sonuna kadar, İhtisas Borsacılığı
ğı konusunda “Politikasını
Belirlemek”, Ayçiçeği
ği ve Buğ
Buğday
day arasından kendisi ve bölgesi için stratejik olan ürünü
seçmek ve/veya bölgesel ihtisas borsası kurulması durumunda alacağı
alaca pozisyonu
belirlemek için konunun uzmanlarına derinlemesine araştırma
ara tırma yaptıracaktır.
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Hedef 2.6.2. Borsa, 2015
201 yılı sonuna kadar, İhtisas
htisas Borsası kurulması sürecinde
yapılması gerekenleri içeren “İhtisas
“ htisas Borsası Yol Haritası” raporunu, konunun
uzmanlarına hazırlattıracaktır.
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ
KALKINMADAK ROL VE SOSYAL SORUMLULUK
Stratejik Amaç 3.1.. Bölgesel Gelişmeye
Ge
Katkı Sağlanması
Hedef 3.1.1. Borsa 2014 yılının
yılın ikinci çeyreğine kadar bölgenin stratejik ürünleri olan
ayçiçeği ve buğdayın üretiminde kalite ve verimliliğin
verimlili
sağlanmasına,
ğlanmasına, inovatif türev
ürünlerin geliştirilmesine
tirilmesine (tarımsal sanayi) ve modern yönt
yöntemlerle
emlerle ambalajlanarak
pazarlanmasına yönelikk olarak, Ziraat Odaları ve Tarım Bakanlığı
ğı baş
başta olmak üzere,
ilgili paydaşlar
lar ile stratejik ortaklık içinde proje geliştirecektir.
geli
Hedef 3.1.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik
te vik mekanizmalarını araştırıp,
ara
üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık
danı manlık hizmeti vererek) faydalanmalarını
sağlayacaktır.
Stratejik Amaç 3.2.. Sosyal Sorumluluk Anlayışının
Anlayı
Somutlaştırılması
Hedef 3.2.1. Borsa, 2014
201 yılının sonuna ayına kadar, mevzuata aykırı olmayacak
biçimde,
imde, Sosyal Sorumluluk Politikasını hazırlayacak ve kamuoyuna duyuracaktır.
Hedef 3.2.2. Borsa, 2015 yılının ikinci çeyreğine kadar, bölgesindeki son 10 yıl içinde
gerçekleştirilen,
tirilen, sosyal sorumluluk projelerinin bir listesini ve etkilerini içeren bir rapor
hazırlayacaktır. Her yılın başında,
başında, o yıl üstlenilecek Sosyal sorumluluk alanları bu rapora
göre Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir.
belirle
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4.8.

Stratejiler ve Performans Göstergeleri

Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi
ştirilebilmesi
tirilebilmesi için gerekli stratejiler belirlenmiş
belirlenmi ve aşağıda
a
liste
halinde sunulmaktadır.
Her hedef için en az bir Performans Göstergesi (P.G.) belirlenirken, stratejilerin
niteliğini düşürmemek
ürmemek adına, gerekli olmadığı
olmadı ı durumlarda hedefler için Stratejiler
belirlenmiştir.
Stratejik Amaç 1.1:

Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Hedef 1.1.1:

Strateji 1.1.1.1:
Strateji 1.1.1.2:
Strateji 1.1.1.3:

Çağdaş Yönetim Anlayışının İçselleştirilmesi
Çağ
ştirilmesi
Borsa’da Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2016 yılı sonuna kadar aşamalı
a
bir şekilde
ş
uygulanacaktır.
P.G.1: Her yıl verilen eğitim sayısı
P.G.2: Kurumsal Yönetim İlkeleri
lkeleri konusunda üye memnuniyet
düzeyi
P.G.3: Kıyaslama (Benchmarking) sonuç raporu
Tüm çalışanlara
çalı
ve Yönetim Kademesine Kurumsal Yönetim, Kurum
Kültürü, Yönetişim
Yöneti im gibi konularda yılda en az bir eğ
eğitim verilir.
Üye Memnuniyeti Anketinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin
İ
Borsa’daki
uygulama düzeyi sorgulanır.
Ulusal bazda, Kurumsal Yönetim İlkeleri
lkeleri konusunda iyi uygulamaya
sahip, seçilen bir borsa (veya kurum) ile Kıyaslama (Benchmarking)
yapılır.

Hedef 1.1.2: Borsanın kurumsallaşmasının
kurumsalla masının güçlendirilmesi için ISO 9001 Toplam
Kalite Yönetim Sisteminin, tüm bileşenleriyle,
enleriyle, %100 uygulanması
sağ
sağlanacaktır.
P.G.1: İç ve Dış tetkiklerde “sıfır majör” ve “sıfır minör” hata sayısı.
P.G.2: Kurumsallaşmanın sağlanıp sağlanamadı
ğlanamadığına ilişkin üye ve
paydaş görüşleri
P.G.3: Kıyaslama Raporu
P.G.4: Kıyaslama sonucunda katma değer
ğer yaratan yöntem sayısı
Strateji 1.1.2.1: Kurumsallaşmanın
Kurumsalla
sağlanması
lanması için, konunun uzmanı 22 3 kişilik
çalış
çalışma
grubu oluşturulur.
turulur. Bu grup belli periyotlarda (çalıştay
(çalı
veya
atölye çalışması
çalı
gibi) etkin faaliyetler yürütür.
Strateji 1.1.2.2: Kurumsallaşma
Kurumsalla ma açısından en iyi uygulamaya sahip seçilen bir borsa
ile kıyaslama yapılır.
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.2:

Mali yönetimin geliştirilmesi
geli
Hedef 1.2.1: 2014
201 yılının ikinci çeyreğine
ine kadar mali yönetim politikası (Fon
Yönetimi, Risk Yönetimi, harcama yetkilileri ve bütçe talimatı dikkate
alınarak) belirlenecek ve izlenecektir.
P.G.1: İlgili
lgili konuda yapılan toplantı sayısı / en az 2 toplantı
P.G.2: Politika Dokümanı / %100
P.G.3: Belirlenen politikaya uyum düzeyi (Hedeflenen ve
Gerçekleşen arasındaki sapma)
Strateji 1.2.1.1: Borsa’nın Mali Politikası, Yönetim kademesi ve konu uzmanı ile
birlikte belirlenir.
Hedef 1.2.2: 201
2014 yılı içinde, Mali konularda yetkin, en az 1 uzman istihdam
edilecek ya da bu sağlanamıyorsa
sa lanamıyorsa hizmet satın alınacaktır.
P.G.1: Uzman kişi ya da hizmet sözleşmesi
şmesi sayısı
Strateji 1.2.2.1: Uzman, bütçe planı, fon, portföy ve risk yönetimi konularında uzman,
finansal verileri derleme, analiz etme ve politika geliştirme
geli
yetene
yeteneğine
sahip kişi olmalı.
Hedef 1.2.3: Borsa, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az %5 artıracaktır.
P.G.1: Stratejik plan maliyetinin bütçe planında yer alması.
P.G.2: Üye memnuniyet düzeyi / en az bir önceki yıl kadar
Strateji 1.2.3.1: Yıllık bütçe planı; ilgili yıla ait stratejik plan maliyetini içerecek şekilde
hazırlanır.
Strateji 1.2.3.2: AB ve Kalkınma Ajansı projeleri hazırlanır.
Strateji 1.2.3.3: Portföy (Fon) yönetimi uygulanır.
Strateji 1.2.3.4: Gayrimenkul yönetimi uygulanır.
Strateji 1.2.3.5: Gider tasarrufu sağlanır.
sa
Strateji 1.2.3.6: Gelir artırıcı faaliyetler (2015 yılına kadar iktisadi bir işletme
i
kurularak eğitim,
e
danışmanlık
manlık ve bilgi hizmeti verilmesi gibi)
uygulanır.
Strateji 1.2.3.7: Üyelerin gelirlerini artıracak uygulamalar yapılır (munzam gelirlerde
artış sağlamak için).
artışı
Hedef 1.2.4: Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgiler
güncel ve doğru
do ru bir biçimde veritabanında tutulacaktır.
P.G.1: Mali verilere ilişkin veritabanı
P.G.2: Meclis ve Yönetim tarafından incelenen “Mali Bilgi Raporu”
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.3:

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 1.3.1: 2013 yılının üçüncü çeyreğine
çeyre ine kadar insan kaynakları politikası
belirlenecek ve izlenecektir.
P.G.1: Toplantı sayısı/ en az 2 toplantı
P.G.2: Politika dokümanı
P.G.3: Belirlenen politikaya uyum düzeyi (Hedeflenen ve
gerçekleşen arasındaki sapma)
Strateji 1.3.1.1: Borsa’nın İnsan
nsan Kaynakları Politikası; Yönetim ve çalışanlarla
çalı
birlikte,
Stratejik Paydaşların
Payda
da katıldığı,
ı, Beyin fırtınası gibi Karar Verme
Tekniklerinin uygulanmasıyla belirlenir.
Hedef 1.3.2: 2013 yılının üçüncü çeyreğine
çeyre ine kadar kurum içi organizasyon yapısı
ve görev tanımları, tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde
gerekti
revize
edilecektir.
P.G.1: Organizasyon şeması
P.G.2: Organizasyon görev tanımları
Hedef 1.3.3: 2014 yılının sonuna kadar “Çalışan
“Çalı an Performans Yönetim Sistemi”
kurulacaktır.
P.G.1: Çalışan Performans Değerlendirmesi
P.G.2: Sonuçların eğitim planına girdi teşkil
şkil etmesi
Strateji 1.3.3.1: Çalışan
Çalış Performans Yönetim Sistemi’nin kurulması için danışmanlık
danı
hizmeti alınır.
Hedef 1.3.4: Seçim dönemi sonrasında (Mayıs 2013) yeni Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri için 2013 Eylül ayına kadar Oryantasyon programı
hazırlanacak ve programa göre eğitimler
e itimler verilecektir.
P.G.1: Oryantasyon Programı
P.G.2: Oryantasyon Programı eğitim
itim dokümanı
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.4:

Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi
Biliş
ştirilmesi
Hedef 1.4.1: 2013 yılının ikinci çeyreğinde
çeyre
“Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikası”
belirlenecektir.
P.G.1: İlgili
lgili konuda yapılan toplantı sayısı / en az 1 toplantı
P.G.2: Politika Dokümanı / %100
Strateji 1.4.1.1: Borsa’nın Bilişim
Bili im Teknolojileri Politikası; Yönetim Kademesi ve
konunun uzmanlarıyla belirlenir.
Hedef 1.4.2: 2013 yılının üçüncü çeyreğinde
çeyre
Bilişim
im Teknolojileri konusunda
Kurum içi “Bilişim
“Bili im Teknolojileri Durum Analizi” yapılacak ve analiz
sonuçlarına göre belirlenen ihtiyaçların 2015 yılı sonuna kadar
karş
karşılanmasını
sağlayacak “Bilişim
im Teknolojileri Geli
Gelişim Planı”
hazırlanacaktır.
P.G.1: Bilişim Teknolojileri Durum Analizi” raporu
P.G.2: “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı”
Hedef 1.4.3: Biliş
Bilişim
im Teknolojileri uzmanının yetkinliklerinin geliştirilmesi
geliş
ve
kapasitesinin artırılmasına yönelik 2013-2016
2013 2016 dönemi için sürekli
eğitim
ğitim planı, 2013 yılının üçüncü çeyre
çeyreğine
ğine kadar, oluşturulacak
olu
ve
izlenmesi sağlanacaktır.
sa
P.G.1: Alınan eğitim sayısı.
Hedef 1.4.4: 2014 yılında Bilişim
Bili
Teknolojileri Yönetimi konusunda “Acil Durum ve
Risk Değerlendirme
De
Planı” hazırlanacaktır.
P.G.1: Acil Durum ve Risk Değerlendirme
erlendirme Planı
Hedef 1.4.5: Borsa, 2014 yılından başlayarak
ba layarak hizmetlerinin en az %50’sini 2016
yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif kendi Web sitesi üzerinden
verecektir.
P.G.1: Web üzerinden verilen hizmet oranı
P.G.2: Üye memnuniyet oranı / (%95)
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.5:

Üye İlişkileri
İ
Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef 1.5.1: Borsa, üyelerinin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, aşağıdaki
a
kanallar yardımıyla, sürekli izleyerek geribildirimlere göre önlem
alacaktır.
5.1.1. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyet anketi / ilki 2013 yılının
ikinci çeyreğinde
inde olmak üzere yılda en az 1 kez.
5.1.3. Üye şikâyet ve önerileri / sürekli
P.G.1: Üye ihtiyaç Beklenti Memnuniyet Anketi katılım oranı / %60
P.G.2: Üye Memnuniyet düzeyi / %85
P.G.3: Üye İhtiyaç,
htiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Analizi raporları
P.G.4: Çözüm Önerileri Raporu / Y.K. Kararları

Hedef 1.5.2: Borsa, 2013 yılı sonuna kadar, Personelini, üyenin İhtiyaç ve
Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe
yetkinliğe kavu
kavuşturmak için, 20132016 dönemini kapsayan bir eğitim
e itim planını hazırlayacak,
uygulayacak ve izleyecektir.
P.G.1: Gerçekleşen eğitim
itim sayısı / planlanan eğ
eğitim ayısı
Strateji 1.5.2.1: Verilecek eğitimlerin
e itimlerin konusu, çözüm önerileri raporuna göre belirlenir
ve yıllık eğitim
e
planına dâhil edilir.
Hedef 1.5.3: Üye bilgileri yılda bir kez güncelleştirilecektir.
P.G.1: Güncellenen üye bilgisi veritabanı
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Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.6:

Haberleşme
Haberle
me ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Hedef 1.6.1: Borsa, kendisini tanıtmak, hizmetlerine ve başarılarına
şarılarına ili
ilişkin;
üyelerini ve iş
i âlemini bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal medya
ile ilişkilerini
iliş
ortaya koyan bir “Haberleşme
şme ve Yayınlar Politikası”
tanımlayacaktır (2013 yılının Eylül ayına kadar).
P.G.1: Politika dokümanı
P.G.2: Belirlenen politikaya uyum düzeyi (hedeflenen ile
gerçekleşen arasındaki sapma)
Strateji 1.6.1.1: Borsa’nın Haberleşme
Haberle me ve Yayın Politikası; Yönetim ve çalı
çalışanlarla
birlikte stratejik paydaşların
payda ların katılımıyla, Beyin Fırtınası gibi Karar
Verme Tekniklerinin uygulanmasıyla belirlenir.
Hedef 1.6.2: Borsa, haberleşme
haberle me ve yayın süreçlerinin yönetilmesinde
performansını en iyi biçimde ortaya koyacaktır.
P.G.1: Kayıt altına alınan dokümanlar.
P.G.2: Yıllık İstatistikler
Strateji 1.6.2.1: Yerel ve ulusal medya ile ilişkilerini
ili kilerini kanıtlayan tüm dokümanlar
(basın toplantısı, basın bülteni, haber kupürleri, video kayıtları gibi)
kayıt altına alınır ve istatistikleri yıllık olarak tutulur.
Hedef 1.6.3: Borsanın periyodik olarak çıkarttığıı bülteninde üyelerinin görüşlerine,
görü
örnek uygulamalarına ve başarı
ba arı hikâyelerine yer verilecektir.
P.G.1: Bültende üyelerinin görüşleri,
leri, örnek uygulamaları ve ba
başarı
hikâyelerini içeren haber sayısı
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Proje Geliştirme
Geli tirme ve Yönetme Kapasitesinin Geli
Geliştirilmesi
Hedef 1.7.1: Borsa, proje geliştirme
geli tirme ve yönetme konusunda uzman bir elamanı
istihdam edecektir (2014 yılının sonuna kadar),
P.G.1: Uzman istihdamı

Ana Tema 1. TEMEL YETERLİLİKLERİN GELİŞİMİ

Stratejik Amaç 1.7:

Hedef 1.7.2: Borsa, 2013-2016
2013 2016 döneminde, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde
görevli çalışanlarına
çalı anlarına “Proje hazırlama”, “Proje Değerlendirme”
Değ
ve
“Proje Döngüsü Yönetimi” gibi konularda eğitimler
eğitimler aldırmak için plan
hazırlayacaktır (2014 yılının sonuna kadar).
P.G.1: Eğitim alan çalışan sayısı
P.G.2: Alınan eğitim sayısı
Hedef 1.7.3: Borsa, 2015 yılının sonuna kadar Proje Geliştirme
Geliştirme birimi kuracak ve
yeterli personelle destekleyecektir.
P.G.1: Kurulan birim
P.G.2: Birimde çalışan sayısı
Hedef 1.7.4: Borsa, projelerinin etkinliklerini sürekli izleyecektir.
P.G.1: İzlenen etkinlik sayısı (İzleme Değerlendirme
ğerlendirme Raporu)
P.G.1: İyileştirme
tirme sayısı (düzeltici faaliyet sayısı)
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Stratejik Amaç 2.1:

Hedef 2.1.1:

Strateji 2.1.1.1:

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ

Strateji 2.1.1.2:
Strateji 2.1.1.3:

Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi
Geli
Borsa, stratejik ürünleri olan ayçiçeği
ayçiçe ve buğday
ğday için fiziksel ve
kimyasal analizler konusunda üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyacını
en etkin şekilde
ekilde giderecek mekanizmaları, 2015 yılına kadar
araş
araştıracak
ve çözüm geliştirecektir.
P.G.1: Araştırma Raporları
P.G.2: Raporların uygulamaları
Üye ve müstahsillerin ayçiçeği
ayçiçe ve buğday’a
day’a ilişkin analizler
konusunda tüm sorunları ve ihtiyaçları belirlenir.
Çözüm önerileri geliştirilir.
Geliştirilen çözüm önerileri Stratejik Planın ilgili yılına revize edilerek
Geliştirilen
dâhil edilir.

Hedef 2.1.2: Borsa, üye sicil, tescil ve belgelendirme işlemlerini,
işlemlerini, mevzuata aykırı
olmamak kaydıyla, üyelerinin ve müstahsillerin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılayacak
kar ılayacak ve en az %80 memnuniyet seviyesini
sağ
sağlayacak
biçimde geliştirecek
tirecek ve sürdürecektir.
P.G.1: Üye İhtiyaç,
htiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketi / %85
P.G.2: Müstahsil şikâyet ve önerileri
Strateji 2.1.2.1: Stratejik Hedef 1.5.1’de tanımlanan Üye İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketinde Tescil İşlemleri
lemleri sorgulanır. Sonuçlara göre
iyileş
iyileştirme
çalışmaları planlanır.
Strateji 2.1.2.2: Müstahsil Şikâyet ve Öneri formları değerlendirilir.
ğerlendirilir. Sonuçlara göre
iyileş
iyileştirme
çalışmaları planlanır.
Hedef 2.1.3: Borsa, yılda en az 2 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda
ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle
beraber, katılacaktır.
P.G.1: Katılınan ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon sayısı
Strateji 2.1.3.1: Ulusal ve Uluslararası fuarlar ve organizasyonlar takip edilir.
Uygun olanlar belirlenir.
Destek sağlayacak
sa
kurumlardan destek alınır.
Yönetimin onayı alınır.
Üyelere duyurulur.
Atılım sağlanır.
Katılınan fuar veya organizasyonun verimliliği
verimliliği (elde dilen fayda)
ölçülür.
Bir sonraki katılımda bu sonuçlardan faydalanılır.
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İş Geliştirme,
Geli
Eğitim,
itim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Geliş
Geliştirilmesi
Hedef 2.2.1: Borsa, her yıl üyelerine yeni iş
i süreçleri ve imkânları sunmak için
araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
araştırma
P.G.1: Araştırma raporları
P.G.2: Araştırma Raporlarının sonuçlarını üyelerinin kullanımına
sunduğu
u etkinlik (toplantı, uyuru gibi) sayısı
Strateji 2.2.1.1: Bölgenin özellikleri dikkate alınır ve sektörel bazda teknolojik
geliş
gelişmeler
sürekli izlenir.

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ

Stratejik Amaç 2.2:

Hedef 2.2.2: Üye ihtiyaçları doğrultusunda,
do rultusunda, üyenin talep ettiği
ettiğ eğitim konuları yıllık
eğitim
ğitim
itim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
P.G.1: Gerçekleşen eğitim
itim sayısı / planlanan eğ
eğitim sayısı
P.G.2: Üyelerin “İhtiyaç,
htiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketi”ne katılım
oranı
Strateji 2.2.2.1: Üyenin ihtiyaçları ve talep ettiği eğitim
itim konuları Stratejik Hedef 5.1’de
verilen kanallar aracılığı
aracılı ile belirlenir.
Hedef 2.2.3: Üyenin talep ettiği
etti i ekonomik ve ticari bilgilerin güncel olarak, öncelikli
olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden erişilebilir
eri
eriş
kılınması
sağ
sağlanacaktır.
P.G.1: Sunulan bilgi sayısı / üyenin talep ettiği
ettiğ bilgi sayısı
P.G.2: Üyelerin “İhtiyaç,
htiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketi”ne katılım
oranı
Strateji 2.2.3.1: Üyenin ihtiyaçları ve talep ettiği
etti i ekonomik ve ticari bilgiler Stratejik
Hedef 5.1’de verilen kanallar aracılığı
aracılı ı ile belirlenir.
Hedef 2.2.4: Üyenin talep ettiği
etti danışmanlık
manlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı
sa
biçimde
verilmesi sağlanacaktır
sa
(danışmanlık
manlık hizmeti borsanın kendi
bünyesinden sağlanamıyorsa
sa
konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde
gerçekle
gerçekleşebilir).
P.G.1: Gerçekleşen danışmanlık
manlık hizmeti / talep edilen danı
danışmanlık
hizmeti
Strateji 2.2.4.1: Üyenin talep ettiği
etti danışmanlık
manlık hizmetleri, Stratejik Hedef 5.1’de
verilen kanallar aracılığı
aracılı ile belirlenir.
Hedef 2.2.5: İş geliştirme,
geli
eğitim, bilgi ve danışmanlık
manlık hizmetlerinin kalite ve etkisini
ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi
iyile
için
kullanacaktır.
P.G.1: Hizmet süreçleri sonunda uygulanan anket sonuçları
P.G.2: İşleme
leme konulan geri bildirim sayısı / toplam geri bildirim sayısı
Strateji 2.2.5.1: Hizmet süreçleri sonunda iş
i kalitesini ve etkisini ölçecek anket
hazırlanır ve değerlendirilir.
de
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Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ

Ana Tema 2. TEMEL
HİZMET KALİTESİ

Stratejik Amaç 2.3:

Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
ştirilmesi
Hedef 2.3.1: Borsa, sürekli ve gerektiğinde
gerekti inde sektörel ve bölgesel bazda ticari ve
ekonomik sorunları belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek
geli
ve süreci
izleyecektir.
P.G.1: Çözüm öneri raporu
P.G.2 Çözüm sayısı / sorun sayısı
P.G.2:
Strateji 2.3.1.1: Ticari ve ekonomik sorunların belirlenmesinde anket, toplantı, iletişim
ileti
ağı
ğı gibi belirli yöntemler kullanılır.
Strateji 2.3.1.2: Üretilen çözüm önerileri uygun yöntemler ile (yazı, medya, toplantı gibi
araçlar) kilit karar alıcılara iletilir ve çözüm süreci izlenir.

Laboratuvar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Geli
Hedef 2.4.1: Borsa, her yıl laboratuvar hizmetleri konusunda üyeleri ve
müstahsillerin ihtiyaçlarını tespit edecek ve rapor hazırlayacaktır.
P.G.1: İhtiyaç Tespit Raporu

Stratejik Amaç 2.4:

Hedef 2.4.2: Borsa, İhtiyacın yoğunluğuna
una göre, laboratuvarlarını, donanım, yazılım
ve personel ile genişletecek
geni letecek ve/veya son teknolojiyle donatılmış
donatılmı yeni
laboratuvar kuracaktır.
P.G.1: İyileştirilen laboratuvar sayısı
P.G.2: Yeni kurulan laboratuvar sayısı
Hedef 2.4.3: Borsa, 2016 yılı sonuna kadar tüm laboratuvarlarını uluslararası
tanınırlı ı olan (ilk 5 içerisinde yer alan) kuruluş
tanınırlığı
kuruluşlardan Akredite
ettirecektir.
P.G.1: Akreditasyon belgesi/Laboratuvar sayısı (oran %100)

Salon Satışı
Satı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef 2.5.1: Borsa, 2015 yılının sonuna kadar Proje Geliştirme
Geliştirme birimi kuracak ve
yeterli personelle destekleyecektir.
P.G.1: Yıllar itibariyle tamamlanma yüzdesi
P.G.2: Otomasyona geçen aşama sayısı

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET KALİTESİ

Stratejik Amaç 2.5:

Hedef 2.5.2: Borsa, 2016 yılının sonuna kadar, müstahsilin numunesini
laboratuvara tesliminden başlayıp,
ba
tescil işleminin
şleminin sonuna kadarki her
aşamayı
şamayı otomasyon süreçleriyle gerçekle
gerçekleştirecek
ştirecek yapıyı kurmak için,
gerekli çalışmaları
çalı
bitirmiş olacaktır.
P.G.1: Rapor (%100)
Hedef 2.5.3: Borsa, satış
satı salonu hizmetleri konusunda üye ve müstahsilin
memnuniyet ve güven düzeyini sürekli ölçecek, izleyecek ve gerekli
tedbirleri alacaktır.
P.G.1: Memnuniyet ve Güven Düzeyi Raporları
P.G.2: İyileştirme sayısı
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İhtisas Borsacılığı
Borsacılı Altyapısının Oluşturulması
turulması
Hedef 2.6.1: Borsa, 2014 yılın sonuna kadar, İhtisas
htisas Borsacılığı
Borsacılığ konusunda
“Politikasını Belirlemek”, Ayçiçeği ve Buğday
ğday arasından kendisi ve
bölgesi için stratejik olan ürünü seçmek ve/veya bölgesel ihtisas
borsası kurulması durumunda alacağı
alaca ı pozisyonu belirlemek için
konunun uzmanlarına derinlemesine araştırma
araştırma yaptıracaktır.
P.G.1: Araştırma Raporu
P.G.2: Stratejik Ürünün seçim kararı (YK)

Ana Tema 3. BÖLGESEL
KALKINMADAKİ ROL

Ana Tema 3. BÖLGESEL
KALKINMADAKİ ROL

Ana Tema 2. TEMEL HİZMET
KALİTESİ

Stratejik Amaç 2.6:

Hedef 2.6.2: Borsa, 2015 yılı sonuna kadar, İhtisas
htisas Borsası kurulması sürecinde
yapılması gerekenleri içeren “İhtisas
“ htisas Borsası Yol Haritası” raporunu,
konunun uzmanlarına hazırlattıracaktır.
P.G.1: Rapor

Stratejik Amaç 3.1: Bölgesel Gelişmeye
Geli
Katkı Sağlanması
Hedef 3.1.1: Borsa 2014 yılının ikinci çeyreğine
çeyre ine kadar bölgenin stratejik ürünleri
olan ayçiçeği
ayçiçe ve buğdayın
dayın üretiminde kalite ve verimliliğin
verimlili
sağ
sağlanmasına,
inovatif türev ürünlerin geliştirilmesine
ştirilmesine (tarımsal
sanayi) ve modern yöntemlerle ambalajlanarak pazarlanmasına
yönelik olarak, Ziraat Odaları ve Tarım Bakanlığı
Bakanlı başta olmak üzere,
Bakanlığ
ilgili paydaşlar
payda lar ile stratejik ortaklık içinde proje geliştirecektir.
geli
P.G.1: Geliştirilen proje sayısı
Hedef 3.1.2: Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik
teşvik mekanizmalarını
araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danı
araştırıp,
danışmanlık hizmeti
vererek) faydalanmalarını sağlayacaktır.
sa
P.G.1: Hibe ve teşviklerden
viklerden yararlanan üye sayısının bir önceki yıla
göre artış oranı

Stratejik Amaç 3.2: Sosyal Sorumluluk Anlayışının
Anlayı
Somutlaştırılması
ştırılması
Hedef 3.2.1: Borsa, 2014
201 yılının sonuna kadar, mevzuata aykırı olmayacak
biçimde, Sosyal Sorumluluk Politikasını hazırlayacak ve kamuoyuna
duyuracaktır.
P.G.1: Kamu oyuna duyurulmuş Sosyal Sorumluluk Politikası
Hedef 3.2.2: Borsa, 2015
201 yılının ikinci çeyreğine
ine kadar, bölgesindeki son 10 yıl
içinde gerçekleştirilen,
gerçekle tirilen, sosyal sorumluluk projelerinin bir listesini ve
etkilerini içeren bir rapor hazırlayacaktır. Her yılın başında,
ba
o yıl
üstlenilecek Sosyal sorumluluk alanları bu rapora göre Yönetim
Y
Kurulu’nca belirlenecektir.
P.G.1: Sosyal Sorumluluk projeleri raporu
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4.9.

Kurumsal Performans Göstergeleri

Tablo 8. Çorlu Ticaret Borsası’nın Genel Hizmet (Süreç) Performans Ölçüm Tablosu
Temel süreçler

Performans Konusu

Performans Göstergesi

Performans Ölçme Yöntemi

Performans Hedefi
2013

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

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

2014

2015

2016

Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin kalitesi

Hizmetleri alanın (Üyenin)
Memnuniyet oranı

Anket/hizmet

75%

80%

85%

95%

Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin verimliliği

Hizmetlerin web ortamına
aktarılma oranı

Analiz, Rapor/hizmet

15 %

20%

40%

70%

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

Anket/hizmet

80%

85%

90%

95%

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

Analiz, Rapor/hizmet

2%

3%

5%

7%
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Temel süreçler

Performans Konusu

Performans Göstergesi

Performans Ölçme Yöntemi

Performans Hedefi
2013

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

2014

2015

2016

Proje verimliliği

Proje kabul oranı

Başvurulan proje sayısı /
kabul edilen proje sayısı

30%

50%

75%

90%

Haberleşme ve Yayınlar

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.5.

Bir önceki yıla göre artış
oranı

10%

7%

5%

5%

Bilişim Teknolojileri Kullanımı

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.6.

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

1%

3%

5%

10%

Üye İlişkileri Yönetimi

TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon Kriterleri
Madde 1.7.

Ankete cevap verenlerdeki
bir önceki döneme göre
artış oranı

5%

10%

10%

10%

Araştırma, Geliştirme faaliyetleri

Araştırma Sayısı

Gerçekleştirilen Araştırma
sayısı /Talep edilen
Araştırma sayısı

2%

5%

20%

50%

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Proje sayısı

Bir önceki yıla göre artış
sayısı

2

3

3

4

85%

90%

95% 100%

20%

30%

50%

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

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

75%
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5. MALİYETLENDİRME
İRME

MALİYET
İYET TABLOSU
Stratejik Amaç 1.1
Hedef 1.1.1
Strateji 1.1.1.1.
Strateji 1.1.1.2.
Strateji 1.1.1.3.
Hedef 1.1.2
Strateji 1.1.2.1.
* Strateji 1.1.2.2.
Stratejik Amaç 1.2.
Hedef 1.2.1
Strateji 1.2.1.1.
Hedef 1.2.2

2013

2.014

2015

2016

3.000
2.000

3.000
2.000

3.000
2.000

3.000
2.000

1.000
0

1.000
0

1.000
0

1.000
0

Stratejik Amaç 1.3.
Hedef 1.3.1
Strateji 1.3.1.1.
Hedef 1.3.2
Hedef 1.3.3
Strateji 1.3.3.1.
Hedef 1.3.4
Stratejik Amaç 1.4.
Hedef 1.4.1
Strateji 1.4.1.1.
Hedef 1.4.2
Hedef 1.4.3
Hedef 1.4.4
Hedef 1.4.5

2013

2014

2015

2016

Maliyet
yet Strateji 1.1.1.3.'ün içindedir

0

0

8.000

10.000

0

0

1.000

11.000

diğer yıllarda,
personel giderleri
içerisinde yer alır
1.000
1.000

1000

1.000

1000

1000

18.000

Strateji 1.2.2.1.
Hedef 1.2.3
Strateji 1.2.3.1.
Strateji 1.2.3.2.
Strateji 1.2.3.3.
Strateji 1.2.3.4.
Strateji 1.2.3.5.
Strateji 1.2.3.6.
Strateji 1.2.3.7.
Hedef 1.2.4

YILLIK İŞ PLANLARI

10.000

0

0

0

0

5.000
5000
500

5.000
5.000

0

0

0

0

0

0

1.000
3.000
3.000

1.000

1.000

500

500

10.000
1.000
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MALİYET
İYET TABLOSU
Stratejik Amaç 1.5.
Hedef 1.5.1
Hedef 1.5.2
Strateji 1.5.2.1.
Hedef 1.5.3
Strateji 1.5.3.1.
Stratejik Amaç 1.6.
Hedef 1.6.1
Strateji 1.6.1.1.
Hedef 1.6.2
Strateji 1.6.2.1.
Hedef 1.6.3

YILLIK
ILLIK İŞ PLANLARI

2013

2.014

2015

2016

3.000
4.000
4000
0
0

3.000
5.000
5.000
0
0

3.000
5.000
5000
0
0

3.000
6.000
6000
0
0

0

0

0

0

20.000
20000

20.000
20.000

20.000
20000

20.000
20000

2013

2014

2015

2016

Stratejik Amaç 1.7.
Hedef 1.7.1
Hedef 1.7.2
Hedef 1.7.3
Hedef 1.7.4

18.000

diğer yıllarda,
personel giderleri
içerisinde yer alır
2.000
2.000

2.000

6.000

5.000
5000

5.000
5.000

0

0

0

0

0

0

12.000
12000

15.000
15000

18.000
18000

20.000
20000

Stratejik Amaç 2.2.
Hedef 2.2.1
Strateji 2.2.1.1.
Hedef 2.2.2
Strateji 2.2.2.1.
Hedef 2.2.3
Strateji 2.2.3.1.
Hedef 2.2.4
Strateji 2.2.4.1.
Hedef 2.2.5
Strateji 2.2.5.1.

12.000
12000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

15.000
15.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
1.000
1000

18.000
18000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

20.000
20000
10.000
10000
0
0
10.000
10000
1.000
1000

Stratejik Amaç 2.3.
Hedef 2.3.1
Strateji 2.3.1.1.
Strateji 2.3.1.2.

10.000
8000
2000

12.000
10.000
2.000

14.000
12000
2000

16.000
14000
2000

Stratejik Amaç 2.1.
Hedef 2.1.1
Strateji 2.1.1.1.
Strateji 2.1.1.2.
Strateji 2.1.1.3.
Hedef 2.1.2
Strateji 2.1.2.1.
Strateji 2.1.2.2.
Hedef 2.1.3
Strateji 2.1.3.1.
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MALİYET
İYET TABLOSU
2013
Stratejik Amaç 2.4.
Hedef 2.4.1
Hedef 2.4.2
Hedef 2.4.3

2.014

YILLIK İŞ PLANLARI
2015

2016

2013

2014

2015

2016

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

Stratejik Amaç 2.5.
Hedef 2.5.1
Hedef 2.5.2

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

Stratejik Amaç 2.6.
Hedef 2.6.1
Hedef 2.6.2
Stratejik Amaç 3.1.
Hedef 3.1.1
Hedef 3.1.2

15.000
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Stratejik Amaç 3.2.
Hedef 3.2.1
Hedef 3.2.2
TOPLAM

119.500 161.000 114.500 109.500
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6. İZLEME VE DEĞERLEND
ĞERLENDİRME
İzleme,
zleme,

stratejik

plan

uygulamasının

sistematik

olarak

takip

edilmesi

ve

raporlanmasıdır. Değerlendirme
ğerlendirme
erlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere
kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
uygunlu
analizidir.
Stratejik planda yer alan ana tema, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye
ştirmeye dönük proje
ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için ana tema, amaç, hedef ve faaliyetler bazında
sorumluların kimler/hangi birimler olduğu,
oldu
bunların
rın ne zaman gerçekleştirileceği,
gerçekle
hangi kaynakların kullanılacağı
kullanılacağ gibi hususların yer aldığıı bir talimat hazırlanmıştır.
hazırlanmı
Çorlu TB Stratejik Planı uygulamalarının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi
de
Ekte sunulan; “Çorlu TB Stratejik Planın
Planı Uygulamalarını İzleme ve Değerlendirme
De
Talimatı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
gerçekle
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7. SONUÇ
Çorlu Ticaret Borsası’ndaki Stratejik Planlama çalışması,
ması, üst yönetimin yanı sıra
sıra, tüm
personelinin etkin katılımıyla yürütülmüştür.
yürütülmü
TOBB ETÜ Sürekli Eğitim
ğitim Merkezi (SEM
(SEM) danışmanlığında gerçekleştirilen
tirilen çalışmalarda,
çalı
başta Borsa üyeleri olmak üzere, farklı sektör ve kesimlerden, çok sayıda paydaşın
payda
katkısına
başvurulmuştur.
Dünyadaki baş döndürücü değ
değişim ve dönüşüm
üm sürecine paralel olarak, 2013 – 2016
dönemine ait Stratejik
ejik Planın uygulanmasıyla; Çorlu Ticaret Borsası’nın, yönetim
anlayışında,
ında, hizmet sunum biçimlerinde önemli de
değişiklikler
iklikler olacağı,
olacağ bugüne kadar
benimsediğii önceliklerin, % 100 üye memnuniyeti prensibi çerçevesinde de
değişeceği
beklenmektedir.
Borsa’nın Stratejik
tejik Plan çerçevesinde belirlediği
belirledi i vizyonuna 3 stratejik konu ile ulaşabileceği
ula
planlanmaktadır. Bunlar;
1. Borsa’nın Kurumsal Kapasitesi
2. Sunulan Hizmetlerin Kalitesi
3. Bölgesel
sel Kalkınmadaki Rol ve Sosyal Sorumluluktur.
Sorumluluktur
Çorlu Ticaret Borsa’sının 2013–2016
201
yılları arasında planlama ilkeleri doğrultusunda
do
yürütmeyi ve sonuçlarını izlemeyi öngördüğü
öngördü
Hedef ve ilgili Stratejileri kapsayan bu planın,
Bölgemizin ekonomik gelişmesi
şmesi ve üyelerimizin güçlenmesi hususunda destekleyici nitelikte
bir belge olması beklenmekte,
mekte, Borsa’nın daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmasına
kavu
katkı
sağlaması umulmaktadır.
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İş bu Stratejik Plan
lan Çorlu Ticaret Borsası 22.05.2013 tarih ve 02-06
06 sayılı Yönetim
Kurulu kararı ile TOBB 9. Dönem Akreditasyon Süreci
S
içerisinde yer alan
n temel yeterlilikler
maddesi gereğince
ince hazırlanmış
hazırlanmıştır.

Çorlu Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu

Yüksel ERTAN
Başkan
TOBB Genel Kurul Üyesi

Aydoğan EREN
Başkan Vekili

Ekrem AKALIN
Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Özer CİN
Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Mehmet Ali YAVUZ
Sayman Üye
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