
 

SAKARYA 

TİCARET BORSASI  

 

STRATEJİK PLANI 

2014 – 2017 

26.03.2014 /13 NOLU MECLİS TOPLANTISINDA ONAYLANMIŞTIR. 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
2 

Önsöz   

Bulundukları bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında Ticaret 

Borsalarına da önemli görevler düşmektedir.  

Borsalarımız üzerlerindeki bu sorumluluğun gereklerini yerine 

getirmek için, özverili ve planı hareket etmek zorundadırlar.  

Dünyada yaşanan büyük dönüşüme hem kamu yönetimi, hem de 

özel sektör olarak birlikte ve uyumlu bir biçimde ayak uydurmamız 

gerekmektedir. 

Kurumsallaşamayan, çağdaş yönetim ilkelerini içselleştiremeyen, bilgiye dayalı politikalar 

üretemeyen, kısacası planlı hareket edemeyen organizasyonların günümüz şartlarında ulusal 

bazda bile mevcudiyetlerini sürdürebilme şansları pek kalmamaktadır.  

Serbest piyasa ekonomilerinin temel prensibi; kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleştiriliyor 

olmasıdır. Ekonomik küreselleşmeden bahsedebilmemiz, bu entegrasyona ayak 

uydurabilmemiz için, kalkınmayı sağlayacak özel sektörün uluslararası rekabet düzeyi 

öncelikli konumuz olmalıdır.   

2023 yılında Ülkemizi gelişmiş 10 ülke arasına sokacak olan da, 500 Milyar $ ihracatı 

gerçekleştirecek olan da odalarımızla beraber borsalarımızın da üyeleri olan özel 

sektörümüzdür. 

Özel sektörümüze bu zorlu görevde yol gösterecek, destek olacak ve yanlarında yürüyecek 

olan kurumların arasında borsalarımıza da önemli rol düşmektedir. 

Özel sektörümüzün kurumsallaşmalarını, verimlilik temelli çalışarak rekabet avantajını 

yakalamalarını ve uluslararası piyasalara açılmalarını sağlamak için borsalarımızın üyelerine 

etkin bir biçimde hizmet sunması gerekmektedir. 

Borsalarımızın dünyadaki bu değişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurabilmeleri için 

kendilerine yeni vizyon belirlemeleri ve bu vizyon çerçevesinde kapasitelerini geliştirmeleri 

gerekmektedir.  

Sakarya Ticaret Borsası olarak; küreselleşen dünyada, öncelikle bölgemizin, dolaylı olarak 

ülkemizin, gereken pozisyonu alabilmesi için, üyelerimizin geçirmesi gereken bu değişim 

sürecinde önderlik etmeyi kendimize asli görev olarak addetmekteyiz. 
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Bu bilinçle, hem TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Sisteminin gereklerini yerine getirmek, 

hem de üyelerimize çağdaş hizmet sunabilmek için, değişim ve dönüşüm sürecini en iyi 

biçimde yönetmeyi planlıyoruz.  

ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilirliğinin günden güne içselleştiriliyor 

olması da bizleri güçlendirmektedir.  

II. dönem çalışmalarına başlamış olduğumuz Stratejik Planlama ile borsamızı tüm 

paydaşlarımızla beraber belirlemiş olduğumuz vizyona taşıyacak yol haritasını belirlemiş 

olacağız.  

Sakarya Ticaret Borsası’nın Stratejik Planının öncelikle borsamıza, bunun doğal sonucu 

olarak da bölgemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle; başta vermiş 

olduğu danışmanlık hizmetiyle Dr. Yüksel VARDAR olmak üzere, hazırlanma aşamasında 

katkı vermiş olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla, 

Cevdet METE 

Başkan 
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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin, ülkemizde de en iyi biçimde 

yönetilebilmesinin ön koşullarından birisi tüm kurumlarımızın Klasik Yönetim 

anlayışından Çağdaş Yönetim anlayışına geçmeleridir.    

Bu değişim sürecinde sadece bu süreci iyi biçimde yönetebilen kurum, kuruluş ve 

ülkelerin ayakta kalabileceği ve varlıklarını devam ettirebilecekleri aşikârdır. 

Çağdaş yönetişim anlayışının ön koşullarından birisi de; kurumda içselleştirilmiş bir 

“Yönetim Sistemi”nin olmasıdır.  

Bu tespitler, Sakarya Ticaret Borsasının Stratejik Planının hazırlanmasının temel 

felsefesini oluşturmuştur. 

Bu temel felsefe çerçevesinde şekillenen planın prensipleri aşağıda sunulmaktadır: 

 Plan, borsayı vizyonuna taşıması gerektiğinden, borsanın stratejik planı olarak 

hazırlanmış, bölgenin stratejik planına dönüşmesi gibi kritik bir yanlışa 

düşülmemeye özel dikkat gösterilmiştir. 

 Plan borsayı bulunduğu konumdan vizyonuna taşıyacak amaç, hedef ve 

stratejileri bütünlük ve içsel tutarlılık içerisinde hiyerarşik bir yapı içerisinde 

ortaya koymaktadır. 

 Plan borsanın, kamu adına yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, çağdaş borsacılık 

hizmetleri olarak tanımlanan; üyelerin sorunlarına çözüm getirecek, ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmaya yönelik amaç 

ve hedefleri içermektedir. 
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 Plan, borsanın bölgesel kalkınmadaki rol ve önemini daha da ileriye taşıyacak; 

bölgesel ve sektörel sorunların tespiti, çözüm önerilerinin (politikaların) 

geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesinin etkin ve verimli biçimde yerine 

getirilmesi için borsada sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını sağlayacak amaç 

ve hedefleri içermektedir. 

 Plan, borsanın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi, bölgesel kalkınmada 

önemli bir aktör olabilmesi için; “kurumsal” bir yapı içerisinde, kaynaklarını en 

iyi biçimde planlamayı, planı etkin olarak yönetmeyi, politika geliştirme ve 

karar süreçlerinde bilgi teknolojilerini verimli biçimde kullanmayı, üyeleriyle 

ilişkileri güçlendirmeyi ve borsanın tanıtımını geliştirmeyi sürdürülebilir bir 

biçimde yerine getirecek bir yönetim anlayışı ve örgütlenmeyi hedeflemektedir. 

 Borsanın alışılagelmiş düzen içerisinde (rutin olarak) yürüttüğü faaliyetlerin; 

vizyonun gerçekleşmesine anlamlı katkı sağlayamayacağı düşüncesiyle ve 

gereksiz kalabalığa meydan vermemek adına, plana dâhil edilmemesi 

benimsenmiştir. 

Yıllık İş Planları (Faaliyet Planları) hazırlanırken, bu tür faaliyetlerin ayrı bir 

bölümde (performans gösterge ve hedeflerine de gerek olmadan) ele 

alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bu yaklaşımla, planın maliyetlendirme aşamasında; personel ve bahse konu 

olan faaliyetlere ait sabit giderler ele alınmamış, sadece ve özellikle Borsayı 

vizyonuna taşıyacak stratejilere ilişkin maliyetler hesaplamaya dâhil edilmiştir. 

Plan yukarıda belirlenen prensipler üzerine inşa edilmiştir. 

Durum analizi ile borsanın tüm kaynak ve değerleri incelenmiş, özellikle “Kurum 

Kültürü”nü ortaya koyan süreçlerin analizi dikkatlice yapılmış, iç çevre ve dış çevre ile 

ilgili kazamın ve eğilimlerin belirlenmesi için iç ve dış paydaşlarla SWOT analizi 

gerçekleştirilmiş ve tüm bilgiler sentezlenerek borsanın durumu ortaya konmuştur.  

Bilgiler ilgili bölümlerde detaylarıyla verilmiştir.  

Genel olarak;  

 Borsanın bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkının önemi, paydaşları 

tarafından vurgulanmaktadır.  



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
8 

 Bunun yanı sıra, insan kaynakları yönetimi, üyeleriyle ilişkiler, kaynakların 

etkin biçimde planlaması, borsanın tanıtımının etkili biçimde yapılması ve 

bölgesel kalkınmada yönlendirici olma konularında etkili çalışmaların yapıldığı, 

bu konularda güçlü bir anlayışın olduğu gözlemlenmiştir. 

 Ancak, Kurumsallaşma (ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi) süreci ve 

buna paralel olarak Çağdaş Yönetim anlayışının (Kurumsal Yönetişim) 

içselleştirilmesinin, bilişim teknolojileri kullanım düzeyinin, araştırma 

kapasitesinin, kendi kaynaklarıyla proje yazabilme ve yönetebilme 

kapasitesinin yeterli düzeye getirilemediği, 

 Üyelerinin, sorunlarının tespiti, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek 

hizmetlerin (iş geliştirme, eğitim, bilgi sunma ve danışmanlık gibi) geliştirilmesi 

ve uluslararası pazarlara açılmaları konularında daha etkili olmak, girişimciliği 

özendirmek için yaklaşımlar sergilenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Borsanın geleceği bu tespitler ışığında tasarlanmıştır. Bu tespitler borsanın iki önemli 

misyonunu ortaya koymaktadır. Bunlar; üyelere hizmet ve bölgesel kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinde üstlenilen sosyal sorumluluk rolüdür.  

Borsanın bu iki misyonu da etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesi için, tüm 

yönetim süreçlerini; kurumsallaşmış bir yapı içerisinde ve çağdaş yönetim anlayışı 

prensipleriyle kurgulamalı ve yönetmelidir.  

Bu tespitler, borsayı var eden üç özelliği ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, borsanın 

stratejik planı bu üç temel öge üzerine kurulmuştur. 

Bu kurgu çerçevesinde her bir ögenin altında Amaçlar, her bir Amacın altında 

Hedefler bütünselliği koruyacak ve içsel tutarlılığı sağlayacak biçimde hiyerarşik 

olarak belirlenmiş, gerekli olduğu durumlarda, ilgili hedefi gerçekleştirmek adına, 

hedefe götüren faaliyetler olarak Stratejiler tanımlanmıştır. Planın performansını 

ölçmek amacıyla, her bir hedefe ilişkin Performans Göstergeleri ve bu göstergelerin 

hedefleri belirtilmiştir. 

Tüm hedeflerin maliyetlendirilmesi ve yıllık İş Planları tek bir tabloda verilmiştir. 

Planın izlenmesi ve değerlendirilmesinin sağlıklı biçimde yapılabilmesi için bir 

yönetmelik hazırlanmıştır.  
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2. GİRİŞ 

 

Kanun ile kurulmuş olup, Kamu Tüzel Kişiliğine sahip olan Ticaret Borsaları, kuruluş 

amaçları incelendiğinde alım satımı yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin Tescil 

işlemini gerçekleştiren kurumlar olarak algılansa da, ekonomiler geliştikçe değişik 

roller üstlenen, dolayısıyla ekonomideki etkileri sürekli artan kurumlar 

durumundadırlar. Tescil işlemiyle ekonominin kayıtlı hale gelmesindeki rollerinin yanı 

sıra,  fiyatların serbest piyasa koşullarında oluşmasına sağladıkları katkıyla, kamunun 

tarımsal destekleme politikaları ile oluşan maliyetlerinden tasarruf etmesini 

sağlayarak aslında ulusal refahın artmasına da dolaylı yoldan yarar sağlamaktadırlar. 

Ticaret Borsacılığındaki temel amaç; diğer sektörlerde de olduğu gibi, tarımsal ve 

hayvansal ürünlerin üretim ve ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak, ulusal 

kalkınmaya katkı sağlamaktır. 

Gerek sanayi üretimi, gerekse tarımsal ve hayvansal üretim süreçlerinde verimliliği 

artırmak için ileri teknoloji kullanılırken, üretilen bu ürünlerin satışını gerçekleştirmek 

için ticaret kavramında da, ucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi 

olarak adlandırılan “Elektronik Ticarete” kadar uzanan ciddi gelişmeler 

yaşanmaktadır.  

Ülkemizde Ticaret Borsacılığı alanında gerçekleştirilen makro düzenlemeler 

incelendiğinde, aslında dünyadaki gelişmelere paralel düzenlemelerin yapıldığı 

görülmektedir.  

Günümüzde Çağdaş Borsacılığı tanımlayan “Lisanslı Depoculuk”, “Ürün İhtisas 

Borsacılığı”, “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı” konusunda ülkemizde yapılan 

düzenlemeler ne kadar takdire şayan ise, bu düzenlemelere ilişkin uygulamaların, 
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aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen, hala hayata geçirilememiş olması da o 

derece üzücü ve düşündürücüdür.  

Ülkemizdeki Ticaret Borsalarının oluşturduğu yapının hantal ve verimsiz olduğu 

herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşması, 

oluşturulan düzenlemelerin uygulamaya geçirilebilmesiyle sağlanabilir. 

Burada borsalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk düşmektedir. 

Çağdaş borsa yapısına kavuşamayan borsaların (maddi durumları kötü olmasa bile) 

yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür.  

Oyunu kurallarına göre oynayanlar kazanacaklardır. 

Sakarya Ticaret Borsası da bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine 

getirmek üzere II. Dönem Stratejik Planını hazırlamıştır. 

Planda; fiziksel, beşeri ve mali kaynaklar, sunulan hizmetler, yönetim anlayışı ve 

kurumsal entelektüel kapasitesi hakkında borsanın yeterlilikleri “Durumu Analizi” ile 

ortaya konmaktadır.  

Misyon ve vizyon belirlendikten sonra, borsayı bu vizyona taşıyacak amaç, hedef ve 

stratejiler ortaya konmuş, maliyetlendirme çalışması yapılmış ve izleme 

değerlendirme yöntemi belirlenmiştir. 

Planın, Borsamızı çağdaş borsacılık anlayışına ve yapısına taşıyacağı konusundaki 

inancımız tamdır. 
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3. GENEL BİLGİLER 

 

3.1. Sakarya Ticaret Borsası 

Sakarya Ticaret Borsası, ilimizdeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan tacirlerin 

teşebbüsü neticesinde Ticaret Bakanlığı’nın 18 Şubat 1957 tarihli onayı ile 19 Şubat 

1957 tarihinde kurulmuş, 15 Nisan 1957 günü faaliyete geçmiştir. Adapazarı Ticaret 

Borsası ilk kurulduğu zaman 215 üye ile 5 meslek komitesine sahipti. Borsamız 

ülkemizde kurulan borsaların 33’üncüsüdür.  

Borsamız, ilk kuruluşunda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın malı olan bir binada 

hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonraları Adapazarı Belediyesi’ne ait otobüs 

garajının arkasında bulunan 5 dönümlük arsayı kiralayarak 5 dönümlük arsada kendi 

imkânları ile patates, soğan ve kabak çekirdeği üreten esnaf ve müstahsiller için 

dükkânlar tesis eserek Borsa içi alım satıma geçmiştir. 1977 yılında Erenler’ de 

Patates Üretim ve Tüketim Kooperatifi’nin Borsa ile anlaşmalı Patates Hali’ni 

yapması ile garajlardaki esnaf buraya nakledilmiş ve Borsa’nın dükkânları da süpürge 

imalatçılarına kiraya verilerek süpürge otu Borsa içi alım-satıma alınmıştır. Böylece 

Borsamız hem patates, soğan ve kabakta hem de süpürge otunda salon alım-

satımına geçmiştir. Ancak 3 adet binanın yeterli olmaması neticesinde 1975 yılında 

Erenler Patates Hali’nde 4 adet dükkânımız üzerine inşaat yapılarak büro kapsamı 

buraya getirilmiştir. Borsamız 1999 yılına kadar faaliyetine aynı yerde devam 

etmiştir.1992 yılında, hükümetimizin borsalara gerekli önemi vermesi ve borsaların 

faydasının anlaşılması neticesinde 164 sayılı Borsaların müteselsil sorumluluğu ile 

ilgili tebliğin çıkmasından sonra kapasitemiz % 100 artmış ve yeni bir borsa alanı 

yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yine Borsamız kendi imkânları ile Tekeler Mahallesi 

Çevre Yolu’nda 30 dönüm arazi satın alarak,3 adet bina, alım-satım salonları, sosyal 

tesisler ile 132 dükkânlık Zahireciler ve Süpürgeciler Sitesi inşaatına başlamıştır. Bu 
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inşaat 4 sene gibi kısa bir zaman içerisinde tamamlanmış ve Borsamız 19 Nisan 

1999 tarihinde Erenler’ de bulunan idare binasını mevcut yere naklederek faaliyete 

geçmiştir. Tekeler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan tesislerinde süpürge 

otunun borsa içi alım-satımını gerçekleştirmektedir. 
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4. MEVCUT DURUM ANALİZİ  

 

4.1. Süreçler / Faaliyetler 

Sakarya Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 2 ana süreç altında 

toplayabilmek mümkündür. Bunlar: 

1. “Üyeye Sunulan Hizmetler (Hizmet Kapasitesi)” 

ve 

2.  “Destek Faaliyetleri (Kurumsal Kapasite)”  

Borsamızda, “Üyeye Sunulan Hizmetler”in tümü, karakteristik olarak iki başlık 

altında toplanabilmektedir.  

Birincisi; Kanun ve yönetmeliklerle Ticaret Borsalarına verilmiş (Tescil, Sicil ve 

belge verme gibi) görevler olup, bu görevlerin ifası aşamasında, kanun ve 

yönetmelik dışında, Borsanın herhangi bir inisiyatif kullanması söz konusu 

olamamaktadır. Borsa bu konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçime, 

işlemleri hızlandırma mahiyetinde bazı önlemler alabilmektedir. Borsa bu 

durumda sadece “uygulayıcı” (operatör) konumunda olduğundan, bu 

karakteristikteki hizmetler “Operasyonel Hizmetler” olarak 

nitelendirilebilmektedir. 

İkincisi; Borsamızın misyonu gereği, Operasyonel nitelikteki hizmetlerinin 

dışında, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine, çağın gereklerine uygun biçimde, 

cevap verebileceği türde hizmetleri de üyelerine sunması gerekmektedir. Bu 

tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının merkezine yerleştirmiş 

kurumların, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak 

sunduğu hizmetler olup, zaman, mekân ve tercihlere göre farklılıklar 

göstereceğinden, bu farklılıklara karşılık, kurum tarafından yeni hizmet 

tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi gerekmektedir. Borsamızda bu nitelikteki 

hizmetler “Taktik Hizmetler” olarak adlandırılmaktadır. 
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“Destek Faaliyetleri” ise, Borsanın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve 

kaliteli biçimde yürütülmesini sağlayacak; “yönetimsel kararların alınması”, 

“örgütlenme biçimin düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları 

içermektedir. İdari ve Mali işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen 

“Klasik Destek Faaliyetleri”nin yanı sıra, günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”, 

“Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” ve “İyi Yönetişim” gibi konuların içerildiği 

“Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çağdaş 

yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır. 

Bu yaklaşımla; Borsamızdaki “Destek Faaliyetleri”ni; 

İlki, “Stratejik Destek Faaliyetleri”, İkincisi de, “Klasik Destek Faaliyetleri” olmak 

üzere iki grup altında topladık.       

Bu çerçevede, borsamızdaki tüm süreçler ve faaliyetler aşağıdaki tabloda bütüncül 

biçimde sunulmaktadır.  

Sakarya Ticaret Borsası Temel Hizmetler ve Temel Yeterlilikler (Süreçler/ Faaliyetler) 

Tablosu 

Ana Süreç Süreç Faaliyet 

ÜYEYE SUNULAN 
HİZMETLER 

Operasyonel 
Hizmetler 

Borsa İşlemlerinin Tescili 

Üye Sicil 

Belgelendirme 

Taktik  

Hizmetler 

Laboratuvar  

Satış Salonu 

İletişim Ağı 

Politika ve Temsil 

İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek  

Sosyal Sorumluluk 

DESTEK 
FAALİYETLERİ  

Stratejik  

Destek 
Faaliyetleri 

İyi Yönetişim, (Kurumsal Yönetişim, IS 9001, 
Akreditasyon) 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Kaynakların Yönetimi 

Haberleşme ve Yayınlar  

Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Yönetimi)  

Üye İlişkileri Yönetimi 

Proje Geliştirme ve Yönetimi 

Klasik  

Destek 
Faaliyetleri 

Bilgi İşlem  

Mali İşler  

İdari İşler  
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4.2. Paydaşlar 

Sakarya TB’nin paydaşları, Borsa’dan doğrudan ya da 

dolaylı olarak hizmet alan, ürün ve hizmetleriyle 

Borsa’yı doğrudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum 

ve kuruluşlar analiz edilerek belirlenmiştir.  

İlişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler; Kuruma girdi 

sağlayan, iş birliği yapılan, Kurum faaliyetlerinden 

etkilenen, Kurumu etkileyen, ürün ve hizmet sunulan kesimler dikkate alınarak, 

Paydaş Tablosu oluşturulmuştur. 

Yapılan Paydaş Analizi çalışması ile paydaşlarımız önem sırasına konmuştur. Bu 

çalışma, Borsa’nın geleceğini planlamak için ihtiyaç duyduğumuz durum analizi 

çalışmalarımıza davet edeceğimiz paydaşların belirlenmesine de katkı sağlamıştır.  

Sakarya Ticaret Borsası’nın Paydaşları 

PAYDAŞLAR Paydaş Türü Etki Önem 

TOBB  İç Paydaş  Güçlü  Önemli 

Borsa Meclisi  İç Paydaş  Güçlü  Önemli 

Üyeler  iç Paydaş  Güçlü  Önemli 

Çalışanlar  İç paydaş  Güçlü  Önemli 

KOSGEB Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya Valiliği  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya İl Özel İdaresi  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya Milletvekilleri  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya Belediyesi  Dış Paydaş Güçlü  Önemli 

Defterdarlık  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Dış Paydaş  Zayıf  Önemli 

İŞKUR  Dış Paydaş  Güçlü Önemli 

Üye olmayıp iş yapılan şirketler Müşteri  Zayıf  Önemli 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Dış Paydaş  Zayıf  Önemli 

Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar 
Borsası 

Dış Paydaş  Zayıf  Önemli 

Sakarya Ziraat Odası  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Basın  Dış Paydaş  Güçlü  Önemli 

Sakarya Halkı  Dış Paydaş  Zayıf  Önemli 

Organize Sanayi Bölgeleri Dış Paydaş  Zayıf  Önemli 
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4.3. İç Çevre Analizi 

Bu bölümde, borsanın mevcut durumunu 

ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan 

kaynaklanan ve borsanın kontrol edebildiği 

koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü 

ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

İç çevre analizi aşamasında, öncelikle, Borsanın mali, beşeri, teknolojik ve fiziksel 

kaynaklarının yeterliliği hususunda, verilere dayalı durum değerlendirmesi 

yapılacaktır. Bu analiz ile ortaya çıkan, yetersiz kaynakların tespiti ve giderilme 

biçimleri çok karmaşık olmayan süreçlerdir. 

Ancak, bu analiz ile elde edilen bilgilerin, kurumların geleceklerinin doğru biçimde 

planlanmasına sağladıkları katkı genellikle yeterli olmayabilmektedir. 

Borsa’nın “Hizmet Kapasitesi” ile yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi açısından 

“Kurumsal Kapasitesi”nin durumu hakkında tespit yapabilmek ve bu tespit sonucunda 

belirlenen noksanlıkların giderilmesini sağlayabilmek, birçok kurum için olduğu gibi 

borsa için de oldukça zor süreçlerdir.  

Bu zorluğun yanı sıra, kurumların vizyonlarının doğru biçimde belirlenebilmesi ve 

belirlenmiş vizyona kurumu taşıyacak amaç ve hedeflerin sağlıklı bir biçimde ortaya 

konabilmesi ancak ve ancak; 

kurumların “Hizmet Kapasitesi” ile “Kurumsal Kapasiteleri” hakkında durum 

değerlendirmesinin gerçekçi bir biçimde yapılmasına bağlıdır. 

Bu sebepten dolayı, borsamızın “Hizmet Kapasitesi” ve “Kurumsal Kapasitesi” 

hakkında gerçekçi bir değerlendirme de bu bölümde yapılmaya çalışılacaktır. 

 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
17 

4.3.1. Organizasyon Yapısı 

 

MECLİS 

YÖNETİM KURULU 

GENEL SEKRETERLİK 

   Disiplin Kurulu Hesapları İnceleme 

Komisyonu 

GENEL SEKRETER YARD. 

Muamelat  
Personel ve 

İdari İşler 
Tescil  

Canlı Hayvan 

Pazar Yeri 
Muhasebe 

Muamelat 

Memuru 

Personel ve 
İdari İşler Şefi 

 

Tescil Müdürü 
Muhasebe 

Müdürü 
 

Canlı Hayvan 
Park Pazar Yeri 

Amiri 
Basın Yayın 
Sorumlusu 

 

Şoför 

Yardımcı 
Personel 

 

Hizmetli 

Tescil 
Memurları 

 

Muhasebe 
Memuru 

 
Bilgi İşlem 
Sorumlusu 

 

Hizmetli 

Akreditasyon 

Sorumlusu Kalite 

Yönetim Temsilcisi 

   Meslek Komiteleri 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
18 

4.3.2. Fiziksel Şartlar: 

Sakarya Ticaret Borsası, Tekeler Mahallesi Çevre Yolu’nda, kendi malı olan 30 dönümlük 

arazide, Zahireciler Süpürgeciler Sitesinin içinde, bulunmaktadır.   

938 m2’lik 1 İdari Bina,  

336 m2’lik 1 Laboratuvar Binası ve  

309 m2’lik Süpürge Müzayede Salonu olmak üzere üç binası bulunmakta olup, toplam 

kullanım alanı 1.583 m2’dir. 

Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde hizmet amacıyla üç tescil bürosu bulunmaktadır. 

İdari bina; 11 hizmet borsası, 1 konferans salonu, 2 toplantı salonu,1 müstahsil tribününden 

oluşmaktadır.  

Çalışan başına düşen alan 36 m2‘dir. 

4.3.3. Mali Yapı: 

Sakarya Ticaret Borsası’nın 2013 yılı tahmini Gelir Bütçesi; 2.750.000,00 TL olarak 

belirlenmiş, ancak gerçekleşen bütçe, %20 fazla ile 3.301.283,63 TL olmuştur. 

Son 5 yılda aidat tahsilatı için bütçeye konulan tutarların gerçekleşme oranları aşağıda 

verilmiştir. 

Yıllar Bütçedeki Tahsisat Gerçekleşen  Oran  

2009 128.055,00 91.181,31 0,71 

2010 155.315,00 91.332,06 0,59 

2011 160.275,00 123.134,12 0,77 

2012 161.220,00 121.127,76 0,75 

2013 171.040,00 115.669,42 0,68 

2009, 2011 ve 2012 yıllarında aidat tahsilatları için bir personel görevlendirilerek üyelere 

yerinde tahsilat yapılmaya yollandığından gerçekleşme oranları daha yüksek olmuştur.  

2010 ve 2013 yıllarında personel yetersizliğinden dolayı personel aidat tahsilatına 

gönderilememiş, bu yüzden gerçekleşme oranları düşük kalmıştır. 
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4.3.4. İnsan Kaynakları: 

15 personelin görev yaptığı Sakarya Ticaret Borsasında çalışanlara ilişkin bazı göstergeler 

aşağıda görsel olarak sunulmaktadır.  

Eğitim  

 

Çalışanların yaklaşık yarısının eğitim seviyesinin üniversite düzeyinde olması, borsanın 

çalışan niteliğine verdiği önemin ve yöneticilerin borsayı vizyonuna taşıma yolunda önemli bir 

anlayış sergilediklerinin bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır.   

Yaş  

Borsa çalışanları yaş ortalaması 36,86‘dır. Çalışanların yarısı bu ortalamanın üzerinde, yarısı 

da altında yer almaktadır. 44 yaşın üzerinde ve 29 yaşın altında çalışan bulunmaması, 

çalışanlar 29 yaş ile 44 yaş olan orta yaş bandına yerleşmiş olduğunu göstermektedir.  

Borsada ne yaşlı grup diyebileceğimiz, hantal, fakat tecrübeli, ne de genç grup 

diyebileceğimiz, tecrübesiz fakat dinamik grup bulunmamaktadır. 
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Üniversite Lise ilkokul
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Eğitim Düzeyi Dağılımı  
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Cinsiyet 

Borsada çalışanların cinsiyet dağılımı da dengeli biçimdedir. 15 çalışanın 7’si bayan, 8!i de 

erkektir.  

 

Çalışma Süreleri 

Çalışanların %60’ı 14 ve üzeri yıldır borsada çalışmaktadır. %40’ı ise 4 ve aşağısı yıldır 

borsada çalışmaktadır. Çalışanların yaşları 29-44 yıl olarak orta grupta toplanırken, çalışma 

süreleri incelendiğinde herhangi bir orta grubun oluşmadığı, buna karşın, %60’ının tecrübeli, 

%40’ının ise tecrübesiz olduğu görülmektedir. 
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Borsanın insan kaynağı nicelik ve nitelik açısından yetersiz olmamakla beraber; bu 

kaynağın borsanın performansını artıracak biçimde yönetilmesi, geliştirilmesi gereken 

yön olarak görülmektedir.  
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4.3.5. Teknolojik Altyapı: 

Borsada üye bilgileri hem TOBB’un sağladığı altyapı ile üye modülüne, hem de 

borsadaki üye programına girilmektedir. Bu kesinlikle verimsiz ve hantal bir yapının 

göstergesi olurken, aynı zamanda hata oranını da yükseltmektedir.  

Bunun yanı sıra, muhasebe bilgileri, önceleri TOBB’un Muhasebe modülüne 

girilirken, yeterli fayda sağlanamadığı düşüncesiyle bundan vazgeçilmiş ve borsanın 

muhasebe programına girilmeye başlanmıştır. 

Borsada bir adet Server ve buna bağlı masa üstü bilgisayarlar bulunmaktadır. 

Web sayfasının hosting hizmeti dışarıdan sağlanmaktadır. 

Borsanın içerisinde, tüm hizmetleri kapsayacak entegre bir sistem kurulamadığı için, 

internet sayfası da statik yapıda bir saya olarak kalmakta, veritabanlarına bağlanmış 

dinamik sayfa haline getirilememektedir.  

Borsada ayrıca, belli sayıda yazıcı, bir adet projeksiyon cihazı ve notebook 

bulunmaktadır. 

Sakarya Ticaret Borsası’nın teknolojik altyapısı incelendiğinde; teknoloji kullanımı 

konusunda duyarlı davranılmakla beraber; borsanın hizmet kalitesini ve verimliliği 

doğrudan etkileyecek olan bilişim teknolojileri yönetimi konusunda, gelişmeye açık 

yönlerinin olduğu görülmektedir.    

Borsa’nın tüm birimleriyle etkin ve verimli biçimde çalışacak bir bilişim altyapısı 

çalışması başlatması uygun olacaktır. 
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4.4. Borsanın Hizmet ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi 

Durum Analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, borsanın Kurum Kültürü yani, 

“Hizmet” ve “Kurumsal” kapasitesinin doğru biçimde tespit edilmesi kritik önem arz 

etmektedir.  

Aşağıdaki tablolarda; sunulan hizmetler ve destek faaliyetlerinin borsada ne nitelikte 

gerçekleştirildiğinin incelemesi gerçekçi biçimde yapılmaya çalışılmıştır.  

Bu tespitler yapılırken; uluslararası düzeyde “Çağdaş Borsacılığın” yegâne kanıtı 

niteliğinde olan, TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Kılavuzu, referans doküman olarak 

ele alınmıştır.  

Borsalarda gerçekleştirilen Stratejik Plan çalışmaları aşağıdaki tabloda elde edilen 

sonuçların, bazı nüanslarla beraber, tüm borsalar için genellikle geçerli olduğunu 

ortaya koymaktadır. 
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Ana 
Süreç 

Süreç Faaliyet Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri 
Borsanın durumu  

(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi) 

Ü
Y

E
Y

E
 S

U
N

U
L

A
N

 H
İZ

M
E

T
L

E
R

 

O
p

e
ra

s
y
o

n
e

l 
H

iz
m

e
tl
e

r Borsa İşlemlerinin 
Tescili 

5174 Sayılı “Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği İle 
Borsalar ve Borsalar Kanunu” Madde 34, 45, 46, 47, 48.  

Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, üye 
beklentileri ve memnuniyeti, personelin yetkinliği, 
kurumsal performans 

Mevzuata uygun biçimde gerçekleştiriliyor. 

Bilişim teknolojileri kullanımı daha iyileştirilmeli.  

Üye ve Müstahsilin ihtiyaç ve memnuniyet seviyesi detaylı 
ölçülmeli.  

Personelin yetkinlik gelişimi performans yönetimiyle plan dâhilinde 
yürütülmeli. 

Üye  Sicil 

5174 Sayılı “Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği İle 
Borsalar ve Borsalar Kanunu” ve “Borsa Muamelat 
Yönetmeliği”. Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri 
kullanım düzeyi, üye beklentileri ve memnuniyeti, 
personelin yetkinliği, kurumsal performans 

Belgelendirme 

5174 Sayılı “Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği İle 
Borsalar ve Borsalar Kanunu” Madde 51.  

Mevzuata uyum, bilişim teknolojileri kullanım düzeyi, üye 
beklentileri ve memnuniyeti, personelin yetkinliği, 
kurumsal performans 

T
a

k
ti
k
 H

iz
m

e
tl
e

r 

Laboratuvar 

Üyelerin ihtiyacı olan ürün analizlerinin gerçekleştirilmesi, 
uluslararası akreditasyon, kalibrasyon, fiziksel şartlar, 
yetkin personel, ileri teknoloji, laboratuvar-satış salonu 
iletişim alt yapısı, 

Borsa’nın ortağı olduğu, bir Gıda Laboratuvarı mevcuttur.  

 

Bu laboratuvar, 7 farklı analiz parametresinde TÜRKAK tarafından 
akredite olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Satış Salonu 

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

Süpürge otu ile ilgili müzayedelerin yapıldığı bir satış salonu 
olmakla beraber, ciddi altyapı sorunları bulunmaktadır.  

 

Ayrıca Canlı Hayvan Pazarı ile ciddi bir anlayış ve önemli 
yatırımlar mevcuttur. 

İletişim Ağı 

Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli takip edilmesi 
(Anket ve diğer kanallarla),  

Bu ihtiyaç ve beklentilere çözüm getirecek ürün ve 
hizmetlerin belirlenmesi (Araştırma) 

Üyelerin Borsa hizmetlerinden faydalanma düzeylerini 
sürekli ölçülmesi (veri analizleri)   

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

Süreç Faaliyet Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri 
Borsanın durumu  

(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi) 

Ü
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(D

e
v
a
m

…
) 

Politika ve Temsil 

Üyeleri için önemli olan konuların belirlenmesi, çözüm 
önerilerinin oluşturulması, karar alıcılara sunularak takip 
edilmesi, 

Üyelerini temsilen uluslararası etkinliklere katılınması, 

Sektörel ve ekonomik konulardaki görüş ve tutumlarının 
sürekli ölçülmesi 

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

Borsanın üzerinde çalıştığı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak 
projeler bu kapsamda değerlendirilmelidir 

İş Geliştirme, 
Eğitim, Bilgi, 
Danışmanlık ve 
Destek  

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

Borsa üyeleri için bazı eğitim programları düzenlemektedir. Ancak, 
bu eğitimlere katılım oldukça düşüktür. Öncelikle, eğitimlere ilgi 
düzeyini artıracak, kalitesini yükseltecek önlemler alınmalıdır. 
Ayıca, üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler borsa tarafından 
sunulmalıdır. Üyelerin sorunlarının çözümünde, gerektiğinde, 
danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizma geliştirilmelidir. 

Özellikle üyelerinin kendi aralarında iş geliştirme fırsatlarını ortaya 
koyacak araştırmalar yapılmalıdır. Tüm bunların sürekliliğini 
sağlayacak sistem ve dokümantasyon hazırlanmalıdır.   

Sosyal 
Sorumluluk 

Bölgenin özellikle sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 
proje ve faaliyetler.  

Borsa, bölgesel kalkınmadaki rolünün bilinciyle ve kaynakları 
dâhilinde, sosyal sorumluluğunu belirleyerek kamuoyuna 
bildirmelidir. 

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin öncesinde, faaliyetlerin 
yaratacağı katma değer için sağlıklı değerlendirmelerin yapıldığı, 
sürekliliği sağlayacak, bir yapı kurulmalıdır. 
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Ana 
Süreç 

Süreç Faaliyet Dayanak/Açıklama/İyi Uygulama Göstergeleri 
Borsanın durumu  

(Güçlü / İyileştirme gerektiren yönlerin değerlendirilmesi) 
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İyi Yönetişim  

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

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

Araştırma, 
Geliştirme, 
Planlama ve 
Kaynakların 
Yönetimi 

Üyelerin belirlenmiş ihtiyaç ve beklentilerine çözüm 
üretecek Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
yapılması, 

Güçlü bir “Mali Politika” ile mali kaynakların optimal 
biçimde yönetilmesi (Stratejik Planlama), her türlü 
finansal verinin analiz edilerek bilgi üretilmesi, 

İnsan Kaynağının en verimli şekilde yönetilmesi, 
çalışan performansının yönetimi 

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

Haberleşme 
ve Yayınlar  

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

Borsa hizmetlerini ve politikalarını tanıtmak için medyayı etkin kullanma 
çabası içerisindedir. Ancak bu durum şartlara, zamana ve mekâna ve konuya 
göre değişkenlik göstermektedir. Bazı durumlarda medya çok etkili biçimde 
kullanılabilirken, bazı durumlarda bu etki istenilen düzeyde olmamaktadır. 
Borsa basın ve medya ile ilişkilerinin düzeyini her zaman ve sürekli biçimde 
en yüksek seviyede tutacak politikasını belirlemeli ve bu konuda gerekli 
yapılanmayı gerçekleştirmelidir. 

Borsa Ayrıca, basın yayın organlarıyla gerçekleştirdiği tüm iletişim 
faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini ölçecek yapıyı da kurmalıdır. Üyeleriyle 
haberleşmesini sağlayacak yabancı dil destekli dinamik web sitesi 
oluşturmalıdır. 
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) Bilişim 
Teknolojileri 
kullanımı 
(Yönetimi)  

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

Borsa hizmetlerinde bilişim teknolojilerini etkili biçimde kullanamamaktadır. 
Bu teknolojilerin hem hizmetler hem de yönetim süreçlerinde etkin biçimde 
kullanılabilmesi için, bütüncül bir bakış açısıyla sistemin yeniden analiz 
edilerek tasarlanması gerekmektedir. Bu tür bir çalışma borsayı her alanda 
daha verimli kılacaktır. 

Üye İlişkileri 
Yönetimi 

Üyeye hizmet (Üyeyle ilgilenme) noktasında en 
yüksek standartlara sahip olunması, üyeye ilk temas 
noktasında en iyi hizmet için çalışanının sürekli 
eğitilmesi, üyenin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetinin 
sürekli ölçülmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi, 

Üye bilgilerinin güncel tutulması, üyeye verilen 
hizmetlerin takip edilmesi, üye ilişkileri stratejisi, 
politikası veya prosedürünün oluşturulması  

Borsa üyesi ile ilişkilerini her zaman en yüksek standartta tutmaya 
çalışmaktadır. Üye ile ilişkilerin minimum standartlarını belirleyecek, sürekli 
iyileştirmeyi hedefleyecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak bir “Üye İlişkileri 
Yönetim Sistemi”nin kurulması gerekmektedir. 

Bu yeni yaklaşım, üye bilgilerinin sürekli güncelliğinin sağlanmasına katkı 
sağlayacaktır. Çalışanın yetkinliklerini belirli program çerçevesinde 
geliştirmelidir.  

Proje 
Geliştirme 
ve Yönetimi 

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

Borsanın proje geliştirme ve yönetme kapasitesi, 
yetkin personel,    

Borsa, proje geliştirme ve yönetme konusunda Genel Sekreterinin 
önderliğinde bazı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Nitelikli personel 
yetersizliği önemli bir sorun oluşturmaktadır. Proje faaliyetlerinin beklenen 
etkiyi göstermesi için gerekli eğitimler alınmalı, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı 
haline dönüştürülmelidir. Gerektiğinde yeni personel istihdam etmelidir. 

Özellikle, proje yönetme kapasitesindeki gelişim, Borsa’nın kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılmasında “Kaynak Yönetimi” anlayışının 
içselleştirilmesine katkı sağlayacaktır.   
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Bilgi İşlem  
Donanım, Yazılım, İletişim bakım ve desteği, 
(sürdürülebilirliği ortaya koyacak doküman, ve 
uygulama kanıtları) 

Borsa, konuya ilişkin dokümantasyonu Kalite sistemi içerisinde tanımlamıştır.  

 

Ancak, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda bazı sıkıntılar 
mevcuttur.  

 

Sürdürülebilir biçimde uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almalıdır. 

 

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

İdari İşler  
Evrak, Arşiv, Bakım, Temizlik, Ulaştırma, 
(sürdürülebilirliği ortaya koyacak doküman, ve 
uygulama kanıtları) 
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Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle yönetim ve çalışanlar olmak 

üzere, üye ve paydaşlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın “güçlü” ve 

“geliştirilmeye açık” yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

4.4.1. Güçlü Yönler 

 Sağlam bir mali yasının olması (11) 

 Borsamızın işlem hacmi bakımından ilk 10 borsa arasında olması (8) 

 TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması (7) 

 Akredite bir gıda laboratuvarının olması (6) 

 Akredite bir borsa olması (5) 

 Personele sağladığı imkânlar ve verdiği değer (4) 

 Yönetimde istikrarlı ve kararlı oluşu (4) 

 Yeniliklere açık ve ayak uydurması (4) 

 Üyelerimizle iyi olan Diyaloğumuz (3) 

 Kaliteli yönetim ve personele sahip olması (3) 

 Değişim odaklı olması (3) 

 Üyelere hizmet amaçlı tescil şubelerimizin olması (3) 

 Teknoloji kullanımı (2) 

 Donanımlı bir hayvan pazarının olması (2) 

 Köklü bir geçmişe sahip olması 

 Üye memnuniyetinin yüksek olması 

 Ülkemizin önde gelen ticaret firmalarının borsamıza kayıtlı olması 

 Sürekli yayınların olması 

 Kocaali, Karasu ve Hendek ilçelerindeki tescil büroları ile üyeye yerinde hizmet 

sağlaması 

 İş disiplinine önem vermesi 

 Yönetimin tanınırlığa önem vermesi 

 STK’ların içinde önemli bir pozisyonda olması 

 Borsa çalışanlarının bilgili ve becerisinin iyi olması 

 Borsa Başkanının TOBB “Borsalar Konseyi”nde olması 

 İlde bulunan komisyonlarda borsa temsilcisinin bulunması 
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4.4.2. Geliştirilmeye Açık Yönler 

 Hayvan pazarını ve canlı hayvan satışlarını yapmak için müzayede salonunu kurmuş 

olmasına rağmen müzayedelere başlanamamış olması (7) 

 Hizmet verebilecek personel eksikliği (5) 

 Meslek komitelerinin aktif olmaması (4) 

 Süpürge otu haricinde ihale usulü satışın yapılmaması (4) 

 Dijital arşive sahip olmaması (4) 

 Kurumsallaşma sürecini tamamlamamış olması (3) 

 Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması (3) 

 Bölgenin elinde bulundurduğu tarım ve hayvancılık alanındaki ekonomik güce oranla 

sesini yeterince duyulamaması, tanıtım eksikliği (3) 

 Borsa bünyesinde eleman eksikliği (örneğin güvenlik, tescil ve muhasebe bölümü) (3) 

 Temsil noktasında çok aktif olmaması, TOBB’da temsil edilmemesi 

 ISO ve Akreditasyon belgelerinin alınmasına rağmen tam olarak uygulanamaması 

 Personel takip sisteminin profesyonel kullanılamaması 

 Danışmanlık hizmetlerinin olmayışı 

 Lisanslı depoculuk sistemine geçilememiş olunması 

 Personelin kalite ve akreditasyon sistemine ilgisizliği 

 Kadın girişimcilerin borsa kayıtlarının çok az olması 

 Bilişim Teknolojileri sisteminin tam oturmamış olması 

Bu bilgiler, İç Çevre Analizi bölümündeki fiziksel, mali, beşeri ve teknolojik verilerin 

değerlendirildiği bilgiler ve “Borsa’nın Hizmet ve Kurumsal Kapasitesinin 

Değerlendirilmesi” bölümündeki sonuçlarla sentezlenerek; Borsanın “güçlü” ve 

“geliştirilmeye açık” yönleri somutlaştırılacak ve Borsa’nın geleceği bu somut bilgiler 

baz alınarak planlanacaktır. 

4.5. Dış Çevre Analizi 

Toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle üye ve paydaşlar olmak üzere, 

yönetim ve çalışanlardan da alınan bilgiler doğrultusunda borsanın faaliyet alanı ile 

ilgili “fırsatlar” ve “tehditler” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
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4.5.1. Fırsatlar 

 Sakarya’nın ülkenin en büyük pazarı olan İstanbul’a yakın olması 

 Sakarya’da doğal ürün elde etme imkânının hala varlığını koruması 

4.5.2. Tehditler 

 Sanayileşmenin Sakarya’da giderek artması (4) 

 Birinci sınıf tarım arazilerinde yapılaşma olması (3) 

 Tarımsa üretimde çeşitlenmeye gidilememesi   (3) 

 Aşırı tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle doğal ürün üretim alanlarının azalması (3) 

 Hükümetin tarımda uyguladığı yanlış politikalar ve bürokrasi (3) 

 Tarımla ilgili desteğin yetersiz olması (3) 

 Alternatif ürünlerin tespit edilmemesi 

4.5.3. Sorunlar 

 Tarım arazilerinin imara açılması sebebi ile verimli toprakların azalması (9) 

 Devletin tarım desteğinin az olmasından dolayı toprakların ekilememesi (4) 

 Çiftçinin yeteri kadar bilinçli olmaması (3) 

 Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin üretim miktarını ve kalitesini düşürmekte olması 

(3) 

 Sakarya ekonomisi kendi ürününü işlemeyen sanayi ile doluyor olması sebebi ile kirli 

bir sanayi kenti olmaya doğru hızla gidiyor (3) 

 Personel yetersizliği (Hayvan pazarı için yeni personel alınmalı ve yetiştirilmeli) (3) 

 Bölgede nitelikli iş gücü yetersiz 

 Üniversite ile işbirliğinin sağlanamaması 

 Sakarya’da yapılan araştırmalara göre güvenlik, yaşanabilirlik, eğitim bakımından 

sonlarda yer alması 

 Özellikle eğitim kalitesinin düşük olması 

 Kocaali’nin gölgesinde kalıyor olması 

 İlimizin teşvik kapsamında olmaması 

 Gereksiz ve sıkıcı bürokrasi 

 Sürekli göç alıyor olması 

 Bölgede miras hukuku sebebiyle küçük ölçekli işletmelerin olması 

 Tarım ve Hayvancılık konularında uygulamalı eğitimlerin az olması 
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 Hayvancılıkla uğraşan üyelerin teknoloji kullanımlarının yetersiz olması 

 Sanayi – tarım entegrasyonunun yetersizliği 

 Çözüm üretici politikaların geliştirilememesi 

 Üyelerin BAĞ-KUR kesintileri ile ilgili sıkıntıları 

 Kayıt dışı ekonomi 

 Müzayede usulü borsacılığın olmaması 

 Üyelerin düzenlenen toplantı, seminer ve konferanslara katılmamaları 

 Hayvancılıkta önemli bir role sahip olmayışı 

 Hayvan park ve Pazar yerinin sürekli kapatılıp ekonominin olumsuz yönde etkilemesi 

 Tarım sektöründe pazarlama, depolama ve paketleme gibi tesislerin yetersizliği 

4.5.4. Beklentiler 

 Çiftçilere ve meslek gruplarına yönelik, mümkünse her ilçede, eğitim düzenlenmesi 

(8) 

 Süpürge otu harici diğer ürünlerde de müzayede usulüne geçilmesi (7) 

 Cumartesi günü yapılan müzayedenin hafta içine alınarak maddi ve zaman kaybının 

önlenmesi (7) 

 Bölgenin gündeminde çok daha fazla yer alması (6) 

 Sakarya Üniversitesi ile işbirliğinin ivedilikle yapılması (6) 

 Bilişim ve Teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve hizmet 

birimlerimize uyumun sağlanması ve dijital arşiv ortamında evrakların muhafaza 

edilmesi (4) 

 Üyelerine projelerde danışmanlık yapılması, yol gösterilmesi(4) 

 Her yıl bilimsel bilgilendirme toplantılarının yapılması, borsa gerçeği anlatılmalı (4) 

 Kurumsallaşma sürecini en kısa sürede tamamlaması (3) 

 Lisanslı depoculuk ve ekstansif tarımla daha da büyüyebilmesi (%50 sanayi ve %50 

tarım – hayvancılıkta kalkınan bir bölge haline gelmesi (3) 

 Borsanın yeni projeler üretmesi (3) 

 Hem bölge hem de üyelerin kalkınması için önemli konuların belirlenip karar alıcılara 

sunularak takip edilmesi (3) 

 Meslek komitelerinin daha aktif hale getirilmesi (3) 

 Borsanın kamuoyunda hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeye ağırlık verilmelidir (2) 

 Borsada İhtisas sahibi personelin istihdam edilmesi (Veteriner Hekim, Ziraat 

Mühendisi gibi (2) 
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 Borsalar arasında 7. sırada yerini koruyup daha iyisi için gelecek planlarını sağlam 

temele oturtması ve güçlü bir STK olmalı 

 Arazi toplulaştırılmasının yapılması 

 Her yönüyle çok iyi bir köylü pazarının yapılması 

 Tarım ve Hayvancılık sektöründe yerel yönetimlerdeki iletişim eksikliğinin giderilmesi 

Kocaali’ndeki gibi bir yapılanmaya gidilmesi 

 Gıda endüstrisinin şehirde çoğalması sağlanmalı (Topraksız Tarım) 

 Üye profilinde değişiklik yapılmalı ve kadın üretici öne çıkarılmalı 

 Borsa üyeliğinin iyi bir PR (Halkla İlişkiler) çalışması olması için alanlar açılmalı 

 Şehrin kuzeyinde fındığın dışında tarımda yapılabileceği borsa desteği ile gösterilmeli 

 Sadece üyelerinin değil şehrin sorunlarıyla da ilgili daha katılımcı bir borsa olmalı 

 Hayvan pazarında alıcı ve satıcılar için sistemden kontrol mekanizmasının kurulması 

 Bir an evvel personel ihtiyacının giderilmesi 

 Üye güncellenmesi yapılmalı ve iletişim bilgileri elektronik ortamda olmalı 

 Sanayi raporunun güncellenmesi 

 Borsanın kapasitesini artıracak yeni birimlerin açılması (ARGE vb.) 

 Hububat borsacılığına geçilmesi 

 Borsa dergisinde mesleki bilgiler verilmeli ve şahısların görüşleri ve fotoğraflarına 

fazla yer verilmemeli 

 Yılda en az 1 defa Tarım Bakanı gelmeli 

 Laboratuvarlarda gıdada kapsamın belirlenmesi ile ihtiyaç tespitinin yapılması ile üye 

ihtiyaçları belirlenecek ve kazanç artırılacaktır 

 İhracatı kolaylaştırmak için Liman yapılması çok önemlidir. 

Sektörle İlgili Gelişmeler 

 Çin ve Hindistan gibi dünyanın en kalabalık iki ülkesinde gelir düzeyinin yükselmesi, 

tüketim eğilimini artırmaktadır. Ortalama bir Çinli ve Hintlinin ortalama bir Avrupalı 

veya ABD’linin yarısı kadar tüketmesi durumunda, mevcut gıda üretimi yetersiz 

kalacaktır. Bu durumda önümüzdeki 10-20 yıl içinde en pahalı ürünler gıda ürünleri 

olacaktır. 

 Artan gıda tüketiminin karşılanması için GDO’lu ürünlerin üretimi yaygınlaşacaktır. 

 GDO’lu ürünlerden veya tarımsal ilaç kullanılan ürünlerden kaçınma eğilimi giderek 

artacaktır. Gelir düzeyi yüksek bireyler, doğal ürünleri tercih edecektir. Geleceğin en 

çok kazandıran gıda pazarı, doğal ürünler pazarı olacaktır. 
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5. GELECEĞİN TASARIMI 

Borsa’nın geleceği planlanırken, durum analizinin sağlıklı bir biçimde yapılması 

amacıyla tüm veri, bilgi ve belgeler analiz edilmiştir.  

Plan hazırlanırken temel prensibimiz; borsada kalıcı ve sürdürülebilir bir yapının 

oluşturulmasını sağlamaktır. 

Ayrıca;   

 “Hizmetlerin etkin ve verimli kılınması”  

ancak  

 “Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” ile sağlanabilir gerçeği; 

Borsanın kalıcı ve sürdürülebilir yapısının bu iki tema üzerine kurulması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. 

Borsa’nın gelecekte nerede olması gerektiği araştırılırken, gerçekçi olmaya çalışılmış 

ve bu çerçevede Borsa’nın; 

 var olan ve geliştirilme imkanı olabilecek kaynakları ortaya konmuş,  

 güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerin neler olduğu,  

 faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası çevrelerde olumlu ve olumsuz 

gelişmelerin neler olduğu  

iç ve dış paydaşların görüşleri ve beklentileriyle tespit edilmiştir. 

Borsa üyelerine sadece tescil hizmeti sunan ve belge satan bir organizasyon 

olmaktan çıkıp, üyeleriyle sağlıklı ilişkiler kurmayı başarmış ve onların 

yönlendirmeleri doğrultusunda hizmetlerini tanımlamış,  hizmet alanların %100 

memnuniyetini hedeflemiş bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir. 

Sakarya Ticaret Borsası’nın geleceğinin planlanmasında;  
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 Durum analizinde ortaya çıkan sonuçlar, 

 Borsa’nın Güçlü ve Zayıf yönleri, 

 Borsa’nın faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, Borsa’nın dışında gelişen 

eğilimlerden ortaya konan Fırsat ve Tehditler, 

 Paydaşların beklentilerinden elde edilen sonuçlar beraberce analiz edilmiş, bu 

analiz sonucunda yönetim ile beraber oluşturulan vizyon ile nereye ulaşmak 

istediğimize karar verilmiştir. 

Eldeki kaynaklar ve beklentilerin örtüşmesi gerekliliği prensibi göz ardı edilmeden 

gerçekçi bir vizyon çizilmeye çalışılmıştır. 

5.1. Ortaya Çıkan Durum 

 Sakarya Ticaret Borsası’nın hizmet binası kendi 

malı olup, geniş bir kullanım alanına sahiptir.  

 Borsa, bölgesinde olukça ektili bir ağırlığa sahiptir. 

 Kurumsallaşma sürecinde önemli yol kat 

etmesine rağmen, uygulanabilir ve sürdürülebilir 

bir yapıya henüz geçilememiştir. 

 Borsa’nın performansını yükseltmesi için personelin yetkinliklerinin artırılması 

gerekmektedir.  

 Klasik yönetim anlayışı, karar süreçlerine ilgili tarafların katılımını 

sağlamakta yetersiz kalmakta, hizmetlerdeki etkinlik ve verimliliği düşürmekte 

ve ayrıca kurumsal atalete sebebiyet vermektedir. Kurumsal yönetim 

ilkelerinin yerleştirildiği, çağdaş bir “yönetişim” anlayışının borsada 

içselleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Canlı Hayvan Pazarı ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 Üyeleri ile ilişkiler konusunda iyi niyetli ve emek sarf edilen yaklaşımlar 

olmakla birlikte, bunun kurumsal bir yapıda, etkin ve sürdürülebilir biçimde 

yürütülebilmesi için etkin bir performans yönetim sisteminin kurulması 

gerekmektedir.  

 Bilişim teknolojileri kullanım düzeyi Borsa’yı vizyonuna taşıyabilecek 

kapasitede değildir. Köklü bir bilişim yapılanmasının gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

 Mali yapısı yeterlidir. Ancak gelir artırıcı faaliyetlerde bulunması, hedeflerini 

yükseltebilmesi açısından önemlidir.  
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 Araştırma ve geliştirme kapasitesinin yetersizliği; üyesine ve bölgesine 

sunmaya çalıştığı hizmetlerin planlı bir biçimde yürütülememesine sebep 

olmaktadır. Yeni bir birim oluşturulması ve personel istihdam edilmesi 

hususundaki niyet çok önemlidir. Bu durumun kalıcı, etkin ve verimli hale 

getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.   

 Proje geliştirme ve yönetme kapasitesinin artırılması için çok ciddi niyet ve 

yaklaşımlar olmakla birlikte, bunu sürdürebilir kılacak biçimde bir yapılanma 

gerekmektedir. 

 Üyeler ve paydaşlar tarafından, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde 

kendisine çok önemli roller biçilmiştir.  

 Borsa’nın kaliteli üretim, ürün çeşitliliği ve üretimde verimlilik gibi konularda 

araştırma, eğitim, bilgilendirme, danışmanlık ve destek hizmetleri sunması 

beklenmektedir. Üyeler özellikle Çiftçilere ve meslek gruplarına yönelik, 

mümkünse her ilçede, eğitim düzenlenmesini beklemektedirler. 

 Borsa, iç ve dış paydaşlar tarafından;  sadece tescil işi ile uğraşan, klasik 

devlet dairesi anlayışıyla hizmet sunan bir kamu kurumu olarak değil, çağdaş 

borsacılığın tüm gereklerini yerine getiren bir borsa olarak görülmek 

istenmektedir. 

Özetle, Borsa’nın bölgesel kalkınmadaki rolü ve önemi, bu önem çerçevesinde 

sunması gereken hizmetler ve bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan 

kurumsal kapasitesi iç ve dış paydaşlar tarafından net biçimde ortaya konmuştur.   
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5.2. Misyonumuz 

 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

verilen görevler ile üyelerimizin sorunlarını çözecek, 

beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti;  

 Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi 

sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün 

artmasına katkıda bulunacak biçimde, 

 yüzde yüz üye memnuniyeti ve sosyal sorumluluk bilinciyle,  

 çağdaş standartlarda  

sunmaktır. 

 

5.3. Vizyonumuz 

Yasal şartlar çerçevesinde;  

 sosyal sorumluluğunun bilincinde,  

 nitelikli tarımsal ürün ve hayvancılığın ekonomide 

yaratacağı katma değerin farkında olan,  

 üyelerinin çıkarlarını koruyan,  

 bölgesel kalkınma için tutarlı politikalar üreten  

 ve tüm bunları çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getiren  

bir borsa olmaktır. 

 

 

5.4. Temel Değerlerimiz 

Ortak değerlerimiz, farklı kültürler ve kurumlar 

genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde 

yön vermemize yardımcı olur. 

Temel Değerlerimiz kurum kültürümüzün 

özünü oluşturur ve şekillendirir. Hepimizi bir 

ekip olarak bir arada tutmaya hizmet eder ve Sakarya Ticaret Borsası’nın neleri 

savunduğunu teyit eder.  

 Ülke çıkarları ve Sosyal Sorumluluğumuz önceliğimizdir. 
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 Yönetim anlayışımız dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık üzerine 

kurulmuştur.  

 Çağdaş Odacılık anlayışı çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerde etkinlik, 

verimlilik ve memnuniyetin sağlanmasına özen gösteririz.  

 Hizmetlerimizin, bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlamasına özen 

gösteririz.  

 Kaliteden ödün vermeyip, sürekli iyileştirme çerçevesinde etkin ve verimli 

çözümler üreterek, hizmette ve yönetimde inovatif yaklaşımları ortaya koymak 

için sürekli çalışırız. 

 Uygulanabilir ve tutarlı politikalarımız; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş 

sağlıklı bilgilerle oluşturulmaktadır. 

 Almış olduğumuz kararlar, üyelerimizin çıkarlarına hizmet etmekte ve onların 

haklarını korumaktadır. 

 Bilimsel ve etik değerler önceliğimizdir. 

 Üyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi, kurumsal sahiplenmeyi sağlayacaktır. 

 Çalışan motivasyonu ve memnuniyeti kurumsal performansımıza önemli katkı 

sağlamaktadır. 

 Üyelerimize değer katmaya ve onara rol model olmaya özen gösteririz. Uzun 

döneme odaklanarak liderlik eder, öğrenmek ve büyümek için karşımıza çıkan 

fırsatları değerlendiririz. 

 Bölgemizdeki tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için 
müstahsil, tüccar gibi tüm aktörlerinin yetkinlikleri geliştirilmektedir. 

 Tüm paydaşlar, odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve 

destekleyen kurumlar olarak işlev görmektedir. 
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5.5. Ana Temalar 

Bir kurumun “Geleceğinin Planlanması”, o kurumu, “misyonu” çerçevesinde 

“vizyonuna” taşıyacak planın yapılması demektir. 

Borsanın misyonunu, yani var oluş sebebini, incelediğimizde; ülkemizdeki tüm Borsa 

ve Borsalar gibi Sakarya Ticaret Borsası’nın da “Bölgesel Kalkınma”da üstlenmiş 

olduğu rolün ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu misyonun ve üstlenilen rolün verdiği sorumluluk gereği; Borsanın tüm 

“Hizmetler”ini etkin ve verimli bir biçimde sunması,  

Bunun için de mutlaka sağlam bir “Kurumsal Kapasite”ye sahip olması 

gerekmektedir.  

Bu yaklaşımla; yukarıda bahsedilen 3 konu, Borsanın “Ana Temaları” olarak ele 

alınmıştır. Aslında borsa ve borsalarımız için ideal yönetim anlayışı, örgütlenme 

biçimi ve hizmetleri tanımlayan TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Sisteminde var olan 

“Temel Hizmetler” kavramı burada “Hizmetler”e,  “Temel Yeterlilikler” kavramı ise 

“Kurumsal Kapasiteye” karşılık gelmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

 

ANA TEMALAR 

 

Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Ana Tema 2. HİZMETLER 

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK 

 

Olarak belirlenmiştir. 
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Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Güçlü Kurumsal Yapılar, ancak sağlıklı 

organizasyonel yapının üzerine inşa edilebilirler. 

Organizasyon yapısı, yani örgütlenme biçimi, düzgün 

olmayan kurumlar sağlam temeli olmayan binalara 

benzerler. Üzerine kurulacak hiçbir şey verimli 

olmayacaktır.  

Borsanın, hem mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, hem de üyelerinin ihtiyaç 

ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde, %100 üye 

memnuniyeti prensibiyle sunabilmesi ve hem de bölgesel kalkınmadaki rolünü 

gerçekleştirebilmesi için; güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir. 

Kurumsal yapının gücü, öncelikle yönetim anlayışı ve bunun uzantısı olan iş yapış 

şekline bağlıdır. 

Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden 

bağımsız hale getirememiş organizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile 

yönetilebilmesi mümkün değildir.  

Kaynakların bilgiye dayalı kararlarla yönetilmesi, kurumun orta ve uzun dönemli 

planlama ile yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim 

teknolojilerinin etkin ve verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı biçimde 

sunulması için borsanın kurumsallaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir. 

Ana Tema 2. HİZMETLER 

Borsamızın kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, 

kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, Çağdaş borsacılıkta 

olduğu gibi, “üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet 

edebilir seviyeye getirmek” gibi önemli bir misyonu daha 

vardır. 

Bu misyon çerçevesinde, borsamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, 

rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları 

gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. 

Kalite, “üyenin (müşterinin) beklentisinin karşılanma düzeyi” olarak tanımlandığından, 

borsa, “tescil”, “üye sicil” ve “kıymetli evrak hazırlanması ve satışı” gibi mevzuatla 
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verilmiş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının 

yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır. 

Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasitenin niteliği, Hizmetlerin kalitesini doğrudan 

etkilemektedir.  

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL 

SORUMLULUK 

Borsalar, sundukları hizmetlerin dışında, 

konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, 

bölgelerinde kalkınmanın önemli aktörü olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu, kuruluş amaçlarının 

yanı sıra, toplumun algısı sonucu borsalarımıza 

biçilen bir roldür. 

Ekonomik göstergelerin iyileştirilmesiyle elde edilen büyüme, sosyal ve kültürel gelişimle 

desteklenmediği sürece etin ve sürdürülebilir olamamaktadır. Ülkelerin kalkınmasında 

ekonomik büyümeden ziyade, Sosyo-Ekonomik gelişmişlik seviyesi daha fazla önem 

kazanmaktadır.  

Borsalarımız, bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal sorumluluğu 

çerçevesinde her türlü desteği vermelidirler. 

5.6. Stratejik Amaçlar 

Borsa’nın geleceği planlanırken, bu 3 Ana Tema temelinde bütünsel bir yaklaşım 

benimsenmiş, stratejik konular detaylandırılırken;  

 Her bir Ana Temanın başarılması için gerekli Amaçlar, 

 Amaçların gerçekleşmesi için Hedefler,  

ve  

 Hedeflere ilişkin Stratejilerin  

Hiyerarşik bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir. 

Bu hiyerarşik belirleme sürecinde, Borsa’nın vizyonuna ulaşabilmesi bakımından 

bütünsellik çerçevesinde, “içsel tutarlılık ve yeterliliklerin sağlanıyor olması” temel 

prensip olarak benimsenmiştir. 
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Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi 

Borsa, mevzuatın belirlediği şartların dışında, hizmetlerinin; 

standardını belirlemek, sürekliliğini sağlamak ve kişilerden 

bağımsız hale getirmek için “kurumsallaşma” sürecini 

tamamlamalıdır. Bunun için kurmuş olduğu ISO9001 Toplam 

Kalite Yönetim Sisteminin borsanın faaliyetleriyle mükemmel 

biçimde uyumlaştırılmasını sağlamalı ve uygulamasını içselleştirmelidir. Ancak bundan önce, 

organizasyonel yapısının sağlıklı olup olmadığının tespitini yapmalıdır. Zira, tüm işlemler bu 

yapının üzerine kurulacağından, temelin sağlam olması gerekmektedir.  

Değişim ve dönüşüm sürecini etkin ve verimli biçimde yönetebilmek, borsanın maddi ve 

manevi kredibilitesini yükseltmek için, yönetimde Kurumsal Yönetişim İlkelerini uygulamalıdır. 

Borsa, Karar Alma ve Politika Geliştirme süreçlerinde güncel verilerden üretilmiş sağlıklı 

bilgileri kullanmalıdır.  

Borsa, var olan mali kaynaklarını en verimli biçimde yönetmek ve yeni 

kaynaklar yaratmak için anlayış geliştirmelidir. Güncel finansal verilere 

ulaşmalı ve bu verilerden üretilecek sağlıklı bilgiler ile portföyüne yön 

vermelidir. Yönetimin bu konudaki kararlarında konunun uzmanları destek olmalıdır. Borsa, 

portföy yönetiminin dışında, sunacağı yeni hizmetlerle gelirini artırmayı hedeflemelidir. 

Bir kurumun en önemli kaynağı olan insan kaynağının, borsada da etkin ve verimli biçimde 

yönetilmesi borsanın performansını doğrudan etkileyecektir. 

Borsa öncelikle profesyonel kadrosundan en yüksek faydayı 

sağlamak üzere Performans Sistemini kurmalıdır. Uzun vadede 

ise; işe alım, kariyer planlaması, iş analizleri, ücretlendirme ve 

gerekiyor ise, reorganizasyon gibi süreçleri de içinde barındıran 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmayı hedeflemelidir. 

Stratejik Amaç 1.2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi 

Günümüzde kurumların verimliliğini sağlayan yegâne araç, hiç 

şüphesiz ki bilişim teknolojileridir. Bilişim teknolojilerini etkin 

biçimde kullanamayan kurumlar, çağa ayak uyduramayan, 

verimsiz kurumlardır. Kurumlar tüm süreçlerinde bilişim 

teknolojilerini etkin biçimde kullanarak, zaman başta olmak 
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üzere tüm maliyetlerden inanılmaz tasarruf sağlamakta, dolayısıyla önemli verimlilik artışı 

sağlamaktadırlar.  

Bilişim teknolojilerinin kullanımıyla elde edilen hız, düşen hata oranları, şeffaflık, gibi 

sonuçlar üye (müşteri) memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. 

Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi 

Borsanın, aslında müşterisi olan, üyelerine “hizmet etmek” 

Borsa’nın var oluş sebeplerindendir. Borsa kendisine 

mevzuatla verilmiş görevleri üyelerine sunmanın yanı sıra, 

üyelerinin sorunlarını çözecek, onların ihtiyaçlarına cevap 

verecek ve beklentilerini karşılayacak tüm hizmetleri 

sunmak durumundadır. Bu yaklaşım “Üyelik” sistemi ile 

organize edilmiş tüm kurumların en temel Misyonundan birisidir. Bu misyonu gereği, 

Borsa, her şeyden önce; üyelerinin sorunlarını tespit edecek, ihtiyaç ve beklentilerini 

belirleyecek ve sunduğu hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini ölçecek bir sistemi 

kurmak durumundadır. Borsa ayrıca üyeleri arasında iş geliştirme ve iyi uygulamaların 

paylaşımını sağlamaya yönelik network (ağ) oluşturmalıdır.   

Stratejik Amaç 1.4. Borsanın Tanıtımı için İletişim ve Yayın Süreçlerinin Etkin 

Yönetilmesi 

Borsa, vermiş olduğu tüm hizmetleri, başta üyeleri olmak üzere, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası iş âlemi ve kamuoyuna en 

sağlıklı biçimde aktaracak iletişim kanallarını belirlemek ve 

bu kanalları etkin biçimde kullanmak durumundadır. Bu 

amaçla borsa, yerel, ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel 

medya başta olmak üzere, tüm iletişim kanallarının ne şekilde 

kullanılacağının tanımlandığı bir “İletişim Stratejisi” belirlemek ve bu yöntemlerin etkisini 

ölçmek durumundadır. Bu Stratejinin içerisinde; basınla ilişkilere ve yayınlara ilişkin alt 

politikalar detaylarıyla yer almalıdır. 

Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Borsa, kurumsal kapasitesini geliştirmek için kaynak yaratmak 

zorundadır. Hizmet yelpazesini geliştirerek gelir artışı 

yaratabilmek, özellikle borsalarımız gibi kanunla kurulmuş 
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organizasyonlarda kolay olmamakta, mevzuat Borsa’nın manevra alanını kısıtlamaktadır. 

Ancak, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi için 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 bir oluşumu kendi bünyesinde oluşturmalı ve etkisini sürekli 

ölçmelidir.   

Stratejik Amaç 1.6. Borsanın Araştırma - Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Borsa, hizmet yelpazesini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek 

için, gerçek anlamda Ar&Ge faaliyetleri yürütmelidir. Tutarlı 

politikalar, ancak doğru bilgiler ile geliştirilebilir. Doğru bilgiler ise 

güncel verilerden üretilebilir. Borsa, güncel verileri elde edebilmek 

ve bunlardan doğru bilgileri üretebilmek için bilimsel tekniklerin 

kullanıldığı araştırma faaliyetlerini yürütmek durumundadır. Borsanın en önemli hizmeti olan 

“Politika Geliştirme” faaliyetinin etkin ve verimli biçimde sunulması için Ar&Ge kapasitesinin 

geliştirilmesi kaçınılmazdır. 

Ana Tema 2. HİZMET KALİTESİ 

Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi 

Borsa, kamu adına gerçekleştirdiği; “Tescil”, “Belge üretme ve 

onaylama” ile “Üye Muamelat” hizmetlerini, mevzuatın verdiği 

yetki ve sorunluluklar çerçevesinde, üye memnuniyetini en üst 

seviyede tutacak biçimde bir yapılanmayı geliştirmeli ve etkisini 

sürekli ölçmelidir. Bunun için, tüm hizmetlerinde bilgi 

teknolojilerini etkin biçimde kullanmayı, üyenin ihtiyaç ve 

beklentilerini anında karşılayabilecek niteliklere sahip personel yetiştirmeyi 

hedeflemelidir. 

Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş 

Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi 

Borsa, Kamu adına gerçekleştirmek zorunda olduğu “Kamu 

Ajanlığı” faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerinin sorunlarını 

çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de 

yelpazesine katmak durumundadır. Çağdaş borsacılık anlayışı 
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da bunu gerektirmektedir. Borsa, üyelerinin; kendi aralarında iş geliştirmelerine yönelik 

ortamları sağlamak, ihtiyaç duydukları bilgileri erişilebilir kılmak, ihtiyaç duydukları eğitim 

ve danışmanlık hizmetlerini vermek üzere bir yapılanma gerçekleştirmelidir. Bu 

yapılanma; Borsa’nın bu hizmetleri kendi kaynaklarıyla sunamaması halinde, üçüncü 

taraflardan hizmet almak ve/veya üçüncü taraflarla işbirliği gerçekleştirmek biçiminde 

olabilmelidir. 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin 

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 takipçiliğini sağlayacak bir yapılanmayı 

bünyesinde gerçekleştirmelidir. Bu amaçla, bölgesel sektörel ve 

ekonomik sorunlar ile üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli 

biçimde tespitini sağlayacak yöntemi öncelikle tanımlamalıdır. Ayrıca, borsa, üyelerinin 

menfaatine olacak her türlü girişime, üyeleri adına katılmalıdır. Bu girişimler, bölgesel, 

ulusal ve uluslararası organizasyonlara üyelikler olabileceği gibi, üyelerini ilgilendiren her 

türlü sorunun çözümünde üyeleri adına her türlü platformda yer almak olarak da 

gerçekleşebilmelidir.   

Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi 

Bosa, üyelerinin menfaatine olacak her türlü girişime, üyeleri adına katılmalı 

onların çıkarlarını savunmalıdır. Bu girişimler, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası organizasyonlara üyelikler olabileceği gibi, üyelerini ilgilendiren 

her türlü sorunun çözümünde üyeleri adına her türlü platformda yer almak 

olarak da gerçekleşebilmelidir. 

Stratejik Amaç 2.5. Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi 

Kalkınma süreçlerinde stratejik öneme sahip olan ihracat, ülkemizin makroekonomik 

politikalarının ana temaları arasında yer almaktadır. 500 milyar Dolar ihracat hedefi, 2023 

vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır. Bu üst seviye vizyon tüm ekonominin bu amaç 

doğrultusunda şekillenmesini gerektirmektedir. Öncelikle rekabet 

düzeyini artırmak, bunun için ise, verimlilik temelli üretim, Ar&Ge ve 

inovasyon konularında özel sektörün yönlendirilmesi, ancak bundan 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
45 

da öte kazanılmış yetkinliklerin sürdürülebilir kılınması için özel sektörün 

kurumsallaştırılmasının sağlanması gerekmektedir.   

Borsa üyelerinin özellikle ihracat kapasitelerini geliştirmek için tüm imkânlarını seferber 

etmektedir. Öncelikle bölgeye has ürünlerinin ihracatı konusunda engeller ve sorunla 

ilişkin durum tespitini ortaya koymak, devamında çözüm önerilerini içerek Sakarya 

Bölgesinde üretilen ürünlere ilişkin “İhracat Politikası” geliştirmek durumundadır. 

Stratejik Amaç 2.6. İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturulması 

Gelişen baş döndürücü teknolojiler ışığında, ekonominin 

rekabet temelli olduğu, küreselleşen dünyada, ülkemizden 

başka pek örneği olmayan, ürün tesciline dayalı klasik “Ticaret 

Borsacılığı”nın önümüzdeki dönemde varlığını ve etkisini 

sürdürebilmesinin oldukça güç olduğu yadsınamayacak bir 

gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Satış salonu kuramayan, sağlıklı bir laboratuvar altyapısıyla desteklenmiş bir Lisanslı 

Depoculuk hizmeti sunamayan, dolayısıyla ürün ihtisas borsası haline gelemeyen ve 

nihai aşamada elektronik borsacılık hizmeti sunamayan Ticaret Borsalarının yaşama 

şansları oldukça azalmaktadır. 

Bu tespitler ışığında, Borsa, bu dönem Stratejik Planında, dünyada ve ülkemizde Ürün 

İhtisas Borsacılığı konusunda detaylı bir çalışma gerçekleştirip, çevre borsaların 

durumlarını da analiz ederek, ürün ihtisas borsacılığı konusunda alması gereken 

pozisyonu belirlemelidir. Bu pozisyon doğrudan “ürün ihtisas borsası haline gelmek” 

olabileceği gibi, oluşabilecek bir bölgesel ürün ihtisas borsası içerisinde önemli rol almak 

biçiminde de olabilmelidir. 

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK 

Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması 

Borsalar hem misyonu gereği, hem de toplumsal beklentinin 

ortaya çıkardığı bir sonuç olarak; bölgesel kalkınmanın 

önemli araçlarından biri olarak algılanmakta ve bu konuda 

kendisine önemli bir rol biçilmektedir. 

Bu rolü gereği borsa, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak 

faaliyet ve projelerde kendisini pozisyonlandıracak bir oluşum 

içerisinde olmalıdır. Bu çerçevede, borsa, Bölgesel Planlama çalışmalarında, kamu, sivil 
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toplum ve üniversite başta olmak üzere tüm taraflarla etkin ve koordineli bir iletişim 

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 ve yaratılan katma değerlerin analizini yapabilir veya yaptırabilir. Bu 

analiz sonuçlarına göre gelecekte yapılacak projelerin etkinliğinin sağlanmasına ve 

niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.   

Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması 

Borsalar hem misyonu gereği, hem de toplumsal 

beklentinin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak; bölgesel 

kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olarak algılanmakta 

ve bu konuda kendisine önemli bir rol biçilmektedir. 

Bu rolü gereği borsa, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak 

faaliyet ve projelerde kendisini pozisyonlandıracak bir 

oluşum içerisinde olmalıdır. Bu çerçevede, borsa, Bölgesel Planlama çalışmalarında, kamu, 

sivil toplum ve üniversite başta olmak üzere tüm taraflarla etkin ve koordineli bir iletişim 

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 ve 

yaratılan katma değerlerin analizini yapabilir veya yaptırabilir. Bu analiz sonuçlarına göre 

gelecekte yapılacak projelerin etkinliğinin sağlanmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine katkı 

sağlayabilir. 
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5.7. Hedefler 

Bu prensipler çerçevesinde, stratejik amaçlara ilişkin hedefler aşağıdaki 

biçimde belirlenmiştir. 

Ana Tema 1. KURUMSAL YAPI  

Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi 

Hedef 1.1.1. 2014 Eylül ayına kadar, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Meslek 

Komitelerine, borsayı ve borsanın (kamu adına yürütülen faaliyetler de dahil olmak üzere) 

tüm iş süreçlerini derinlemesine anlatan, yöneticilik yetkinliklerini artıracak, vizyonlarını 

geliştirecek, “nitelikli oryantasyon programı” hazırlanacak ve programa göre eğitimler 

verilecektir. 

P.G.: Oryantasyon Programına Uyum (%100) 

Hedef 1.1.2. 2015 yılının sonuna kadar, borsa hizmetlerinde kritik öneme sahip olan, 

Meslek Komitelerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için, Durum Tespiti ve Çözüm 

Önerileri Raporu hazırlanacaktır. 

P.G.:   Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Belirleme Çalıştayı (%100) 

P.G2.: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu (%100) 

P.G3.: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Eylem Planı (%100) 

P.G4.: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Eylem Planına Uyum (%100) 

Strateji 1.1.2.1. Meslek Komitelerinin etkin ve verimli çalışması için; durum 

tespiti ve çözüm önerilerini içerecek, konunun uzmanlarının 

(akademisyenlerin) katılacağı bir çalıştayın gerçekleştirilmesi (2014 yılının 

Eylül ayına kadar) 

Strateji 1.1.2.2. Çalıştay sonunda üretilecek Rapor ve Eylem Planının 

Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanması (2014 yılının sonuna kadar) 

Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli 

araç olan  “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar aşamalı bir 

şekilde uygulanacaktır. 

P.G.: Verilen Eğitimlerin Memnuniyet düzeyi (en az %90) 
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P.G2.: Kurumsal Yönetim Uygulama Planına Uyum (%100) 

Strateji 1.1.3.1. Tüm yönetici ve çalışanlara “Yönetişim”, “Liderlik”, “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri”, “Finansal ve Finansal olmayan Raporlama” vb. konularda 

eğitimler verilecek (2014 yılı sonuna kadar).  

Strateji 1.1.3.2. Konunun uzmanı tarafından, “Kurumsal Yönetim Uygulama 

Planı” hazırlanacak, Yönetimin onayından sonra plan uygulanacaktır. (2015 

yılı Haziran ayına kadar) 

Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsa’nın KURUMSALLAŞMA süreci tamamlanacaktır. 

P.G.:  Borsanın Organizasyonel yapısının uygunluğunun araştırılması Raporu (%100) 

P.G2.: Borsanın ISO 9001 TKYS Uygulanma Düzeyi Tespit Raporu (%100) 

P.G3.: Borsanın ISO 9001 TKYS Uygulanma Düzeyi Çözüm Önerileri Raporu (%100) 

P.G4.: Çözüm Önerileri Raporuna Uyum (%100) 

Strateji 1.1.4.1. Borsanın organizasyonel yapısının uygun (ideal) olup 

olmadığının tespitine yönelik bir çalışmanın uzmanlar tarafından yapılması 

(2014 yılı sonuna kadar). 

Strateji 1.1.4.2. Uygunluk tespiti çalışmasının sonucuna göre, gerekiyorsa 

reorganizasyon çalışmasının uzmanlarca yapılması (2015 yılı sonuna kadar). 

Strateji 1.1.4.3. Borsa’da ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin gerçek 

anlamda uygulanma düzeyinin tespitine yönelik bir “durum tespit” çalışmasının 

yapılması (2014 yılı sonuna kadar). 

Strateji 1.1.4.4. Durum Tespit çalışmasının sonucuna göre, gerekiyorsa, ideal 

yapıya ulaşmak için çözüm önerilerinin içerileceği bir çalışmanın konunun 

uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi, Yönetimin onayından sonra 

uygulanması (2015 yılı Haziran ayına kadar). 

Strateji 1.1.4.5. Borsanın Kurumsal Kimlik çalışmasının, uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilmesi (2015 yılı sonuna kadar). 

Strateji 1.1.4.6. Tüm yönetici ve çalışanlara Kurumsallaşma, Yönetim 

Sistemleri, Kurumsal Kimlik, Kurum Kültürü konularında eğitim verilmesi 

(aşamalı olarak 2015 yılı sonuna kadar). 
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Hedef 1.1.5. 2015 yılının ilk üç ayında, mali yönetim politikası (Fon Yönetimi, Mali Risk 

Yönetimi, Kurumsal Yönetimde Finansal Raporlama, harcama yetkilileri ve bütçe talimatı 

dikkate alınarak) gözden geçirilecek, etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılacak ve sürekli izlenecektir. 

P.G.: Çözden Geçirilmiş Mali Politika Dokümanı (%100) 

Hedef 1.1.6. Borsa, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az % 5 artıracaktır. 

P.G.: Gelir artış oranı (en az %5) 

Strateji 1.1.6.1. Üye aidatları, belgelendirme ve diğer hizmetlere ilişkin 

gelirlerini (bu gelirler; ücret politikası, yeni projeler hazırlama, yeni iştirakler 

kurma, var olan iştiraklerin daha verimli çalışmasını sağlama, hizmet 

yelpazesini genişletme gibi yöntemlerle artırılabilir) artırmak için uygun 

yöntem(ler)in belirlemesine yönelik çalışma yapması (2014 yılı sonuna kadar) 

Strateji 1.1.6.2. Çalışma sonucuna göre eylem planı oluşturması ve 

uygulaması (2015 yılının Haziran ayına kadar)  

Hedef 1.1.7. 2014 yılının ilk dokuz ayında, borsanın uygulamakta olduğu,  insan kaynakları 

politikasının etkinliği incelenecek, gerekiyorsa revize edilecek ve izlenecektir. 

P.G.: İnceleme Raporu (%100) 

P.G2.: Rapora Uyum (%100) 

Hedef 1.1.8. 2014 yılı ikinci yarısından 2015 yılının başına kadar olan süre içinde kurum içi 

organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların 

yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile 

paralel olarak). 

P.G.: İnceleme Raporu (%100) 

P.G2.: Rapora Uyum (%100) 

Hedef 1.1.9. 2015 yılının sonuna kadar çalışanların performanslarını ölçmek için 

geliştirilmiş olan “Çalışan Performans Yönetim Sistemi”nin etkinliği incelenecek, sonuca 

göre gerekiyorsa revizyon yapılacak ve uygulamaya konulacaktır.  

P.G.: İnceleme Raporu (%100) 
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P.G2.: Rapora Uyum (%100) 

Stratejik Amaç 1.2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi 

Hedef 1.2.1. 2014 yılı Eylül ayına kadar, gelişen teknolojilerin yakından takip edileceği, 

borsadaki tüm süreçlerin entegre biçimde elektronik ortama aktarılacağı ve bunun bir 

yönetim anlayışı olarak benimsendiğini ortaya koyan “Bilişim Teknolojileri Yönetim 

Politikası”  belirlenecektir. 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikası Dokümanı (%100) 

Hedef 1.2.2. 2015 yılının Haziran ayına kadar, hizmetlerde ve yönetim süreçlerinde Bilişim 

Teknolojilerinin en verimli biçimde kullanılabilmesi için, borsanın şu an itibariyle bilişim 

teknolojileri kullanım düzeyini ortaya koyan Kurum içi “Bilişim Teknolojileri Durum Analizi” 

yapılacaktır. 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Durum Analizi Raporu (%100) 

Hedef 1.2.3. Durum Analizi sonuçlarına göre belirlenen ihtiyaçların 2016 yılı sonuna kadar, 

nasıl karşılanacağını ortaya koyan, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” hazırlanacaktır 

(2014 yılının son çeyreğinden 2015 yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar). 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı (%100) 

Hedef 1.2.4. 2015 yılı sonuna kadar Bilişim Teknolojileri Yönetimi konusunda “Acil Durum 

ve Risk Değerlendirme Planı” hazırlanacaktır. 

P.G.: Acil Durum ve Risk Değerlendirme Planı (%100) 

Hedef 1.2.5. Borsa, 2016 yılı sonuna kadar “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde 

olmak koşuluyla, internet sitesini, (üyelerin her türlü hizmetlerine ilişkin sorgulamaların 

yapılabileceği) interaktif ve dinamik yapıda bir bilgi portalı haline getirecektir. 

P.G.:   İnternet Portalı (%100) 

P.G2.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına Uyum (%100) 

Hedef 1.2.6. Borsa, 2016 yılı sonuna kadar “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde 

olmak koşuluyla, yönetim kademelerinin ihtiyaç duyacağı bilgileri üretecek nitelikte bir 

“Yönetim Bilgi Sistemi”nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

P.G.: Yönetim Bilgi Sistemi Uygulama Yol Haritası (%100) 
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P.G2.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına Uyum (%100) 

Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin 

en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi Web sitesi 

üzerinden verecektir. 

P.G.: Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden verilme oranı (%20/yıl) 

Hedef 1.2.8. Borsa, 2014 yılı Haziran ayından başlayarak, yakında zorunlu uygulaması 

başlayacak olan, şirketlerin resmi tebligat adresi olarak kullanılacak olan, şirketlerin Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) adreslerini bilgi sistemlerinde kullanılabilmesi için gereken altyapıyı 

hazırlıklarını yapacaktır. 

P.G.: Tebligat adresleri KEP üzerinden takip edilen üye oranı (en az % 20) 

Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi 

Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve 

memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi) 

belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem 

alacaktır. 

P.G.: Belirlenmiş kanallar çerçevesinde yapılması gereken uygulamalar (%100) 

Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek 

yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir. 

 P.G.: Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en az %90) 

Hedef 1.3.3. 2016 yılına kadar üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim 

teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır. 

P.G.: Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile uyumlu yapı (%100) 

Stratejik Amaç 1.4. Borsanın Tanıtımı için İletişim ve Yayın Süreçlerinin Etkin 

Yönetilmesi 

Hedef 1.4.1. Borsa, kendisini tanıtmak, hizmetleri ve başarıları hakkında üyelerini ve 

kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; (Toplantı, web, e-posta, SMS, gazete ve dergi ve 

sosyal ağlar gibi)  iletişim kanallarının, yerel ve ulusal medya ile kurduğu ilişkilerin etkinlik 

ve verimlilik açısından durumunu ortaya koyan ve geliştirilmesi için önerileri içeren bir 

araştırma yaptıracaktır (2014 yılının sonuna kadar). 
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P.G.: Borsa Tanıtımını Geliştirme Raporu (%100) 

Hedef 1.4.2. 2015 yılı sonuna kadar, ilgili Araştırma sonuçları çerçevesinde borsa’da 

gerekli yapılanma gerçekleştirilecektir. 

P.G.:Borsa Tanıtımını Geliştirme Raporuna Uyum (%100) 

P.G2.: Borsa Tanıtımı Yapılanma Faaliyetleri Yıllık İş Planına Uyum (%100) 

Strateji 1.4.2.1. Yapılanma ile ilgili kaynak tahsisinin yapılması, bu tahsisin 

borsanın imkânlarından sağlanamaması durumunda, dış kaynaklardan 

sağlanması için projelerin hazırlanması, bir sonraki dönem bütçesinde 

belirtilmesi 

Strateji 1.4.2.2. İlgili araştırma sonuçlarına göre, yapılanmaya yönelik 

faaliyetlerin belirlenmesi, bu faaliyetlerin Yıllık İş Planına eklenmesi 

Strateji 1.4.2.3. Yönetimin onayının alınmasından sonra, Borsa Tanıtım 

Yapılanma Faaliyetleri Yıllık İş Planının uygulanması 

Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin 

Geliştirilmesi 

Hedef 1.5.1. Borsa, proje geliştirme ve yönetme kapasitesini geliştirmek için uygulayacağı 

yöntemi belirleme konusunda bir çalışma gerçekleştirecektir. (2014 yılının sonuna kadar),  

P.G.: Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesi Geliştirme Yöntem Belirleme Raporu 

(%100) 

Hedef 1.5.2. Borsa, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde görev yapan çalışanlarına “Proje 

Hazırlama”, “Proje Değerlendirme” ve özellikle AB Projeleri ile yeni oluşan fonların 

Projelerinden yararlanmaya yönelik eğitimler aldıracaktır (2015 yılının sonuna kadar. Yılda 

en az 2 eğitim). 

P.G.: Alınan eğitimlerin Memnuniyet düzeyi (en az %90) 

Hedef 1.5.3. Borsa, 2017 yılı sonuna kadar Proje Geliştirme birimi oluşturacak (Hedef 

1.1.9. ile ilişkili olarak), kapasitesini ve çalışanların yetkinliklerini geliştirmek için gerekiyorsa 

personelle destekleyecektir.  

Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli 

izleyecektir. 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
53 

P.G.: İzleme Raporu (%100) 

Stratejik Amaç 1.6. Borsanın Araştırma - Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Hedef 1.6.1. 2014 yılı sonuna kadar, Borsanın Araştırma-Geliştirme Kapasitesinin yeterli 

olup olmadığının tespitine yönelik durum analizi çalışması gerçekleştirilecektir (Hedef 1.1.9. 

ile ilişkili olarak). 

P.G.: Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Tespit Raporu (%100) 

Hedef 1.6.2. 2014 yılının sonuna kadar, Durum analizi raporunun sonuçlarına göre, (Hedef 

1.1.9. ile ilişkili olarak) borsada araştırma-geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi için eylem 

planı hazırlanacaktır. 

P.G.: Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Geliştirme Eylem Planı (%100) 

Hedef 1.6.3. İlgili eylem planının uygulanması için kaynak tahsisi borsa imkânlarıyla 

gerçekleştirilemiyor ise, dış kaynak bulunması için çalışması yapılacaktır (2015 yılın 

Haziran ayına kadar). 

P.G.: Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Geliştirme Eylem Planına Uyum (%100) 

Ana Tema 2. HİZMETLER 

Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi 

Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge 

hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılayacak ve en az (%60/2014, %70/2015, %75/2016, %80/2017) 

memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliştirecek ve sürdürecektir. 

P.G.: Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) 

Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin 

belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi 

kanallarla) 

Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) 

tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi  

Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması 
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Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin “Yıllık İş Planına” eklenmesi ve 

uygulanması 

Hedef 2.1.2. Borsa, “kıymetli evrak satışı ve belgelendirme” hizmetlerini, (Hedef 1.2.3. te 

belirtilen) “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, aşamalı biçimde 2017 yılına 

kadar elektronik ortama aktaracaktır. 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum  (%100/yıl) 

Hedef 2.1.3. Borsa, “Bilişim teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, tescil ve üyelik 

işlemlerini (kayıt, ödeme, güncelleme, vb. işlemler de dâhil olmak üzere), 2016 yılı sonuna 

kadar tümüyle elektronik ortama aktaracaktır. 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum  (%100/yıl) 

Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş 

Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi 

Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak 

için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır. 

P.G.: Araştırma Raporu  (%100) 

Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim 

planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır. 

P.G.: Yıllık Eğitim Planına uyum  (%100) 

Hedef 2.2.3. 2017 yılı sonuna kadar, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde olmak 

üzere, Borsa’da gerçekleştirilen tescil işlemlerine ilişkin, başta istatistikler olmak üzere, her 

türlü bilgi dinamik web sayfası üzerinden, sorgulanabilir biçimde, erişilebilir kılınacaktır. 

P.G.: Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum  (%100) 

Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak 

Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır. 

P.G.: Üyenin İhtiyacı Olan Ekonomik ve Ticari Bilgiler Tespit Raporu (%100) 

P.G2.: Talep Edilen Ekonomik ve Ticari Bilgilerin Erişilebilirlik ve Güncellik Raporu  

(%100) 
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Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit 

çalışmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) 

yapılması (2014 yılının ilk altı ayı içerisinde) 

Strateji 2.2.4.2. Talep edilen ekonomik ve ticari bilgilerin nasıl erişilebilir 

kılınacağı ve güncelliğinin nasıl sağlanacağı konusunda (mümkünse 

uzmanlarca) çalışma yapılması (2014 yılının ikinci yarısında) 

Strateji 2.2.4.3. Talep edilen ekonomik ve ticari bilgilerin hangi kaynaktan, 

hangi yöntemle erişilebilir kılınacağını ve güncelliğinin nasıl sağlanacağını 

belirleyen raporun uygulamaya alınması (2015 yılının sonuna kadar) 

Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi 

sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden sağlanamıyorsa 

konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü 

taraf konumunda olabilir). 

P.G.:   Üyenin İhtiyacı Olan Danışmanlık Hizmetleri Tespit Raporu (%100) 

P.G2.: Talep Edilen Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması Raporu  (%100) 

P.G3.: Talep Edilen Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması Raporuna uyum  (%100) 

Strateji 2.2.5.1. Üyenin ihtiyacı olan danışmanlık hizmetlerinin tespit 

çalışmasının yapılması (2014 yılının ilk altı ayı içerisinde) 

Strateji 2.2.5.2. Talep edilen danışmanlık hizmetlerinin nasıl sağlanacağı 

konusunda uzmanlarca çalışma yapılması (2014 yılının ikinci yarısında) 

Strateji 2.2.5.3. Talep edilen danışmanlık hizmetlerinin nasıl sağlanacağını 

belirleyen raporun, Yönetimin onayından sonra, uygulamaya alınması (2015 

yılının sonuna kadar) 

Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek 

ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır. 

P.G.: Hizmetlerin Kalite ve Etkisini Ölçme Yöntemi Raporu (%100) 

Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin 

belirlenmesi (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) (2014 yılının sonuna kadar) 
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Strateji 2.2.6.2. Hizmetlerin kalite ve etkisinin ölçüm sonuçları ve gerçekleşen 

geribildirimler ile diğer bilgilerin (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) 

süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılması (2015 yılı sonuna kadar) 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin 

Geliştirilmesi  

Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde, 

belirlenmiş periyodlarda, ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda ticari 

ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci 

izleyecektir. 

P.G.: Bölgesel ve Sektörel Sorunların Belirlenmesi Raporu (%100) 

P.G2.: Geliştirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre artış oranı 

(%10) 

P.G3.: Çözüme ulaştırılan sorunların oranı (Çözüme ulaşılan sorun sayısı / tespit 

edilen sorun sayısı) (%30) 

Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile 

uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, 

toplantı, öneri ve şikâyetler gibi yöntemler ile bu yöntemlerin zamanlamasına 

ilişkin tablonun hazırlanması) 

Strateji 2.3.1.2. Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi 

için; diğer yöntemlere ilave olarak, yılın başında, üyeler, paydaşlar ve ilgili 

kurum ve kuruluşlarla anket çalışması yapılması 

Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel 

analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi 

Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere 

yönelik politikalar geliştirilmesi 

Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika 

dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi  

Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi  
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Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi 

Hedef 2.4.1. Borsa, 2015 yılının sonuna kadar, üyelerinin tümü veya belli kısımları için 

ekonomik ve sosyal açıdan faydalı olacak her türlü oluşuma üyeleri adına katılacak ve etkin 

biçimde faaliyet gösterecektir. 

P.G.: Temsil Oranı (borsanın üyelerini temsilen katıldığı oluşum sayısı / Tespit edilen 

oluşum sayısı) (%50) 

P.G2.: Borsanın Üyelerini temsilen katıldığı oluşumlardaki  etki düzeyi (Yüksek) 

Strateji 2.4.1.1. Borsanın üyelerini temsilen katılacağı oluşumların (toplantı, 

organizasyon, kurum, kuruluş, meslek örgütü, sivil inisiyatif gibi) tespit 

edilmesi (2014 yılı sonuna kadar) 

Strateji 2.4.1.2. Borsanın üyelerini temsilen katılacağı oluşumların 

önceliklendirilmesi (2014 yılının sonuna kadar)  

Strateji 2.4.1.3. Borsanın üyelerini temsilen katılacağı oluşumlara katılım 

yöntemlerinin (sade üyelik, aktif üyelik, yönetiminde yer almak, katılımcılık 

gibi) belirlenmesi (2014 yılının sonuna kadar) 

Strateji 2.4.1.4. Ortaya çıkan Katılım Listesinin onaylatılması ve takibinin 

yapılması (2015 yılının sonuna kadar) 

Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda 

geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre 

faaliyetlerini yönlendirecektir. 

Stratejik Amaç 2.5. Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi 

Hedef 2.5.1. Borsa, 2015 yılının Haziran ayına kadar, üyelerinin iştigal alanında olan 

ürünlerin ihracatının önündeki temel engel ve sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin 

alınması, ihracat kapasitelerinin artırılması için borsadan beklentilerinin belirlenmesi 

amacıyla bir araştırma (saha çalışması da dâhil) gerçekleştirecektir. 

P.G.: Sakarya Bölgesi borsada işlem gören ürünlerin İhracatının önündeki engeller, 

sorunlar ve çözüm önerileri raporu 

Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda 

ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır. 
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P.G.: Yıllık Fuar Katılım Planına uyum  (%100) 

Strateji 2.5.2.1. Üyelerin, bir sonraki yıl için, fuar ile ilgili taleplerin toplanması  

(her yılın Haziran Ayına kadar) 

Strateji 2.5.2.2. ilgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak 

belirlenmesi (her yılın Haziran ayına kadar) 

Strateji 2.5.2.3. Toplanan talepler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası 

fuarlara katılım planının hazırlanması ve duyurulması (her yılın Eylül ayına 

kadar) 

Strateji 2.5.2.4. Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem 

bütçesinde yapılması (Bütçe hazırlık çalışmaları) 

Stratejik Amaç 2.6. İhtisas Borsacılığı Altyapısının Oluşturulması 

Hedef 2.6.1. Borsa, 2015 yılın sonuna kadar, İhtisas Borsacılığı konusunda “Politikasını 

Belirlemek”  ve mısır, patates gibi bölgede üretilen ürünler arasından kendisi ve bölgesi için 

stratejik olan ürünü seçmek için konunun uzmanlarına derinlemesine araştırma 

yaptıracaktır. 

P.G.: Araştırma Raporu 

Hedef 2.6.2. Borsa, 2015 yılı sonuna kadar, İhtisas Borsası kurulması sürecinde yapılması 

gerekenleri içeren “İhtisas Borsası Yol Haritası” raporunu, konunun uzmanlarına 

hazırlattıracaktır. 

P.G.: İhtisas Borsası Yol Haritası Raporu 

Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI VE SOSYAL SORUMLULUK 

Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması 

Hedef 3.1.1. 2016 yılının sonuna kadar, borsa, kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, 

kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve 

sorumluluğunun ne olduğunu belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma 

yaptıracaktır. 

P.G.: Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Raporu (%100) 
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P.G2.: Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına Uyum 

(%100) 

Strateji 3.1.1.1. Konunun uzmanlarından danışmanlık/hizmet satın alınması 

Strateji 3.1.1.2. İlgili danışmanlık/hizmetin maliyetinin, borsa kaynaklarından 

karşılanamaması durumunda;  dış fonlardan (Kalkınma Ajansı, AB Fonları ve 

hibeleri gibi) karşılanmasına yönelik proje hazırlanması. 

Strateji 3.1.1.3. Danışmanlarca hazırlanan Planın uygulanması. 

Hedef 3.1.2. 2015 yılı Mart ayna kadar, Borsa algı tespiti çalışmasının sonuçlarına göre 

Sosyal sorumluluklarını ve bölgesel kalkınmadaki rolünü (mali ve yaptırım gücü 

çerçevesinde) yeniden tanımlayacak ve bunu borsanın “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal 

Sorumluluk Politikası” olarak belirleyerek, gerekiyorsa, kamuoyuna deklare edecektir. 

P.G.: Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası Dokümanı (%100) 

Hedef 3.1.3. Borsa, 2015 yılının ikinci yarısına kadar, bölgesindeki son 10 yıl içinde 

gerçekleştirilen, sosyal sorumluluk projelerinin bir listesini ve bölgeye sağladığı etkilerini 

içeren bir rapor hazırlayacaktır. Her yılın başında, o yıl üstlenilecek Sosyal sorumluluk 

alanları bu rapor ve “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası”na göre Yönetim 

Kurulu’nca belirlenecektir. 

P.G.: Bölgenin Sosyal Sorumluluk Projeleri Envanteri (%100) 

P.G2.: Yıllık Bazda Desteklenecek Sosyal Sorumluluk Alanları Listesi (%100) 

Hedef 3.1.4. Borsa, 2015 yılına kadar, borsaya gelen yardım taleplerinin kurumsal bir 

yapıya bağlanması için, “Yardım ve Sponsorluk Politikasını” hazırlayacak, gerekiyorsa 

deklare edecektir 

 P.G.: Politika Dokümanı (% 100) 

Strateji 3.1.4.1. Son 3 yıllık yardım ve sponsorluk katkılarının (kurum türü, 

miktar, konu gibi) kriterlere göre envanterinin çıkarılması 

Strateji 3.1.4.2. Envanterden de yararlanarak, borsanın yardım ve sponsorluk 

kriterlerinin hazırlanması, Yönetime sunulması ve onaydan sonra uygulamaya 

konması 
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Strateji 3.1.4.3. Envanter çerçevesinde, yıllık tahmini yardım ve sponsorluk 

konuları ve miktarlarını içeren planın hazırlanarak Yönetime sunulması, 

onaydan sonra uygulamaya konması 

Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması 

Hedef 3.2.1. 2015 yılı Mart ayından başlayıp 2017 yılına kadar, Borsa “Bölgesel 

Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince, bölgenin ekonomik gelişimine katkı 

sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile 

uyumlu olarak). 

P.G.:   Üretilen Proje Sayısında bir önceki döneme göre artış oranı  (en az %10) 

P.G2.: Son 3 yıllık araştırma raporu/projeler envanteri 

Strateji 3.2.1.1. Borsanın son 3 yılda, Sakarya ilinin gelişmesi için yapmış 

olduğu araştırma ve ürettiği/ürettirdiği rapor/projelerin belirlenmesi ve elde 

edilmesi 

Strateji 3.2.1.2. Borsanın dışında ilgili tarafların son 3 yıl içerisinde Sakarya 

ilinin gelişmesi için yapmış olduğu araştırma ve ürettiği/ürettirdiği 

rapor/projelerin belirlenmesi ve elde edilmesi 

 Strateji 3.2.1.3. Elde edilen tüm rapor/projelerin incelenmesi, gerçekleştirilen 

çalışmaların konu bazında tespitinin yapılması, etkilerinin araştırılması   

Strateji 3.2.1.4. Bu tespitler ışığında, önemli konu ve sektörlerin belirlenerek, 

bölgenin gelecekteki çalışmaları için referans olarak kullanılması   

Hedef 3.2.2. Borsa, 2016 yılına kadar, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını 

araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) 

faydalanmalarını sağlayacaktır. 

P.G.: Bölgede Hibe ve Teşviklerden Faydalanma Sayısı (bir önceki döneme göre 

%10 artış)  

Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılına kadar, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, 

karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı, borsada işlem 

gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde 

erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır. 
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P.G.: İhtiyaç Tespit Raporu (%100) 

P.G2.: Yöntem Belirleme Raporu (%100) 

Strateji 3.2.3.1. İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz 

oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem 

gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin 

yapılması ve her yıl güncellenmesi. 

Strateji 3.2.3.2. Belirlenmiş bölgesel ekonomik bilgilerin sürekli ve güncel 

biçimde erişilmesi/üretilmesinin yönteminin (hangi bilgilere nereden ulaşılacak, 

hangi bilgiler borsa tarafından üretilecek, kullanıcılara nasıl servis edilecek 

gibi) belirlenmesi  

Strateji 3.2.3.3. Belirlenen yöntemin borsa kaynaklarından karşılanması 

mümkün değilse, dış kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin 

başlatılması 
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5.8. Kurumsal Performans Göstergeleri  

 
Tablo 5. Sakarya Ticaret Borsası’nın Genel Hizmet (Süreç) Performans Ölçüm Tablosu 

             

Temel süreçler Performans Konusu Performans Göstergesi Performans Ölçme Yöntemi Performans Hedefi 

        2014 2015 2016 2017 

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

Operasyonel Hizmetler Süreci ile 
verilen hizmetlerin kalitesi 

Hizmetleri alanın (Üyenin) 
Memnuniyet oranı 

Anket/hizmet 60% 70% 75% 80% 

Operasyonel Hizmetler Süreci ile 
verilen hizmetlerin verimliliği 

Hizmetlerin web ortamına 
aktarılma oranı 

Analiz, Rapor/hizmet 10% 30% 40% 70% 

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

Taktik Hizmetler Süreci ile verilen 
hizmetlerin kalitesi 

Hizmetleri alanın (Üyenin) 
Memnuniyet oranı 

Anket/hizmet 60% 70% 75% 80% 

Taktik Hizmetler Süreci ile verilen 
hizmetlerin verimliliği 

Bir önceki yıla göre; 
“Laboratuvar”, “İletişim 
Ağı”, “Politika ve Temsil”, “İş 
Geliştirme, Eğitim, Bilgi, 
Danışmanlık ve Destek” 
hizmetleri sayısı artış oranı 

Analiz, Rapor/hizmet 2% 3% 5% 10% 
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Temel süreçler Performans Konusu Performans Göstergesi Performans Ölçme Yöntemi Performans Hedefi 

        2014 2015 2016 2017 

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”  

Proje verimliliği Proje kabul oranı 
Başvurulan proje sayısı / 
kabul edilen proje sayısı 

10% 30% 40% 70% 

Haberleşme ve Yayınlar 
TOBB Borsa/Borsa 
Akreditasyon Kriterleri 
Madde 1.5. 

Bir önceki yıla göre artış 
oranı 

20% 10% 5% 5% 

Bilişim Teknolojileri Kullanımı 
TOBB Borsa/Borsa 
Akreditasyon Kriterleri 
Madde 1.6. 

Hizmetlerin elektronik 
ortama aktarım oranı 

10% 30% 50% 60% 

Üye İlişkileri Yönetimi 
TOBB Borsa/Borsa 
Akreditasyon Kriterleri 
Madde 1.7. 

Ankete cevap verenlerdeki 
bir önceki döneme göre 
artış oranı 

5% 10% 10% 10% 

Araştırma, Geliştirme faaliyetleri Araştırma Sayısı 
Talep edilen Araştırma sayısı 
/ Gerçekleştirilen Araştırma 
sayısı 

2% 5% 20% 50% 

Sosyal Sorumluluk Projeleri Proje sayısı 
 Bir önceki yıla göre artış 
sayısı 

2 3 3 4 

4.       Klasik Destek 
Faaliyetleri Süreci 
“İdari işler”, “Mali işler” 
ve “Bilişim hizmetleri”  

Klasik Destek Faaliyetleri Süreci ile 
verilen hizmetlerin kalitesi 

İç müşterinin (çalışanların) 
ve üyenin (temizlik, satın 
alma, tedarikçi ilişkileri vb.) 
Memnuniyet oranı 

Anket 85% 90% 95% 100% 

Bilişim faaliyetleri 
Borsa’nın bilişim 
teknolojileri kullanım düzeyi 

Analiz, Rapor 20% 30% 50% 75% 

 



SAKARYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) 

 
64 

6. MALİYETLENDİRME 
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

T
E

M
E

l 
B

İL
E

Ş
E

N
 1

. 
 

Stratejik Amaç 1.1.         

  

Hedef 1.1.1. 3.000                                       

Hedef 1.1.2. 1.000 1.500 0 0                                 

  
Strateji 1.1.2.1. 1.000 1.500                                     

Strateji 1.1.2.2.                                         

Hedef 1.1.3. 3.000 3.000 3.000 3.000                                 

  
Strateji 1.1.3.1. 3.000 3.000 3.000 3.000                                 

Strateji 1.1.3.2.                                         

Hedef 1.1.4. 12.000 24.000 5.000 0                                 

  

Strateji 1.1.4.1. 2.000                                       

Strateji 1.1.4.2.   10.000                                     

Strateji 1.1.4.3.  2.000 
 

                                    

Strateji 1.1.4.4.   4.000                                     

Strateji 1.1.4.5.  3.000 5.000 
 

                                  

Strateji 1.1.4.6. 5.000 5.000                                     

Hedef 1.1.5.                                         

Hedef 1.1.6. 0 0 0 0                                 

  
Strateji 1.1.6.1.                                         

Strateji 1.1.6.2.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

 

Hedef 1.1.7.         

 

        

 

        

 

        

 

        

Hedef 1.1.8. 500                                       

Hedef 1.1.9.   500                                     

          

Stratejik Amaç 1.2.         

  

Hedef 1.2.1.                                         

Hedef 1.2.2. 3.000                                       

Hedef 1.2.3.   5.000                                     

Hedef 1.2.4.   500                                     

Hedef 1.2.5.   6.000                                     

Hedef 1.2.6.   7.000                                     

Hedef 1.2.7.   4.000 3.000 3.000                                 

Hedef 1.2.8.   2.000 2.000 2.000                                 

          

Stratejik Amaç 1.3.         

  

Hedef 1.3.1. 3.000 4.000 4.000 4.000                                 

Hedef 1.3.2. 1.000 1.000 1.500 2.000                                 

Hedef 1.3.3.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

Stratejik Amaç 1.4. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Hedef 1.4.1. 1.000                                       

Hedef 1.4.2. 3.000 4.000 0 0                                 

  

Strateji 1.4.2.1.                                         

Strateji 1.4.2.2. 3.000 4.000                                     

Strateji 1.4.2.3.                                         

          

Stratejik Amaç 1.5.         

  

Hedef 1.5.1. 1.000                                       

Hedef 1.5.2. 2.000 3.000                                     

Hedef 1.5.3.   15.000                                     

Hedef 1.5.4.                                         

          

Stratejik Amaç 1.6.         

  

Hedef 1.6.1. 1.000                                       

Hedef 1.6.2. 2.000                                       

Hedef 1.6.3.   1.000                                     
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

T
E

M
E

L
 B

İL
E

Ş
E

N
 2

. 
 

Stratejik Amaç 2.1. 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

Hedef 2.1.1. 500 750 750 1.000                                 

  

Strateji 2.1.1.1. 500 750 750 1.000                                 

Strateji 2.1.1.2.                                         

Strateji 2.1.1.3.                                         

Strateji 2.1.1.4.                                         

Hedef 2.1.2. 3.000 3.000                                     

Hedef 2.1.3. 3.000 3.000                                     

          

Stratejik Amaç 2.2.         

  

Hedef 2.2.1. 1.500 2.000 2.500 3.000                                 

Hedef 2.2.2. 1.000 1.000 1.000 1.000                                 

Hedef 2.2.3. 2.000 2.000 2.000 2.000                                 

Hedef 2.2.4. 5.500 7.000 0 0                                 

  

Strateji 2.2.4.1. 1.000 1.500                                     

Strateji 2.2.4.2. 3.000 3.500                                     

Strateji 2.2.4.3. 1.500 2.000                                     

Hedef 2.2.5. 3.000 3.500 0 0                                 

  

Strateji 2.2.5.1. 1.500 1.750                                     

Strateji 2.2.5.2. 1.500 1.750                                     

Strateji 2.2.5.3.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

 

Hedef 2.2.6. 1.000 1.000 0 0 

 

        

 

        

 

        

 

        

  

Strateji 2.2.6.1. 1.000 1.000                                     

Strateji 2.2.6.2.                                         

          

Stratejik Amaç 2.3.         

  

Hedef 2.3.1. 2.500 2.700 3.250 3.750                                 

  

Strateji 2.3.1.1. 1.000 1.200 1.500 2.000                                 

Strateji 2.3.1.2. 500 500 750 750                                 

Strateji 2.3.1.3. 1.000 1.000 1.000 1.000                                 

Strateji 2.3.1.4.                                         

Strateji 2.3.1.5.                                         

Strateji 2.3.1.6.                                         

          

Stratejik Amaç 2.4.         

  

Hedef 2.4.1. 1.000 1.500 0 0                                 

  

Strateji 2.4.1.1. 1.000 1.500                                     

Strateji 2.4.1.2.                                         

Strateji 2.4.1.3.                                         

Strateji 2.4.1.4.                                         

Hedef 2.4.2.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

Stratejik Amaç 2.5. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Hedef 2.5.1. 2.000 2.000                                     

Hedef 2.5.2. 2.000 2.500 2.500 2.500                                 

  

Strateji 2.5.2.1. 2.000 2.500 2.500 2.500                                 

Strateji 2.5.2.2.                                         

Strateji 2.5.2.3.                                         

Strateji 2.5.2.4.                                         

                                  

Stratejik Amaç 2.6.         

  
Hedef 2.6.1. 3.000 5.000                                     

Hedef 2.6.2.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

T
E

M
E

L
 B

İL
E

Ş
E

N
 3

. 
 

Stratejik Amaç 3.1. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Hedef 3.1.1. 3.000 2.000 2.000 0                                 

  

Strateji 3.1.1.1. 3.000 2.000 2.000                                   

Strateji 3.1.1.2.                                         

Strateji 3.1.1.3.                                         

Hedef 3.1.2.                                         

Hedef 3.1.3. 1.000 2.000                                     

Hedef 3.1.4. 0 0 0 0                                 

  

Strateji 3.1.4.1.                                         

Strateji 3.1.4.2.                                         

Strateji 3.1.4.3.                                         

          

Stratejik Amaç 3.2.         

  

Hedef 3.2.1. 0 3.000 4.000 0                                 

  

Strateji 3.2.1.1.   1.000 1.000                                   

Strateji 3.2.1.2.   2.000 3.000                                   

Strateji 3.2.1.3.                                         

Strateji 3.2.1.4.                                         
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YILLAR İTİBARIYLA MALİYET TABLOSU 

  

YILLIK İŞ PLANLARI (Her yıl 3'er aylık periyodlara bölünmüştür) 

  2014 2015 2016 2017 
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

  

Hedef 3.2.2. 1.000 1.000     

 

        

 

        

 

        

 

        

Hedef 3.2.3. 2.000 3.000 3.000 0                                 

  

Strateji 3.2.3.1. 1.000 2.000 2.000                                   

Strateji 3.2.3.2. 1.000 1.000 1.000                                   

Strateji 3.2.3.3.                                         

 
   

                        

 
   

73.500 128.450 33.500 26.250 
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7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere 

kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 

analizidir. 

Stratejik planda yer alan ana tema, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje 

ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için ana tema, amaç, hedef ve faaliyetler bazında 

sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği, 

hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir talimat hazırlanmıştır. 

Sakarya TB Stratejik Planı uygulamalarının izlenmesi, raporlanması ve 

değerlendirilmesi Ekte sunulan; “Sakarya TB Stratejik Planın Uygulamalarını İzleme 

ve Değerlendirme Talimatı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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8. SONUÇ 

Sakarya Ticaret Borsası’ndaki Stratejik 

Planlama çalışması, üst yönetimin yanı sıra, 

tüm personelinin etkin katılımıyla 

yürütülmüştür.  

Dr. Yüksel VARDAR’ın danışmanlığında 

gerçekleştirilen çalışmalarda, başta Borsa 

üyeleri olmak üzere, farklı sektör ve 

kesimlerden, çok sayıda paydaşın katkısına 

başvurulmuştur. 

Dünyadaki baş döndürücü değişim ve 

dönüşüm sürecine paralel olarak, 2014 – 

2017 dönemine ait II. Dönem Stratejik 

Planının uygulanmasıyla; Sakarya Ticaret 

Borsası’nın, yönetim anlayışında, hizmet 

sunum biçimlerinde önemli değişiklikler 

olacağı, bugüne kadar benimsediği 

önceliklerin, % 100 üye memnuniyeti prensibi çerçevesinde değişeceği 

beklenmektedir. 

Borsa’nın Stratejik Plan çerçevesinde belirlediği vizyonuna 3 stratejik konu ile 

ulaşabileceği planlanmaktadır. Bunlar; 

1. Borsa’nın Kurumsal Kapasitesinin Artırılması 

2. Üyelere Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi 

3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması ve Sosyal 

Sorumluluğudur. 

Sakarya Ticaret Borsa’sının 2014–2017 yılları arasında, planlama ilkeleri 

doğrultusunda yürütmeyi ve sonuçlarını izlemeyi öngördüğü Hedef ve ilgili Stratejileri 

kapsayan bu planın, bölgemizin ekonomik gelişmesi ve üyelerimizin güçlenmesi 

hususunda destekleyici nitelikte bir belge olması beklenmekte, borsa’nın daha güçlü 

bir kurumsal yapıya kavuşmasına katkı sağlaması umulmaktadır. 
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9. EKLER 

 

 

I. Ticaret Borsacılığı 

Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve 

denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım 

yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir. 

Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200–1500 

yıllarına kadar gitmektedir. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla 

ilk borsacılığın temelini atmışlardır.  

Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise, 

Anvers, Lyon ve Cenevre'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık 

sağlamıştır.  

Dünyada Ticaret Borsacılığı 

Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik 

kıyılarına kayması Anvers 'in önemini arttırmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu 

ve Anvers borsası kalabalık bir iş adamı grubunun muamelelere katılmasını 

sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm milletlere açmıştır.  

Anvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları 

hizmete girmiştir. Paris 'te ilk borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Dünyada 

Hamburg ve Bremen borsaları da önemli bir yer tutmaktadır.  
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Günümüzde bilinen en büyük borsalarından biri olan Newyork borsası 1729 yılında 

24 kişinin öncülüğünde kurulmuştur. 

Ülkemizde Ticaret Borsacılığı 

Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1973 yılında bir Nizamname ile 

"Dersaadet Tahvilat Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna geçilmiştir. 

Yurdumuzda ilk Ticaret Borsası 1892 yılında "İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası" adı 

altında çalışmalara başlamış. Daha sonra Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul 

Ticaret Borsası 1925, Sakarya Ticaret Borsası ise 9 Ağustos 1926 'da "Ticaret ve 

Zahire Borsası" unvanı ile kurulmuştur. 
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II.  Sakarya hakkında… 

Sakarya ili; tarihsel zenginliği, coğrafi 

konumu, ulaşım olanakları, tarım, sanayi 

ve hizmet sektörlerinde ülke 

ekonomisindeki payı ve uygun yatırım 

koşulları ile ülkemizin en önemli illerinden 

biridir. M.Ö. XII. yüzyıldan beri insan 

yerleşimine açık olan il, 1071de 

Selçukluların, 1291 yılında da 

Osmanlıların egemenliğine girmiş; 26 

Mart 1921’de Yunan işgaline uğramış, 21 Haziran 1921’de düşman işgalinden 

kurtarılmıştır. Eski adıyla Adapazarı olan bu bölgede 1868 yılında belediye teşkilatı 

kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Kocaeli iline bağlı bir ilçe iken 

22.06.1954 tarihinde Sakarya adıyla il olmuştur. İl belediyesi 06.03.2000 tarihinde ise 

Büyükşehir statüsüne kavuşturulmuştur. 

İl; Marmara Bölgesinde, İstanbul iline 164 km uzaklıkta, İstanbul-Ankara yolu 

üzerinde ve İstanbul-Antalya yolu kavşak noktasında bulunması itibariyle önemli bir 

coğrafi konum avantajına sahiptir. 

Sakarya, tarıma elverişli alanları, yağışlı iklimi, bol içme suyu kaynakları, ovaları, 

akarsuları, gölleri ve diğer doğal güzellikleri ile yerleşim için son derece uygundur. 

İlimiz geniş bir alana yayılan ormanlık arazisi ile bu sektörde önemli bir paya sahiptir. 

Sakarya mısır, fındık ve beyaz et üretimi ile tarımda, ulusal ölçekteki kuruluşları ve 

organize bölgeleriyle sanayide ve çok sayıda ticari kuruluş ve turizm imkânlarıyla da 

hizmetler sektöründe yüksek bir potansiyele sahiptir. 

Sakarya’nın nüfusu TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2012 yılı sonu itibari ile 

902.267’dir. İl nüfusunun %75,4’ü (680.637) şehirlerde, %24,6’ı (221.630) ise 

köylerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı %0 15,4, İlin yüzölçümü 4.817 

Km2 olup, Km2’ye il genelinde 187 kişi düşmektedir 

İlimiz 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller 

arasında 18. sıradadır. Sakarya, 2012 yılında Türkiye GSYİH içerisinde tahmini 

olarak % 1,6’lık bir paya sahip olup, İl’de kişi başına düşen milli gelir 14.144 $’dır. 
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İlimiz dış ticarette ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. Sakarya’daki ihracat yapan 

KOBİ ve büyük sanayi kuruluşları iller bazında Türkiye’de 9. sıradadır. 2012 yılında 

ihracat 1.828.537.000 Dolar, ithalat ise 1.149.585.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 159 olmuştur. 2013 yılı Ocak-Ekim 

ayları arasında ihracatımız 1.946.904.000 Dolar, ithalatımız ise 1.118.594.000 

Dolardır. 2013 yılının ilk on ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 174 olmuştur. 

Sakarya’da mevcut avantajların yanında, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alt 

yapısında önemli gelişmeler sağlanmıştır. İl’in bu özelliği çekiciliğini arttırmıştır. Bu 

durum bir yandan insanların İlimizde yaşama isteğini artırmakta, diğer yandan artan 

nüfusun hizmet taleplerinin karşılanması hususunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

kalınmaktadır. 

Gelecek on yıllık dönemde sosyo-ekonomik kriterlere göre Sakarya’nın Ülkemiz illeri 

arasında ilk on sıra içinde yer alacağı öngörülmekte ve çalışmalar bu stratejik hedef 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

Coğrafi Durum  

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alan 

bir ildir. 

Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında İzmit, Bursa, doğusunda Düzce ve 

güneyinde de Bolu ve Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu 

ilçesinde Karadeniz'e dökülür. 

Ekonomi 

Sakarya, 1987-1998 yılları arasında Türkiye'nin refah düzeyi artan illeri içinde yer 

almıştır. Kaldı ki bu gelişme istatistikleri Sakarya'da her yıl üretilen, Gayri Safi Milli 

Hasıla'yı tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Sakarya'da faaliyet gösteren ve büyük 

çaptaki firmalarımız Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu içinde yer almaktadır. İlimizde 

üretim yapan dev kuruluşların yönetim merkezleri Sakarya'da olmadığından, 

ürettikleri GSMH’ler İlin yıllık üretim değerleri içinde görülmemektedir. 

Günümüzde sanayi yatırımlarını teşvik, düzenli şehirleşme ve istihdam sorunlarını 

çözümlemeye yönelik etkili bir kalkınma aracı olarak görülen ve 1976 yılından itibaren 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCzce_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolu_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilecik_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya_Nehri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karasu,_Sakarya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
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devam eden Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1993 yılında nihayet 

bulmuştur. 

Sakarya'da son yıllarda özellikle otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde büyük 

gelişmeler yaşanmıştır. Bu sektörlerde önümüzdeki yıllarda da hızlı bir büyüme 

beklemektedir. Otomotiv devi firmaların önemli yatırımlarını İlimizde yapmaları, 

beraberinde İlimiz otomotiv yan sanayi üreticilerinin de hızla büyümelerini 

sağlayacaktır. 

Gıda sektöründe özellikle Süt ürünleri ve Tavukçuluk alanında önemli yatırımlar 

gerçekleşmiştir. Yapılan yatırımlar İlimizde mevcut diğer üreticiler için de bir ivme 

kazandırmıştır. 

Tekstil sektöründe de son yıllarda İlimizde önemli yatırımlar gerçekleşmiştir. Bunun 

en önemli sebeplerinin başında Sakarya'nın Tekstilin önemli merkezleri olan İstanbul 

ve Bursa illerine olan yakınlığıdır. 

Sakarya, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, gıda, orman ürünleri, elektrik-elektronik, 

yapı-inşaat malzemeleri, süs bitkiciliği gibi alanlarda yatırıma uygun konumu ile 

Türkiye'nin önemli bir yatırım merkezidir. 

Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Faal nüfusun % 65’i tarım 

sektöründe % 15’i sanayi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla 

gelişen bir ilidir. 

Tarım 

Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alır. Modern 

tarım yapıldığı için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetişir. Başlıca tarım 

ürünleri: Buğday, arpa, mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve 

tütündür. 

Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge karşılar. 

Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; 

elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, fındık, kestâne, çilek, üzümdür. 

Sapanca’da meyvecilik Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya ili Türkiye tarımında önemli 

bir yere sâhiptir. Patates ve şekerpancarı iki önemli ürünüdür. Patates denilince akla 

Adapazarı gelir. 
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Aşağı Sakarya Havzası bol yağmur alır. Ormanlar bakımından zengin olduğundan bu 

su depolanır ve akarsular düzenli beslenir. Ortalama su hacmi 4 milyar m3’tür. 

Sakarya havzasında 2 milyon 75 bin hektarlık ovalık alanın, 1 milyon 671 bin 600 

hektarı sulanabilir özelliktedir. Şekerpancarında verim yüksektir. 

Hayvancılık 

Sakarya ili hayvancılık bakımından da oldukça zengindir. Meraların azalmasıyla 

koyun ve keçi miktarı azalmış, fakat sığır sayısı artmıştır. 200 köyde ipekböcekçiliği 

yapılır. Bu bölgede dut ağacı boldur. Koza yetiştiriciliği Akyazı, Geyve ve Kayalar 

bölgesinde ikinci bir gelir kaynağıdır. Sakarya ilinin Karadeniz kıyıları balık 

bakımından çok zengin sayılmaz. Buna rağmen kalkan, palamut, hamsi, mersin ve 

lüfer balığı avlanır. 

Sapanca Gölünde 14 çeşit balık bulunur. Senede 100 tona yakın balık avlanır. Tatlı 

su levreği, yayın, turna ve sazan balığı başlıcalarıdır. Ayrıca kerevit de avlanır. 

Sanayi 

Adapazarı’nda ekonomik gelişme 19. asır sonlarında Anadolu demiryolunun 

yapılmasıyla görülür. 1950 başlarında vagon ve şeker fabrikası ile sanayileşme 

başlamış; 1960’tan sonra özel sektör yatırımları ile hızını artırmış; 1970’ten sonra çok 

faal duruma gelmiştir.  

Sanayi daha ziyâde tarım, kereste ve imalat sanayii olarak gelişmiştir. 10 ve daha 

fazla işçi çalıştıran iş yeri 250’ye ve 2-9 kişi çalıştıran iş yeri sayısı 1.500’e 

yaklaşmıştır.  

Başlıca sanayi kuruluşları; Şeker, vagon, nişasta, yağ, lâstik, pipo, vinç ve palanga, 

tel, dişli, otomobil, yedek parça, metal, gıda, hayvan yemi, kimyevî maddeler, kauçuk, 

orman ürünleri, süt, kiremit, tuğla, mermer, kireç ve ondülin fabrikalarıdır. 

Ulaşım 

Sakarya, karayolu ağının en önemli transit merkezlerinden biridir. Edirne-İstanbul-

İzmit istikâmetinden gelen, Ankara-Adana istikâmetine giden E-5 karayolu buradan 

geçer. E-5 karayolu ise Türkiye’nin en işlek karayoludur. İstanbul-Şile-Kandıra devlet 

yolu ile Zonguldak-Akçakoca-Karasu devlet yolu Adapazarı’nda birbirine bağlanır. 
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Eskişehir-Bilecik hattından gelen devlet yolu Adapazarı’nda E-5 karayolu ile birleşir. 

Ankara-İstanbul otoyolu Sakarya topraklarından geçer. Şehir merkezi bütün ilçelerine 

asfalt yolla bağlıdır. 

İlin havaalanı ve Karadeniz kıyısında limanı yoktur. İzmit Limanından faydalanır. 

Haydarpaşa’dan gelen Ankara istikâmetine giden demiryolu hattının üzerindedir. İl 

sınırlarına Sapanca’dan giren demiryolu Arifiye’den güneye Bilecik-Eskişehir-

Ankara’ya doğru ilerler. Arifiye ile Adapazarı 8 km’lik bir hat ile birleştirilmiştir. 

Haydarpaşa-Adapazarı arasında her gün devamlı karşılıklı seferler vardır. 
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III. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 

5174 Sayılı “Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği İle Borsalar ve Borsalar Kanunu” 

ülkemizdeki Ticaret borsalarının Tanımını; 

“Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil 

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

meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” biçiminde 

yapmıştır. 

İlgili kanunda, borsaların; “Kuruluşu”, “Çalışma Alanları”, “Şubeleri”, “Kayıt 

Zorunluluğu”, “Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi” konuları açıklanarak; Görevleri 

aşağıdaki biçimde verilmiştir: 

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

b) Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü 
dairesinde tespit ve ilân etmek.  

c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından 
yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları 
ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla 
yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.  

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi 
yapmak,  elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol 
göstermek.  

e) Kanunun 51 inci maddesinde tanımlanmış, aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve 
onaylamak.  

a. Eksper raporları.  

b. Analiz raporları.  

c. Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.  

d. Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.  

e. Teamüller hakkında istenen belgeler.  

f. Fatura onayları.  

g. Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı. 

h. Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.  

i. Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.  

j. Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.  

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

l. Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.  

m. Yerli malı belgesi 

n. Diğer hizmetler.  
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f) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar 
ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.  

g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, 
Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.  

h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve 
başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu 
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.  

i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem 
niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.  

j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, 
bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara 
tevdii halinde bu işleri yürütmek.  

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri 
yapmak.  

l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 
bulunmak.  

m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve 
Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.  

Kanunda ayrıca, Ticaret borsalarının Organlarının: 

a) Meslek Komiteleri.  

b) Meclisler.  

c) Yönetim Kurulları ve  

d) Disiplin Kurullarından  

meydana geldiği vurgulanarak, bu organların her birinin Oluşumları ve Görevleri ayrı 

ayrı verilmiştir. 

“Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları”, “Borsa işlemlerinin tescili” ve 

“Borsada alım satım yapanlara” ilişkin kurallar kanunda verilirken, Borsaların 

gelirleri liste halinde sunularak, “Bütçe” konusunda kurallar açıklanmıştır. 

Kanunda borsalarla ilgili son olarak,  “Ürün İhtisas Borsaları” hakkında açıklamalar 

yapılmıştır. Bu çerçevede;  

 Şartlar yerine getirildiğinde ve Bakanlıkça izin verildiğinde, Anonim Şirket 
Statüsünde Ürün İhtisas Borsaları kurulabileceği, 

 Ticaret borsalarının, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak 
olabileceği veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bunların acentesi olarak 
çalışabileceği,  

 Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği için Bakanlıkça atama 
yapılacağı,  
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 Ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsalarının, lisanslı depo işletmeciliği yapan 
şirketler kurabileceği ve ortak olabileceği   

gibi konulara açıklık getirilmektedir. 

5174 Sayılı “Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği İle Borsalar ve Borsalar Kanunu” ile 

ilgili aşağıdaki tüm ikincil mevzuat; 

 “Borsa Muamelat Yönetmeliği”,  

 “Borsalarda/Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler hakkında Yönetmelik”,  

 “Organ Seçimleri Yönetmeliği”,  

 “Kayıt Ücreti le Yıllık Aidat Yönetmeliği”,  

 “Borsa ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği”,  

 “Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının 

Tescili Hakkında Yönetmelik”,  

 “Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik”,  

 “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”,  

 “Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği”,  

 “Genel Sekreter Yönetmeliği”  

Ticaret Borsalarının görev ve belgelendirme hizmetlerinin uygulama yöntemlerini 

ortaya koymaktadır. 

Ancak, kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı zamanda birer hizmet kuruluşu da 

olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sunulan tüm hizmetlerde 

üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten 

bunu gerektirmektedir. 

Sakarya Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu 

ile; 

 Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen, 

 Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren, 

 Kayıt dışılığın engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşmasına katkı 

sağlayan, 

 Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, Bölgesel ekonomik kalkınmada önemli 

rol üstlenen,  

bir borsacılık anlayışıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde verilmesi için, 

yönetim anlayışı ve örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.  


