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VİZYONUMUZ; 

Çağdaş yönetim anlayışına dayalı olarak paydaşları için 

değer yaratan ve bölge ekonomisine katkı yapan BORSA 

 

 

 

 

 

MİSYONUMUZ; 

Üyeleri için etkili çözümler üreten, görevlerini kalite 

anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinci içinde yerine getiren, 

tarımsal ekonominin gelişimi ve üyelerinin rekabet 

gücünün artırılması için çalışan BORSA 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ; 

 Üye odaklı 

 Güvenilir ve dürüst 

 Bilişim teknolojilerini etkili kullanan 

 Sürekli iyileştirme ve çözüm odaklı 

 Katılımcı ve demokratik değerlere dayalı 

 Güçlü kurumsal aidiyete sahip 

 Çalışanlarının gelişimi ve motivasyonuna değer veren 

 Kurumsal yönetişim ve kalite standartlarını önceleyen 

 Bölgesel ve sektörel sorumluluklarının farkında olan 

 Tarımsal ekonominin temel aktörlerini merkeze alarak 

hizmet üreten 

 Hizmet sunduğu sosyal çevreye duyarlı 

 Faaliyetlerinde etik ilke ve değerleri benimseyen BORSA 
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BAŞKANIN MESAJI 

Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler 

kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli 

önlemler almaya zorlamaktadır. 

Günümüzde etkili bir yönetim, birbiri ile 

tutarlılığı sağlanmış bütüncül stratejik 

yaklaşımları artık daha çok gerekli 

kılmaktadır. 21. yüzyılda geleneksel 

yöntemlerin kurumları ileriye 

taşıyamadığı yadsınamaz bir gerçektir.  

Zamanı yakalamak, çağa yön vermek 

için stratejik yönetim anlayışı günümüzde 

önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Orta ve 

uzun vadede yapılacak işlerin bugünden planlanması, belirli bir gelecekte nerede olacağımızın 

ve oraya nasıl ulaşacağımızın önceden tasarlanması kurumların başarılarında çok önemli bir 

unsurdur. Amacı, hedefi, vizyonu olmayan, niçin var olduğunu ve gelecekte nasıl bir konumda 

olacağını öngöremeyen, neyi başardığını veya başaramadığını ölçemeyen, geleceğe ait plan 

ve hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz edilebilmesi çok zordur. Stratejik tercihler, 

kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın 

temelini oluşturmaktadır. 

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de 

görmesi gerekir. Sakarya Ticaret Borsasının ufkun ötesini görmek için oluşturduğu 2018-2021 

yıllarını kapsayan stratejik planında revize ettiğimiz misyonumuz ve vizyonumuz 

doğrultusunda oluşturduğumuz amaçlarımız, hedeflerimiz ve faaliyet ve projelerimiz yer 

almaktadır. Hizmet kalitesini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla hazırladığımız bu stratejik plan 

çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim.  

Saygılarımla, 

Yönetim Kurulu Başkanı   

Cevdet Mete  
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çağdaş yönetim anlayışının en temel gereklerinden olan stratejik planlama ilkeleri 

çerçevesinde Sakarya Ticaret Borsası, 2014-2017 dönemine ait stratejik plan süreci başarıyla 

tamamlamış bulunmaktadır. Geçtiğimiz dört yıl için belirlenen hedefler %89 gibi yüksek bir 

oranda hayata geçirilmiş olup, plan döneminde; 

 2012 yılında hizmete giren Hayvan Borsasının üyelere daha iyi hizmet sunabilmesi için 

gerekli iyileştirilme çalışmaları sürdürülmüştür, 

 Kalite yönetim sistemi tamamlanmış ve süreçler kalite ilkelerine göre yürütülmeye 

başlamıştır, 

 Akreditasyon standartları sağlanmış ve borsa ikinci denetleme sonrasında “A” grubu 

akredite borsa statüsüne kavuşmuştur, 

 Bilişim altyapısında önemli oranda iyileştirme sağlanmış ve bilgi güvenliği konusunda 

ISO standardının karşılandığını belgelemek üzere süreçler başlatılmıştır, 

 Üye odaklılık çerçevesinde gerekli kurumsal yapı oluşturulmuş ve üye 

memnuniyetlerinde istikrarlı bir artış yakalanmıştır. 

Yukarıda zikredilen yapısal ve köklü iyileştirmelerin yanında, borsanın çağdaş bir yönetim 

yapısına kavuşturulması için birçok önemli değişim yaşanmıştır. 2018-2021 dönemi stratejik 

planı, önceki planın sağladığı iyileşmelerin üzerine inşa edilecek ve mevcut durumu daha 

ileriye taşıyacak bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hazırlanmıştır. Bu planlama sürecinde 

dikkat edilen hususların başında, Borsanın tüm paydaşlarının ve hizmetlerinden 

faydalananların katılımının sağlanması gelmiştir. Bu amaca matuf olarak, borsanın tüm 

paydaşlarını temsil edebilecek şekilde hazırlanan anketler ve yine paydaşlarla yapılan çalıştay 

ve odak grup toplantıları ile tüm aktörlerin görüş, öneri ve beklentilerini dikkate alarak gelecek 

dört yılın planlaması yapılmıştır.  

Planın hazırlanmasında ikinci olarak, borsanın izlediği diğer süreçlerle entegrasyon ve 

koordinasyonun sağlanmasına öncelik verilmiştir. Bir önceki plan döneminde başlayan kalite 

ve akreditasyon hedefleri, 2018-2021 stratejik planına bütüncül bir yaklaşımla entegre 

edilmiştir. Kalite ve akreditasyon süreçlerinin gerekleri, stratejik plan ilke ve hedefleri ile 

koordineli hale getirilerek süreçlerin işletiminde karşılaşılması muhtemel çelişkiler ve tekrarlar 

önlenmeye çalışılmıştır. Bu durumun, özellikle stratejik planın uygulanması sürecinde önemli 

avantajların yanında, kaynak tasarrufu sağlayacağı öngörülmüştür. 

Sakarya Ticaret Borsası’nın tüm paydaşlarının görüşleri ve beklentileri alınarak hazırlanan bu 

plan, borsanın vizyonuna uygun bir yapı oluşturmanın yanı sıra, borsa hizmetlerinin bilgi 

çağının gereklerine ve çağdaş yönetim anlayışına uygun hale gelmesine yönelik olarak; 

 Lisanslı depoculuğa geçiş için gerekli fizibilite ve altyapı çalışmalarının yapılması, 

 Elektronik belge yönetim sistemi ve elektronik arşivleme sistemine geçilmesi, 

 Hayvan borsasında müzayede satışı için gerekli altyapının sağlanması ve müzayede 

sistemin aktif hale getirilmesi, 

 Performans ve kariyer yönetim sistemi kurulması ve işler hale getirilmesi, 

 PEST analizi ve Piyasa Boşluk Analizlerinin yapılması, 

gibi kritik önemi haiz hedefler belirlenmiş ve buna yönelik faaliyetler planlanmıştır.  
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1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Stratejik planlama süreci bir zaman çizelgesi hazırlanarak ayrıntılı iş paketleri ve aşamaların 

tanımlanması yoluyla yürütülmüştür. Bu süreçte farklı sorumluluklara sahip olan üç kurul 

oluşturulmuştur. 

1.1. Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları 

Sakarya Ticaret Borsası 2018-2021 dönemi Stratejik Planının hazırlanması sürecinde eğitim, 

çalıştay ve toplantılardan oluşan çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler arasında 

önemli görülenlere Tablo 1’de yer verilmiştir. Aşağıda yer verilen planlı toplantılar yanında çok 

sayıda planlı olmayan toplantı ve görüşme yapılmıştır. Ayrıca stratejik plan hazırlama sürecinin 

tüm aşamalarında iç ve dış paydaşların katılımı ve katkısı sağlanarak stratejik planlama süreci 

tamamlanmıştır.  

Tablo 1. Stratejik Planlama Sürecinin Zaman Çizelgesi 

FAALİYET TARİH 

Ön hazırlık çalışmaları 25-29.09.2017 

Stratejik Planlama Ekibinin eğitimi 05.10.2017 

Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Kurulunun eğitimi 11.10.2017 

Gelecek Tasarımına ilişkin anket uygulanması 09.09-27.09.2017 

Durum Analizi Çalışma Toplantısı 30.10.2017 

SWOT Analizi Çalışma Toplantısı 06.11.2017 

Misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi toplantısı 13.11.2017 

Stratejik amaç ve hedef belirleme toplantısı 17.11.2017 

Performans göstergeleri ve bütçeleme toplantısı 20-21.11.2017 

Taslak stratejik planı hazırlama toplantısı 29.11.2017 

Stratejik plan taslağının Yönetim Kuruluna sunumu 13.12.2017 

Stratejik plan taslağı gözden geçirme toplantısı 15.12.2017 

Stratejik planın Yönetim Kurulu tarafından Meclise sevk 

edilmesi 
20.12.2017 

Stratejik Planın Borsa Meclisi tarafından onaylanması 27.12.2017 
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1.2. Stratejik Planlama Sürecinin Koordinasyonu 

Stratejik planlama sürecinin yönetimi için Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Kurulu (SPYK), 

Stratejik Planlama Ekibi ve Danışma Kurulundan oluşan üç kurul belirlenmiştir. Söz konusu 

kurullar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Stratejik Planlama Sürecinden Sorumlu Kurullar 

Koordinatör Birim Üyeleri Görevi 

Stratejik Plan İzleme 
ve Yönlendirme 
Kurulu (SPYK) 

Cevdet METE (Başkan) 

Ahmet ERKAN (Başkan Yrd.) 

Nihat ÖZDEMİR (Başkan Yrd.) 

Mustafa GENÇ (Üye) 

Levent Ali KOPAL (Üye) 

Nihat YILMAZ (Üye) 

Vedat ARSLAN (Üye) 

Yasemin ARIKAN 

Zümran CEBECİ 

Stratejik planlama sürecini 
koordine etmek, stratejik plan 
taslağının son haline karar 
vermek, stratejik amaç ve 
hedeflere ulaşma düzeyini 
izlemek ve başarıyı 
değerlendirmek, performans 
göstergelerini oluşturmak ve 
performans ölçümlerini 
gerçekleştirmek, yıllık iş 
planlarını hazırlamak ve 
uygulamasını takip etmek. 

Stratejik Planlama 
Ekibi 

Yasemin ARIKAN (Genel Sekreter) 

Şaduman TOKCANLI (Mali ve İdari İşler 
Md.) 

Murat ERKUL (Tescil Md.) 

Zümran CEBECİ (Basın-Yayın Şefi, Kalite 
ve Akreditasyon Sorumlusu) 

Serap ÜRESİN (Muamelat Personeli) 

Burcu AKOĞLU (Basın-Yayın, Kalite, 
Akreditasyon Memuru, Eğitim Sorumlusu) 

Semih KINALI (Proje, Ar-Ge Sorumlusu) 

Mustafa AY (Bilgi Teknolojileri Personeli) 

Özgür AYSU (Üye İlişkileri Personeli) 

Cenk KAHRAMAN (Veteriner Hekim, Canlı 
Hayvan Borsası İdari Amiri) 

Stratejik planın oluşturulma 
sürecine katılmak, SPYK 
tarafından görüşülmek üzere 
stratejik plan taslağını 
hazırlamak, yıllık iş planı 
taslağını hazırlamak, stratejik 
amaç ve hedefler, 
performans hedefleri ile 
göstergeleri sorumlu olduğu 
birim adına uygulamak, 
izlemek ve değerlendirerek 
SPYK’na raporlamak. 

Danışma Kurulu Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU (Sakarya 
Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Yakup KÖSEOĞLU 
(Sakarya Üniversitesi) 

Dr. Mithat Altuntaş (Alka Danışmanlık) 

STB personeline ve üyelerine 
stratejik yönetim süreçleriyle 
ilgili eğitim vermek, stratejik 
planın hazırlanması 
sürecinde danışmanlık 
yapmak. 
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2. DURUM ANALİZİ 

Sakarya Ticaret Borsası’nın 2018-2021 yılları arasındaki stratejik amaçları, hedefleri ve 

yürüteceği faaliyetleri belirlemek için ilk olarak mevcut durumun bir fotoğrafı çekilmiştir. Bu 

amaçla tarihi gelişim, yasal sınırlılıklar, faaliyet alanı ve hizmetler, paydaşlar, kurumsal 

kapasite ve çevresel faktörler kapsamlı olarak ve katılımcı yöntemlerle analiz edilmiş ve elde 

edilen bilgi ve bulgular özet olarak sunulmuştur. 

2.1. Tarihi Gelişim 

Sakarya Ticaret Borsası Adapazarlı tüccar ve ahalisinin zahire hububat ve un alım satımı için, 

“Adapazarı Zahire Borsası” adı ile 14 Nisan 1886 tarihli Genel Borsalar Nizamnamesine bağlı 

olarak, 18 Nisan 1925 tarihinde kurulmuştur. 

1929 yılındaki dünya ekonomik buhranı nedeniyle hükümet tarafından getirilen ekonomik 

kısıtlamalar diğer alanları olduğu gibi ticaret borsalarını da etkilemiştir. 12 Aralık 1931 tarihinde 

Adapazarı Ticaret ve Zahire borsası lağvedilerek para ve eşyaları Adapazarı Ticaret ve Sanayi 

Odasına devredilmiştir. 

1954 yılında Sakarya’nın il olmasının 

ardından ticaret borsasının kurulması elzem 

hale gelmiştir. Nihayetinde Adapazarı Ticaret 

Borsası, ilimizdeki tarım ürünlerinin ticaretini 

yapan tacirlerin teşebbüsü neticesinde 19 

Şubat 1957 tarihinde tekrar kurulmuş, 15 

Nisan 1957 günü faaliyete geçmiştir. 

Adapazarı Ticaret Borsası bu dönemde 215 

üye ve 5 meslek komitesinden oluşmaktaydı. 

 

Adapazarı Ticaret Borsası, 1957 yılında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olan bir binada 

hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra Adapazarı Belediyesi’ne ait bir arsayı kiralayarak 

kendi imkanları ile patates, soğan ve kabak çekirdeği yapan esnaf ve müstahsiller için 

dükkanlar tesis edilmiş ve Borsa içi alım-satıma geçilmiştir.  

1977 yılında Patates Üretim ve Tüketim Kooperatifi’nin Borsa ile anlaşmalı olarak Erenler 

ilçesinde Patates Hali’ni yaptırmasının ardından buraya taşınılmıştır. Ayrıca Borsa’nın 

dükkanlarının süpürge imalatçılarına kiraya verilmesiyle birlikte, süpürge otu Borsa içi alım-

satıma dahil edilmiştir. Erenler ilçesinde Borsa faaliyetlerini 20 yıl kadar sürdürmüş, ancak 

kapasite artışı nedeniyle yeni bir mekâna ihtiyaç ortaya çıkmıştır.  

19 Nisan 1999 tarihinde Tekeler Mahallesi Çevre Yolu’nda 30 dönüm arazi üzerine kurulan ve 

içinde idari bina, alım-satım salonları, sosyal tesisler ile 132 dükkânlı Zahireciler ve 

Süpürgeciler Sitesi bulunan yeni Borsa tesislerine geçilmiştir. 2008 yılında Sakarya Ticaret 

Borsası olarak isim değişikliği yapılmış olup, Borsa faaliyetlerini aynı tesisler üzerinde devam 

ettirmektedir. 

Adapazarı Ticaret ve Zahire Borsası’nın ilk 
üyelerine ait bir kimlik örneği 
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2.2. Mevzuat Analizi 

Anayasal olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak tanımlanan Odalar ve 

Borsalar 2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanununa tabi olarak faaliyet göstermektedir. 5174 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler 

incelendiğinde, 2012 yılından itibaren düzenli olarak bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

Önümüzdeki stratejik plan döneminde de mevzuat üzerinde tedrici değişikliklerin yapılması 

beklenmektedir. 

Tablo 3. STB’nin Hizmet ve Faaliyet Alanını Belirleyen Temel Mevzuat 

Kanunlar 

1. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

3. 4857 sayılı İş Kanunu 

Yönetmelikler 

1. Borsa Muamelat Yönetmeliği 

2. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, 

Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği Personel Yönetmeliği 

3. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, 

Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği Sicil Yönetmeliği  

4. Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili 

Hakkında Yönetmelik  

5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 

Yönetmelik  

6. Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 

Yönetmelik  

7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği  

8. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında 

Yönetmelik 

9. Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik  

10. Ticaret Borsaları ve Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım 

Yönetmeliği 

11. Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve 

Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik 

12. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği 

13. Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 

14. Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik  

15. Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik  
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16. Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli 

Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik  

17. Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma Denetlenmesi ile İlgili Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik  

18. Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

Tebliğler 

1. 164 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

2. 175 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

3. 185 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

4. 188 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

5. 202 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

6. 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği 

Kalite Standartları 

1. Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi ISO 10002: 2015  

2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 

3. Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 

2.3. Faaliyet Alanı ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Türkiye’de Oda ve Borsalar, 1982 Anayasasının Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları başlıklı 135. maddesinde düzenlenmiş olup, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda gösterilen görev ve hizmetleri yerine getirirler. 5174 

sayılı Kanunun 34. maddesine göre Sakarya Ticaret Borsasının görev ve sorumlulukları 

şunlardır: 

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

2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite 

ilân etmek. 

3. 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. 

4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 

elektronik ticaret ve İnternet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve ilân etmek. 

8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri 

adına ve kendi adına dava açmak. 
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9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 

uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 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. 

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

11. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

12. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak.  

STB, kanun ve yönetmelikler tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkanları el verdiği ölçüde 

sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Mevzuat gereği STB 

tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler ile sunulan hizmetler şunlardır: 

1. Eksper raporları, 

2. Analiz raporları, 

3. Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler, 

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

5. Teamüller hakkında istenen belgeler, 

6. Fatura onayları, 

7. Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri, 

8. Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler, 

9. Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu 

konuda verilecek hizmetler, 

10. Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri, 

11. Yerli malı belgesi, 

12. Diğer hizmetler. 

Yukarıdaki görev ve faaliyetler analiz edildiğinde STB’nin hizmet ve faaliyetleri üye hizmetleri, 

destek hizmetleri ve kurmay hizmetler olmak üzere üç ana kategoride toplanabilir. Üye 

hizmetleri ise kendi içinde stratejik üye hizmetleri (lobicilik faaliyetleri, laboratuvar hizmetleri 

gibi) ve operasyonel üye hizmetlerinden (üye sicil, belgelendirme gibi) oluşmaktadır. Destek 

hizmetleri de stratejik destek hizmetleri (eğitim hizmetleri, sosyal sorumluluk, iş geliştirme gibi) 

ve klasik destek hizmetleri (insan kaynakları, bilgi işlem gibi) olarak ayrılmaktadır. Son olarak, 

basın, yayın, kurumsal iletişim, özel kalem ve disiplin kurulu gibi danışma ve denetim hizmetleri 

bulunmaktadır. STB’nin hizmet ve faaliyetleri Tablo 4’de gösterilmektedir.  
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Tablo 4. Sakarya Ticaret Borsası Hizmet ve Faaliyetleri 

Ana Hizmet Hizmet Türü Faaliyetler 

Üye 

Hizmetleri 

Stratejik üye 

hizmetleri 

 Lobicilik faaliyetleri (Ü1) 

 Temsil (Ü2) 

 Laboratuvar hizmetleri (Ü3) 

 Rekabeti bozucu faaliyetleri izlemek ve ilgili merciiye 

aktarmak (Ü4) 

 Fuar organizasyonlarının koordinasyonu (Ü5) 

Operasyonel 

üye 

hizmetleri 

 Üye sicil (Ü6) 

 Belgelendirme (Ü7) 

 Kotasyondaki ürünlerin alım-satımının tanzim ve tescili 

(Ü8) 

 Fiyat tespit ve ilanı (Ü9) 

 Alım-satım işlemlerine ilişkin düzenleme yapmak, kural 

koymak (Ü10) 

 Üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişim (Ü11) 

 Satış salonu (Ü12) 

 Örf, adet ve teamüllerin tespiti (Ü13) 

Destek 

Hizmetleri 

Stratejik 

Destek 

Hizmetleri 

 Eğitim hizmetleri (D1) 

 Sosyal sorumluluk (D2) 

 Üye ilişkileri (D3) 

 İş geliştirme (D4) 

 Veri paylaşımı (D5) 

 Araştırma, geliştirme ve planlama (D6) 

 Proje geliştirme ve yönetimi (D7) 

 Yönetim kapasitesinin geliştirilmesi (Kurumsal 

yönetişim, ISO standartları, Akreditasyon, E-Arşiv, 

EBYS) (D8) 

Klasik Destek 

Hizmetleri 

 Bilgi işlem (D9) 

 Mali işler (D10) 

 İdari işler (D11) 

 İnsan kaynakları (D12) 

Kurmay 

Hizmetler 

Danışma ve 

Denetim 

Hizmetleri 

 Basın, yayın ve kurumsal iletişim faaliyetleri (K1) 

 Danışmanlık faaliyetleri (K2) 

 Özel kalem faaliyetleri (K3) 

 Hukuk işleri ve müşavirlik hizmeti (K4) 

 İdari ve mali denetim (iç denetim-dış denetim) faaliyeti 

(K5) 
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2.4. Paydaş Analizi 

Paydaşların analizin iki yöntem uygulanmıştır. İlk olarak, Ekim ayı içinde üyeler, Yönetim 

Kurulu, meslek komiteleri ve kurum çalışanlarının katılımıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir 

anket uygulanmıştır. Ayrıca stratejik planlama ekibi katılımcı bir yöntemle gerçekleştirdiği 

çalıştaylarla paydaşları, paydaşlarla kurumun hizmet ve faaliyet ilişkilerini, paydaşların etkileri 

ve önemini puanlama sistemi ve beyin fırtınasıyla tekniğiyle belirlemiştir. STB paydaşları ve 

öncelik düzeyleri Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Sakarya Ticaret Borsası Paydaş Önceliklendirme Tablosu 

PAYDAŞ ADI 

İÇ PAYDAŞ/DIŞ 

PAYDAŞ/ HİZMET 

KULLANICISI 

ETKİLEME 

GÜCÜ 

ÖNCELİK 

DÜZEYİ 
STRATEJİ 

Borsa Meclisi  İç Paydaş  Güçlü  Önemli  Birlikte çalış 

Yönetim Kurulu  İç Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Meslek Komiteleri  İç Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Çalışanlar  İç paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Hukuk Müşaviri  İç paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Üyeler  Hizmet Kullanıcısı Güçlü Önemli Birlikte çalış 

TOBB  Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

ATB Gıda Kontrol 

Laboratuvar 

Hizmetleri  

Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya İl Tarım 

Müdürlüğü  
Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya Valiliği  Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi  
Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

İl ve İlçe Belediyeleri  Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Sakarya Ticaret ve 

Sanayi Odası 
Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Akyazı Ticaret 

Borsası  
Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Akyazı Ticaret ve 

Sanayi Odası  
Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Sakarya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası 
Dış Paydaş  Zayıf  Önemsiz İzle 

Sakarya Ziraat Odası  Dış Paydaş  Zayıf  Önemsiz İzle 
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PAYDAŞ ADI 

İÇ PAYDAŞ/DIŞ 

PAYDAŞ/ HİZMET 

KULLANICISI 

ETKİLEME 

GÜCÜ 

ÖNCELİK 

DÜZEYİ 
STRATEJİ 

İŞKUR  Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya Vergi 

Dairesi  
Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya Üniversitesi  Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Sakarya Mısır 

Araştırma Enstitüsü 
Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Toprak Mahsulleri 

Ofisi  
Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Et ve Süt Kurumu  Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı 
Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Türk Standartları 

Enstitüsü 
Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Gümrük Ticaret 

Bakanlığı  
Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Gıda Tarım 

Hayvancılık 

Bakanlığı  

Dış Paydaş Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Basın  Dış Paydaş  Güçlü Önemli Birlikte çalış 

Diğer Oda ve 

Borsalar  
Dış Paydaş Zayıf  Önemsiz İzle 

Yapılan paydaş analizi neticesinde elde edilen veriler ve Tablo 4’de yer verilen hizmet ve 

faaliyet alanları birlikte değerlendirilmiş ve Sakarya Ticaret Borsası’nın paydaşları ile hizmetleri 

ilişkilendirilmiştir. Bu şekilde oluşturulan paydaş/hizmet matrisi Tablo 6’da gösterilmektedir.  

 

 



Tablo 6. Sakarya Ticaret Borsası Paydaş/Hizmet Matrisi 

PAYDAŞ 

ÜYE HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ KURMAY HİZMETLER 

Stratejik Üye Hizm. Operasyonel Üye Hizmetleri Stratejik Destek Hizmetleri Klasik Destek Hizm. Danışma ve Denetim H. 

Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Ü12 Ü13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 K1 K2 K3 K4 K5 

Borsa Meclisi                                

Yönetim Kurulu                                

Meslek 
Komiteleri  

                              

Üyeler                                

Çalışanlar                                

Hukuk Müşaviri                                

TOBB                                

ATB Gıda 
Kontrol Lab.  

                              

Sakarya İl Tarım 
Müdürlüğü  

                              

Sakarya Valiliği                                

Sakarya 
Büyükşehir Bel. 

                              

İl ve İlçe 
Belediyeleri  

                              

Sakarya Ticaret 
ve Sanayi Odası 

                              

Akyazı Ticaret 
Borsası  
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PAYDAŞ Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Ü12 Ü13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 K1 K2 K3 K4 K5 

Akyazı Ticaret 
ve Sanayi Odası  

                              

Sakarya Esnaf 
ve Sanat. Odası 

                              

Sakarya Ziraat 
Odası  

                              

İŞKUR                                

Sakarya Vergi 
Dairesi  

                              

Sakarya 
Üniversitesi  

                              

Sakarya Mısır 
Araştırma Enst. 

                              

Toprak 
Mahsulleri Ofisi  

                              

Et ve Süt 
Kurumu  

                              

Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 

                              

TSE                               

Gümrük ve 
Ticaret Bakan.  

                              

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık B. 

                              

Basın Yayın 
Kuruluşları 

                              

Diğer Oda ve 
Borsalar  

                              



2.5. Kurum İçi Analiz 

2.5.1. Örgüt Yapısı 

Sakarya Ticaret Borsasının organları meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve disiplin 

kurulundan oluşmaktadır. Ayrıca genel sekreterlik ve ona bağlı idari birimler bulunmaktadır. 

STB’nin mevcut organizasyon şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Sakarya Ticaret Borsası Organizasyon Şeması 

 

2.5.1.1. Borsa Meclisi 

STB Meclisi ilgili yönetmelik hükümlerine göre 21 üyeden oluşur. Borsanın karar ve denetim 

organı olan Meclisin görev süresi dört yıldır. Meclis, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Meclis 

kararları oyçokluğuyla alınır. Meclisin başlıca görevleri şunlardır: 

a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer 

alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim 

müesseseleri oluşturmak. 

g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler 

tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. 

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

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

görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehine ve ödünç para alınmasına, 

kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak 

olmaya karar vermek. 

k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 
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l) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa 

yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak 

maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 

m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 

olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege 

göndermek. 

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

borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi 

dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin 

aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile 

borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen 

teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna 

devretmek. 

q) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye 

tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

Bunların yanı sıra Meclis Başkanı dahil olmak üzere kendi içinden belirleyeceği 3 üye ve 

Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere Yönetim Kurulu içinde belirlenen 3 üye ile birlikte 

Stratejik Planlama ekibini oluşturmak ve Kurumun Stratejik Planının oluşturularak 

uygulanmasında Stratejik Planlama ekibine destek vermek. Ayrıca TOBB Akreditasyon 

Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak da Meclisin görevleri arasındadır. 

Meclis Başkanı protokolde Borsayı temsil etmek, Borsa Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis 

toplantılarını yönetmek, Meclisin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit 

etmek, Meclisi toplantıya davet etmek, tutanakların sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak, 

Meclis tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, oylamaya iştirak 

etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, Mecliste 

görüşülecek konuları önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve gerektiğinde konu 

hakkında Yönetim Kurulu’na da bilgi vermek görev ve yetkilerini yerine getirir. 

Borsa meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi 

üyeleri arasından 5 kişiden oluşan hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme 

komisyonu, Meclis Başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını ve kesin hesabı 

inceleyerek Meclise görüş bildirmekle görevlidir. Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar 

ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol eder.  

Ayrıca Meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları 

kurabilir. İhtisas komisyonları, konunun özelliğine ve ihtiyaca göre seçilecek üyelerden oluşur.  

2.5.1.2. Borsa Yönetim Kurulu 

STB Yönetim Kurulu, ilgili yönetmelik hükümlerine göre 7 üyeden oluşur. Borsanın yürütme 

organı olan yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, meclis 

tarafından, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlikte seçilir. 

Haftada bir kez olağan olarak toplanır. Toplantı gündemini Genel Sekreter, Başkanla 

görüşerek hazırlar. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine 

sunmak. 

c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
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d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. 

e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve 

usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem 

kurulunu belirlemek. 

i)  Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler 

tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere 

meclise sunmak. 

j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.  

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

hazırlayıp meclise sunmak. 

l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

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

maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân 

etmek. 

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

üyelerini ödüllendirmek. 

o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, 

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

p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu Başkanı ise Borsayı hukuki bakımdan temsil etmek, kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, Yönetim Kurulu’nu 

olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu toplantıları için gündem 

hazırlanması hususunda talimat vermek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 

müzakereleri idare etmek, tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak, Yönetim Kurulu 

tarafından alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip etmek, mevzuat 

hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak borsanın sevk ve idaresini 

sağlamak, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda 

standardın verdiği görevleri ifa etmek yetki ve görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu 

Başkanının ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemiyle ilgili görevleri 

ise şunlardır: 

 Kalite Politikasını oluşturmak, Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri belirlemek, 

 Akreditasyon İzleme Komitesi başkanı olarak 3 ayda bir toplantısını yapmak ve 

Stratejik Plan ve Akreditasyon sistemi konularında çalışmaları denetlemek, gözden 

geçirmek, 

 TOBB Akreditasyon Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak, 

 4 Yıllık Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet planının hazırlanma süreçlerine katılmak, 

 Borsa Yönetim Gözden Geçirme toplantılarına iştirak etmek ve alınan kararların 

uygulatılmasını sağlamak,  

 Yılda bir kez personel toplantıları yapmak, personelin ya da Yönetim Kurulunun gerek 

görmesi halinde olağanüstü toplanmak, 

 Kalite hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına almak, 

 Kaynaklarının mevcudiyetini güvence altına almak (insan Kaynakları, alt yapı, çalışma 

ortamı), 

 Kalite Yönetim Sistemini ve bu sistemde yapılacak değişiklikleri planlamak Kalite 

Yönetim Sisteminin bütünlüğünü sağlamak, 
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 Sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanmasını ve kuruluş içerisinde iletilmesini güvence 

altına almak, 

 Kalite Yönetim Temsilcisini atamak. 

Borsa Yönetim Kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını Başkana, üyelerinden birine 

veya birkaçına yahut Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda 

mesleklere ve konulara göre, kolaylaştırıcı nitelikte geçici veya sürekli özel komisyonlar 

kurabilir. Bu çerçevede Sakarya Ticaret Borsası tarafından akreditasyon süreçlerinin 

koordinasyonu ve yönetilmesi amacıyla Akreditasyon İzleme Komisyonu kurulmuştur. 

Sayman üye, Yönetim Kurulu adına, borsanın gelir-gider ve muhasebe hesaplarının ve 

bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini kontrol ve 

koordine eder. Genel Sekreterle birlikte muhasebe fişlerini kontrol eder. Tespit ettiği usulsüzlük 

ve noksanlıklar ile alınması gereken tedbirleri Yönetim Kuruluna rapor eder. 

2.5.1.3. Meslek Komiteleri 

STB bünyesinde üye sayısı 7 ile 11 arasında değişen yedi Meslek Komitesi bulunmaktadır. 

Meslek Komiteleri, ayda bir kez olağan olarak toplanır, yasada yazılı esaslar çerçevesinde 

olağanüstü toplantı da yapılabilir. STB bünyesinde bulunan Meslek Komiteleri şunlardır:  

1. Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürün. Top. Tic. Grubu 

2. Hububat Mamulleri Top. Tic. Grubu 

3. Tahılların ve Baklagillerin Top. Tic. Grubu 

4. Taze Sebze ve Meyvelerin Top. Tic. Grubu 

5. Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Top. Tic. Grubu 

6. Çeşitli Gıda Maddeleri Grubu 

7. Süpürge İmalatı ve Top. Tic. Grubu 

Meslek Komiteleri ihtiyaç duydukları hallerde bilgi almak veya bilgi vermek üzere meslek 

grubuna dahil üyelerinden lüzum gördüklerini veya diğer ilgilileri toplantıya çağırabilirler. 

Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır: 

a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli gördükleri 

tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek.  

b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan 

yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına 

katılmalarına karar vermek. 

c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

2.5.1.4. Borsa Disiplin Kurulu 

STB Disiplin Kurulu, ilgili yönetmelik hükümlerine göre 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur. Disiplin 

kurulunun görev süresi 4 yıldır. Disiplin Kurulu, Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını 

Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve Meclise, 

borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek görevlerini yerine getirir.  

Disiplin Kurulu Başkanı Disiplin Kurulunu sevk ve idare etmek, Disiplin Kurulu toplantılarını 

yönetmek, toplantı gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek, üyeleri 

toplantıya davet etmek, toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak, Kurul 

tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek yetki ve görevlerine sahiptir.  
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2.5.1.5. Genel Sekreterlik ve İdari Birimler 

Genel Sekreter, Borsa faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümlerine, kalite standartlarına, bilgi 

güvenliği sistemine ve müşteri memnuniyeti standartlarına uygun şekilde yürütülmesini 

sağlamakla görevlidir. Ayrıca Borsanın işlem ve yazışmalarını yönetmek, Borsa tarafından 

verilecek belgeleri düzenlemek, Borsa organlarının toplantılarına ilişkin hazırlıkları yapmak, 

Borsa organları tarafından alınan kararları takip etmek, Borsa personelinin işe alınması, 

yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim 

Kuruluna öneride bulunmak, Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli 

emir ve talimatları vermek, aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, 

gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak ve 

Yönetim Kurulu tarafından devredilen işleri yapmak gibi yetki ve görevlere sahiptir. 

Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan 9 servisten oluşmaktadır. Bu 

servisler aşağıda açıklanmaktadır.  

1) Tescil Servisi: Borsaya dahil, maddelere ait alım satımların mevzuata uygun olarak 

tescillerinin yapılmasını, Borsamıza üye olan alıcı ve satıcının gerçek piyasa fiyatları 

üzerinden alım-satım yapmalarına imkan sağlamak, tarafların hak ve hukukunu teminat 

altına alarak güven içerisinde işlemlerini yapmalarına ortam hazırlamak, doğabilecek 

anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler 

hazırlayarak serbest piyasa fiyatlarının ilanını, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel 

kişilikler ve şahıslardan gelen bilgi edinme ve istatistiksel veri taleplerini cevaplanması 

işlemleri sağlamak görevlerini yerine getirmekten sorumludur. 

2) Mali ve İdari İşler Servisi: 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerden 

alınan kayıt ücreti, yıllık aidat, tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, 

belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan 

kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı 

harcamaların mali politikasını oluşturmaktan sorumldur. 

3) Basın-Yayın Servisi: Basın yayın prosedürü doğrultusunda Borsa tanıtım ve yayın 

faaliyetlerini yürütmek, aylık bülten ve 4 ayda bir çıkarılan dergi ile üyeleri 

bilgilendirmeden sorumludur. 

4) Muamelat Servisi: Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt 

yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin 

durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği üye kimlik belgesi, 

faaliyet belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek, Borsa organlarında 

alınan kararları yazmak ve ilgili servise iletmekten sorumludur. 

5) Bilgi İşlem Servisi: ISO 27001 kapsamında bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde 

kullanılan tüm fiziksel ve elektronik varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamaktan, Borsa 

web sitesinin yönetiminden, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasından ve etkin 

bir şekilde uygulanmasından sorumludur.  

6) Üye İlişkileri Servisi: ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında, 

Borsa ile üyeler arasında güçlü bir işlevsel veri tabanı oluşturmak, Üyelerin bilgilerinin 

güncel tutulmasını sağlamak, üye ziyaretlerini gerçekleştirmek, Borsayı müşteri 

memnuniyeti konusunda temsil etmek, müşteri memnuniyetinin yaygınlaştırılması 

konusunda çalışmalar yapmaktan sorumludur. 

7) Canlı Hayvan Borsası Birimi: İlgili yönetmelikler doğrultusunda canlı hayvan 

borsasının yönetiminden sorumludur. 

8) Proje, Ar-Ge Servisi: STB’nin görevlerine uygun olarak ve üyelerin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek, ayrıca 

üyelerin rekabet gücünü artırıcı ve bölgesel kalkınma odaklı Ar-Ge ve raporlama 

faaliyetleri yürütmekten sorumludur. 
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9) Kalite ve Akreditasyon Servisi: TS EN ISO 9001:2015 Belgesi doğrultusunda Kalite 

Yönetim Sistemini, TOBB Borsa Akreditasyon Çalışmalarını yürütmekten sorumludur. 

2.5.1.6. Temsilcilikler 

Sakarya Ticaret Borsası, üyelerine daha hızlı, kaliteli ve yerinde hizmet sunmak amacıyla 

şehrin ulaşım açısından zorluk yaşanan noktalarına temsilcilikler açmaktadır. Bu kapsamda 

Borsanın Hendek, Karasu ve Kocaali olmak üzere üç temsilciliği bulunmaktadır. 

2.5.1.7. İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

Sakarya Ticaret Borsası’nda hukuka uygunluk, mali ve idari denetimin yanında kalite ve 

akreditasyon denetimleri de yürütülmektedir. Kurumda çok boyutlu bir denetim ve 

değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Ayrıca denetim ve değerlendirmeler kurum içinde 

yapıldığı gibi dış kurumlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. 

Kalite güvence sistemi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan 

düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının 

sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayandırarak incelemesi yılda bir kez İç Tetkik 

Planı’na göre yapılmaktadır. Ayrıca önceden belirlenen esaslara ve politikalara uygun olarak 

yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, devamlılığının, yeterliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanması için düzenli aralıklarla ve üst yönetimin katılımıyla Yönetim Gözden Geçirme 

(YGG) toplantıları yapılmaktadır. 

Personelin hiyerarşik denetim içinde idari denetiminin yanında Personel Performans 

Değerlendirme Sistemi’ne uygun olarak yılda bir kez performansı da değerlendirilmektedir. 

Ayrıca yılda bir kez Aralık ayında Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Prosedürü doğrultusunda 

birim amirleri tarafından çalışanların yetkinlikleri değerlendirilmektedir. 

STB stratejik planına uygun olarak her yıl hazırlanan İş Planı’na dayalı olarak 6 ayda bir 

kurumsal performans izlemesi yapılmakta, yılda iki kez hazırlanan İş Planı Performans 

Değerlendirme Formu önce Yönetim Kuruluna sonra meclise sunularak değerlendirilmektedir. 

STB faaliyetleri için her yıl hazırlanan Faaliyet Raporu üyelerimize ve üst yönetime 

gönderilmekte, ayrıca mail ortamında diğer Borsalara iletilmekte ve internet sitesinden 

paylaşılmaktadır. 

2008 yılında TOBB Akreditasyon Sistemine uygun olarak akredite olan Borsamız akreditasyon 

standartlarının karşılanıp karşılanmadığını her yıl Akreditasyon Değerlendirme Formu 

aracılığıyla izlemekte ve raporlamaktadır. Akreditasyon Formu kanıtları ile doldurularak 

Yönetim Kurulu onayı ile TOBB Akreditasyon Kuruluna gönderilmektedir. Akreditasyon İzleme 

Toplantıları 3 ayda bir periyodik aralıklarla yapılmaktadır. Ayrıca 3 yılda bir yapılan TOBB 

Akreditasyon Denetimleri ile Sakarya Ticaret Borsasının akreditasyonun gerekliliklerini 

karşılama durumu ölçülerek, hizmet seviyesi TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından 

değerlendirilmektedir. 

Sakarya Ticaret Borsasının mali yapısı Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi ve Hesapları İnceleme 

Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Bunun yanında, mali yapı finansal bağımsız denetçi 

tarafından yılda bir kez denetlenerek denetim raporu oluşturulmaktadır. 

Son olarak mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren birimler için her yıl sonunda Genel 

Sekreterlik tarafından yasal şartlara uyum tetkiki yapılmaktadır. 
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2.5.2. İnsan Kaynakları 

Sakarya Ticaret Borsası 1 Genel Sekreter ve 18 personel ile üyelerine ve diğer paydaşlarına 

hizmet vermektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında çalışanların %63’ü erkek, %37’si ise 

kadındır.  

Sakarya Ticaret Borsasında 5174 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.06.2004 

tarihinden önce çalışmaya başlayan personel özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda tanımlanan statüye eşdeğer haklara sahiptir. 01.06.2004 tarihinden 

sonra Borsada istihdam edilmeye başlayan personel ise 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlanan 

özlük haklarına sahiptir. Bu bakımdan, toplam personelin %47’si 657 sayılı Kanunu’na tabi 

memur, %53’ü ise 4857 sayılı Kanunu’na tabi olarak işçi statüsünde çalışmaktadır. 

Şekil 2. STB Personelinin Statüsü 

 

STB bünyesindeki personelin büyük bir kısmı (%55,8) lise ve üstü düzeyde eğitime sahiptir. 

Eğitim seviyesinin yüksek olması, personelin kendi alanındaki yenilikleri takip etmesi ve adapte 

olmasında kolaylık sağlamaktadır. Borsa personelinin uzmanlıklarına bakıldığında ise iktisat, 

kamu yönetimi, işletme, halkla ilişkiler, jeofizik, bilgisayar programcılığı ve endüstriyel 

otomasyon alanlarında uzman personel bulunmaktadır. Ayrıca her yıl planlanan hizmet içi 

eğitimler yoluyla personele yeni yetkinlik ve beceri kazandırmaya devam edilmektedir. 

Şekil 3. STB Personelinin Eğitim Durumu 

 

Çalışanların yaş dağılımları incelendiğinde 35 yaşın altında %31, 36-45 yaş aralığında 

ise %50,3 oranında dağıldığı görülmektedir. 46 yaşın üzerinde ise sadece 3 personel (%16) 

bulunmaktadır. Yaş olarak personelin orta yaş ve üstü düzeyde yoğunlaştığı söylenebilir. 
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Şekil 4. STB Personelinin Yaş Dağılımı 

 

STB personeli, iş tecrübesi açısından analiz edildiğinde %53’ünün 10 yılın altında, %47’sinin 

ise 16 yılın üstünde çalışma tecrübesine sahip olduğu görülmektedir.  

Şekil 5. STB Personelinin Çalışma Tecrübesi 

 

2.5.3. Kurum Kültürü 

Borsamızın kurum kültürünün temelleri üye odaklı bir şekilde hareket ederek, hizmet süreç ve 

proseslerinde maksimum verimliliği sağlama yönelimlidir. Bu süreçte yönetim biliminin 

evrensel çağdaş prensiplerini temel alarak kalite standartlarını hedefleyip, kurum içi işleyişte 

tüm süreçleri çağın gereklerine ve üye ihtiyaçlarına uygun hale getirmek istenmektedir. 

Hizmetlerin sunumunda yasaların belirlediği çerçevenin yanında adalet, şeffaflık ve etkililik 

merkeze alınmaktadır.  

Diğer taraftan, hizmetlerin sunumunda personel verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak şekilde 

katılım ve demokrasi prensiplerini merkeze alarak, kurum personelinin süreçlerin tamamında 

aktif rol oynadığı ve inisiyatif aldığı bir kurumsal işleyiş benimsenmektedir. Personelin 

kurumsal aidiyetinin arttırılması temel amaç olup, bu çerçevede “biz” duygusunu geliştirildiği, 

başarının paylaşıldığı bir insan kaynakları süreci hakimdir. 

STB, kendisine yasalarla verilen görevleri yerine getirirken, içinde bulunduğu sosyal çevrenin 

ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kurumsal 

kültüre haizdir. 

2.5.4. Teknoloji Altyapısı 

Sakarya Ticaret Borsası’nda personel başına birer adet diz üstü bilgisayar kullanıma 

sunulmaktadır. Ayrıca 3 masaüstü bilgisayar ve 15 yazıcı bulunmaktadır. Dizüstü 

bilgisayarların taşınabilir özelliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle Borsamızda masaüstü 

bilgisayar sayısı azdır. 
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Hasan Uyar Konferans Salonu ve Meclis Toplantı Salonunda sunumlarda kullanılmak üzere 

1’er adet Projeksiyon Cihazı bulunmaktadır. Borsamızın https://www.stb.org.tr uzantılı web 

adresi Bilgi Teknolojileri Servisi personeli tarafından yönetilmekte ve güncellenmektedir. Borsa 

web sitesinde sunulan SSL (Secure Sockets Layer) sertifikası ile üyelerimiz aidat borçlarını 

görüntüleyebilmekte ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmektedir. 

Kurumsal web sitesinin yanında Borsanın resmi Facebook, Twitter ve Youtube hesapları ile 

Android ve IOS tabanlı mobil uygulamaları bulunmaktadır. Sosyal medya ve mobil 

uygulamaların yönetimi Bilgi Teknolojileri Servisi personeli tarafından sağlanmaktadır.  

Borsamızda Borsa Bilgi Sistemi yazılımı ile kullanıcı bazlı tanımlanmış modüler yapı sayesinde 

tüm hizmetler bütüncül ve program yeterliliği içinde yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile entegre TOBB Bilgi Sistemi de kullanılmaktadır. 

Borsa ana binamızda ve temsilciliklerimizde kamera ve yangın alarm sistemi bulunmaktadır. 

Borsamızda ağ yönetiminden yedeklemeye kadar tüm işlem ve süreçlerde Bilgi Güvenliği 

Standartlarına azami önem verilmektedir. Bu kapsamda tüm personele hizmet içi eğitim 

verilmiştir. 

Borsa personeli Borsa Bilgi Sistemi yazılımı, TOBB Bilgi Sistemi ve rutin işlemlerde kullanılan 

temel Microsoft Office becerilerine sahiptir.  

2.5.6. Mali Durum 

Sakarya Ticaret Borsası bütçesi, bir yıl için kurumun gelir ve harcamalarını göstermektedir. 

Gelir tahmini, hazırlanan bütçe tasarısından önceki üç yılın bütçelerinin gelir artış oranları 

dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bu durum stratejik planlama ve iş planına dayalı performans 

esaslı bütçelemeye geçişte bir kısıt olarak dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca bütçenin hazırlanmasında bir takım yasal kısıtlara da uygun hareket edilmektedir. 

Temsil, gezi, konaklama, seyahat, yol, yevmiye, huzur hakkı gibi giderler için ayrılan ödenek 

bütçenin gider kısmının %20’sini aşamaz. Ek olarak, personel giderleri için ayrılan ödenek 

bütçenin gider miktarının %40’ını aşamaz. 

Sakarya Ticaret Borsası, görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek amacıyla her geçen yıl 

artan bir bütçe büyüklüğü ile üyelerine hizmet etmektedir. Güncel bütçe rakamları Tablo 7’de 

gösterilmektedir. STB’nin 2017 yılı bütçe tahmini 5.000.000TL iken gerçekleşen gelirler 

6.070.624 olup bütçeye oranı %121 olmuştur.  

2014-2017 döneminin bütçe verileri incelendiğinde, bütçenin gelir tahminlerinin tam olarak 

gerçekleşemediği, ancak harcama tahminlerinin daha doğru yapıldığı görülmektedir. Bu 

durumun belirli sebepleri bulunmaktadır. 2014 yılı bütçesinde üyelerimizin işlem hacimlerinde 

ve fındık fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden fazla tahsilat yapılmıştır. 2011-2013 

yıllarının fiyat ortalaması 5,19 olarak hesaplanarak bütçeye bu şekilde yansıtılmış; ancak 2014 

yılında bu rakam %121 artışla 11,48 olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılı bütçesindeki gelir artışının temel sebebi üyelere yönelik yapılan çalışmalar ve 

üyelerimizin işlem hacimlerindeki artışlardır. 2016 yılında ise iki önemli beklenmedik 

gelişmenin kurumun gelir bütçesi üzerinde olumlu etki yaptığı görülmektedir. İlk olarak, fındık 

rekoltesinin beklenenden fazla olması ve Et ve Süt Kurumu’nun ithal hayvan tescillerini 

Borsamıza yaptırmış olmasıdır. 

https://www.stb.org.tr/
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Tablo 7. STB Bütçe Verileri (2014-2017) 

YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞEN 

GELİR 

BÜTÇEYE 

ORANI 

GERÇEKLEŞEN 

GİDER 

BÜTÇEYE 

ORANI 

2014 3.000.000 4.901.505 %163 2.625.054 %87 

2015 3.450.000 5.161.386 %150 2.907.411 %84 

2016 4.200.000 5.581.776 %133 3.359.792 %80 

20171 5.000.000 6.070.624 %121 3.391.340 %68 

2017 yılında ise bölgemizde yetişen tarım ürünlerinin rekoltelerinin düşük olmaması ve 

fiyatlarının artış göstermesi, ayrıca ithal et alım ve satımlarının yüksek olması etkili olmuştur. 

Görüldüğü gibi, bütçe tahminlerinde yıllar itibariyle kurum dışından kaynaklanan ve önceden 

öngörülmesi çok mümkün olmayan gelişmeler neticesinde bütçe dengesinde olumlu yönde 

gelişmeler gerçekleşebilmektedir. 

2.5.7. Fiziki Varlıklar 

Sakarya Ticaret Borsası, Tekeler Mahallesi Çevre Yolu’nda, kendi mülkiyetinde bulunan 30 

dönümlük arazide, Zahireciler Süpürgeciler Sitesinin içinde, bulunmaktadır. 938 m2 olan idari 

bina 11 hizmet odası, 1 konferans salonu, 2 toplantı salonu ve 1 müstahsil tribününden 

oluşmaktadır. Çalışan başına düşen alan 36 m2‘dir. İdari binaya ek olarak 336 m2 alanda 

kurulmuş olan laboratuvar binası bulunmaktadır. Ayrıca 309 m2 alana sahip olan süpürge 

müzayede salonu mevcuttur. Böylece üç binanın toplam 1.583 m2 kullanım alanı vardır. 

Padokları, indirme bindirme rampaları, alım-satım salonu, celep yazıhaneleri, kesimhaneleri, 

araç park-yıkama yerleri ve sosyal donatıları ile 75.000 m2’lik geniş bir mekânda AB 

standartlarında inşa edilmiş olan Canlı Hayvan Borsası da aktif olarak kullanılmaktadır. 

Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde üyelere daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek amacıyla 

çalışan üç tescil bürosu bulunmaktadır. Borsa adına kayıtlı bir makam aracı, bir servis aracı, 

bir mobil tescil aracı ve bir hizmet aracı olmak üzere dört araç bulunmaktadır. 

2.5.8. Proje Envanteri 

Sakarya Ticaret Borsası, çok sayıda projenin yürütücüsü veya paydaşı olarak önemli bir proje 

tecrübesine sahiptir. Küçük bütçeli ve etkisi nispeten düşük olan projeler bir kenara bırakılırsa, 

dört önemli proje STB tarafından gerçekleştirilmiştir. STB’nin proje envanteri Tablo 8’de 

gösterilmektedir. 

                                                
1 14 Aralık 2017 tarihi itibariyle gerçekleşme oranları. 
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Tablo 8. STB Proje Envanteri 

PROJE ADI 

SÖZLEŞME 

TARİHİ VE 

SÜRESİ 

BİLEŞEN 

(PROGRAM) 

HİBE 

MİKTARI 
PROJE AMACI 

Hayvancılıkta 

Daha Fazla Üretim 

Daha Fazla 

Kazanç Projesi 

03.06.2011/ 

3,5 Ay 

2011 Yılı 

Doğrudan 

Faaliyet Destek 

Programı 

25.328,85 TL 

 

Sakarya Ticaret Borsası 

Hayvan Pazarı Park 

Yerinin kurumsal 

kapasitesinin geliştirilmesi  

Hayvancılıkta 

Gerçek Fiyat 

Projesi 

22.04.2011/ 

12,5 Ay 

Türkiye ve 

Avrupa Birliği 

Sivil Toplum 

Diyaloğu-II 

Tarım ve 

Balıkçılık Hibe 

Programı 

97.230,63 EUR  

AB’ye üye ülkelerdeki sivil 

toplumlar arasında uzun 

vadede işbirliği ve 

ortaklıkların oluşmasıyla 

AB politika ve 

uygulamalarının 

bölgemizdeki hayvancılık 

sektörüne yansıtılması. 

İzlenebilir Modern 

Hayvan Pazarı 

Projesi 

17.04.2012/ 

3 Ay 

2012 Doğrudan 

Faaliyet Destek 

Programı 

72.865,74 TL 

STB Hayvan Pazarı Park 

Yeri tesisinde "Hayvan 

Pazarı İzlenebilirlik 

Platformu" ve "Hijyen 

kurallarına uygun Çevresel 

Sistemin" oluşturulması. 

Sakarya'da Tarım 

ve Hayvancılık 

Sektör Analizi ve 

Öneriler Raporu 

Projesi 

25.08.2015/ 

3 Ay  

2015 Doğrudan 

Faaliyet Destek 

Programı 

54.287,50 TL 

Sakarya'nın tarım ve 

hayvancılık alanında 

markalaşmasının ve 

tanınırlığının artırılması. 

2.6. Çevre Analizi 

Çevre analizine veri oluşturmak üzere 2016 yılının Aralık ayında toplam 2.100 kişinin 

katılımıyla Sakarya Ticaret Borsası’nın kamuoyunda nasıl algılandığı, hizmetlerinin etkinliği ve 

hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyi, kurum öncelikleri ve kuruma yönelik talep ve 

beklentilerden oluşan kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre, 

STB’ye ilişkin algı ve bilinç düzeyinin son derece düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanında 

Borsa tarafından sunulan hizmetlere yönelik memnuniyet ve hizmetlerin etkinliği ve verimliliği 

hususunda ise katılımcıların önemli oranda memnuniyetlerini dile getirdikleri görülmüştür. 

Diğer taraftan Borsaya hâkim olan değerler noktasında özellikle yenilikçilik, üye odaklılık ve 

ulaşılabilirlik konusunda yüksek oranlar ön plana çıkmıştır. Borsanın önem vermesi gereken 

konular sorulduğunda ise; katılımcıların önemli bir kısmı eğitim ve tanıtım faaliyetlerini işaret 

etmiştir. 

Ayrıca STB 2018-2021 stratejik plan çalışmaları kapsamında 2017 yılının Kasım ayı içinde 

kurumun iç paydaşları, dış paydaşları ve hizmet kullanıcılarını (üyeler) kapsayan ve STB’nin 

güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerini belirlemek üzere açık uçlu sorulardan oluşan 

yeni bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket uygulamasına da üyeler, çalışanlar, 

meslek komitesi temsilcileri ve Yönetim Kurulundan oluşan 116 kişinin katılımı sağlanmıştır. 

Anket sonucunda katılımcılara göre en önemli fırsatlar arasında şehirdeki tarımsal alanların 

fazlalığı, tarım arazilerinin verimliği ve klimatik özelliklerinin sonucu olarak ürün çeşitliliğinin 

fazlalığı gelmektedir.  
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Bu durum, üyelerin piyasadaki talep dalgalanmalarından minimum düzeyde etkilenmesini 

beraberinde getirirken, STB’nin tescil gelirleri bağlamında güçlü bir mali yapıya sahip olmasını 

da sağlamaktadır. Ayrıca Sakarya Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının bulunması, kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi ve sektörel açıdan dış kaynaklı projelerin üretilebilmesi açısından 

önemli fırsatlar sunmaktadır. İl olarak Sakarya’nın coğrafi konumu, lojistik imkanlar ve pazara 

yakınlık sağlaması nedeniyle fırsat sunmaktadır. Yakın zamanda yapımı tamamlanan ve 

ilerleyen dönemde stratejik bir liman haline geleceği öngörülen Karasu Limanı da STB için, 

özellikle dış pazarlara ulaşma ve lojistik çeşitlilik açısından anlamlı bir fırsat olarak 

görülmektedir. 

Sakarya ilinde özellikle son yıllarda artan sanayileşme, bir taraftan ekonomik gelişmeyi 

sağlarken, diğer yandan şehrin nüfusunun artmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

Artan nüfus ise tarımsal ekonomi için önemli bir pazarın oluşmasına neden olmaktadır. 

Sanayileşmeyle birlikte tarımsal sanayinin de artıyor olması STB açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilmektedir. 

Fırsatlar arasında dikkat çeken bir diğer unsur ise son dönemde artan tarımsal üretime yönelik 

teşvik ve desteklerdir. Tarım ve hayvancılık alanında artan teşvikler, bu alandaki üretimi 

arttıracağından, bu değişim STB için gerek işlem hacmi ve gerekse ürün çeşitliliği noktasında 

kayda değer bir fırsat olarak kabul edilmelidir. 

Sakarya’ya komşu illerin çoğunda Ticaret Borsasının bulunmaması da hem işlem hacmi hem 

de bölge ekonomisinde oynadığı rol açısından STB için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. 

Diğer yandan, özellikle son dönemlerde Türkiye genelinde önemli bir gelişim kaydeden süs 

bitkiciliği konusunda Sakarya’nın da önemli bir merkez haline geliyor olması, STB için birtakım 

fırsatlar sunmaktadır. 

STB’nin gelecek planlamasında göz önünde bulundurması gereken tehditlere bakacak 

olursak; yapılan saha çalışmalarında ön plana çıkan ilk tehdit son yıllarda küresel anlamda 

etkisini hissettiren ekonomik krizler olmuştur. Katılımcılar, her geçen gün etkisi daha hissedilir 

hale gelen küresel ekonomik krizin gerek dış Pazar anlamında ve gerekse olası iç pazara 

etkileri bakımından ciddi bir tehdit olduğunu düşünmektedir. 

Önemli tehditlerden bir diğeri ise tarımsal alanların verimlilik açsından nitelik kaybına 

uğramasıdır. Bu durumun nedenlerinin başında tarım arazilerinin imara açılması gelirken, 

bunun yanında bilinçsiz sulama, ilaç ve gübre kullanımı da verimliliği düşüren diğer etkenlerdir. 

Yine pazarın gelişmesi bakımından bir avantaj olarak görülen sanayileşme, öte yandan 

tarımsal arazilerin azalması anlamında önemli bir risk unsuru taşımaktadır. Tüm bu faktörler 

bir arada düşünüldüğünde, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda günümüzde tarımsal 

açıdan fırsat olarak görülen avantajların büyük bir kısmı yakın gelecekte ortadan kalkma riski 

ile karşı karşıyadır. 

STB’nin geleceği açısından bir diğer tehdit ise tarımsal üretim girdilerinde dışa bağımlılıktır. 

Tarımsal üretim alanında kullanılan tohum, gübre ve ilaçların büyük oranda dış pazardan temin 

ediliyor olması her şeyden önce tarımın sürdürülebilirliği noktasında büyük sorun oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Yine girdiler açısından dışa bağımlılık, sektörün küresel pazarlardaki 

dalgalanmalara karşı kırılganlığını da arttırmaktadır. 
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Tablo 9. GZFT Matrisi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Borsanın mali yapısı 

 Üye ilişkileri 

 Personel kalitesi 

 Akredite gıda kontrol laboratuvarı 

 Canlı hayvan borsası 

 İşlem hacmi 

 Eğitim ve bilgilendirme toplantı 

kapasitesi 

 Hizmet kalitesi 

 Akredite borsa olması 

 Bilişim ve yazılım altyapısı ve 

personeli 

 Mobil tescil ve ilçe bazlı tescil 

bürolarına sahip olması 

 Hibe ve teşvik takip ve bilgilendirme 

çalışmaları 

 Üye sayısı 

 Bilgi ve veri güvenliği 

 Meslek komitelerinin aktif yapısı 

 Değişime ve yeniliklere açık, sürekli 

gelişen bir borsa olması 

 Üye odaklılık 

 Kalite yönetim sistem standartlarının 

uygulanması 

 Tarihsel ve kültürel birikim 

 Geniş ve faal bir kotasyon listesine 

sahip olması 

 Düzenli olarak yapılan yayınlar 

 Güçlü ve yerinde sosyal sorumluluk 

projeleri 

 Katılımcı yönetim anlayışı 

 Müzayede sisteminin 

yaygınlaştırılamaması 

 Yapılan eğitim ve seminerlere üye 

katılımının yeterli olmaması  

 Hayvan borsasında ihale olmaması 

 Lisanslı depoculuk olmaması 

 Borsa tarafından yerel fuar 

organizasyonlarının yapılmaması 

 Hizmet binasının yetersizliği 

 Elektronik arşivleme yapılmaması 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Tarımsal ürün çeşitliliği 

 Tarım alanlarının fazlalığı 

 Üniversite ile işbirliği 

 Lojistik imkanlar 

 İç ve dış pazara yakınlık  

 Coğrafi konum 

 Şehrin ekonomik yapısı 

 Organize sanayi bölgesi 

 Tarımsal verimlilik 

 Hayvancılığın yaygın olması 

 Çevre illerde borsa bulunmaması 

 Karasu limanı 

 Devlet teşvikleri 

 Gelişen ekonomi 

 Bölgenin klimatik özellikleri 

 Tarıma dayalı sanayi üretimindeki 

artış 

 Şehrin yatırımlar için cazibe merkezi 

haline gelmesi 

 Şehrin nüfusunun hızla artıyor 

olması 

 Tarımsal üretimde ürün çeşitliliğine 

sahip olması 

 Bölgenin süs bitkisi üretiminde söz 

sahibi olmaya başlaması 

 Su ürünleri için uygun havzalara 

sahip olması 

 Kümes hayvancılığı alanında güçlü 

konumda olması 

 Tarımsal üretime ilişkin destek ve 

teşviklerin artıyor olması 

 Tarımsal sulama konusunda 

bölgenin sahip olduğu imkanlar 

 Sosyo-ekonomik olarak Türkiye’nin 

en gelişmiş bölgesinde yer alması 

ve bölgenin büyük kentlerine yakın 

olması 

 Ekonomik kriz 

 Tarım alanlarının imara açılması 

 Borsanın faaliyet alanın düzenleyen 

mevzuatın sürekli değişiyor olması 

 Borsaların kapatılma riski 

 Çevre kirliliği 

 Tarımsal alanlarda toprak kalitesinin 

düşmesi 

 Tohum ve ürün konusunda 

biyoteknolojik çalışmaların 

yetersizliği 

 Tarımsal girdilerde dışa bağımlılık 

 Potansiyel doğal afetler 

 Artan sanayileşme 

 Çevre illere borsa kurulması 

 Tarımsal üretimin bir meslek olarak 

cazibesini yitirmesi 

 Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek 

olması 

 Mera ıslahının yapılmaması 

 Bilinçsiz gübre kullanımı ve sulama 

faaliyetleri 

 Ara eleman eksikliği 

Son olarak, dalgalı kur sisteminin benimsendiği ülkemizde tarımsal girdilerin döviz 

fiyatlarındaki değişimlerden büyük oranda etkilenmesine de neden olmakta ve girdi 

maliyetlerini arttırmaktadır. Tüm bu veriler dikkate alındığında girdi unsurlarındaki dışa 

bağımlılığın ne derece kritik bir tehdit olduğu da daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye’de henüz 

tarımsal üretime ilişkin biyoteknolojik çalışmalara önem verilmiyor olması da önemli fırsatların 

gözden kaçırılmasına neden olmaktadır.  

Potansiyel afetler, dikkate alınması gereken başka bir risk unsurudur. Bir taraftan, Sakarya’nın 

önemli ve aktif bir fay hattı üzerinde olması deprem riskini arttırırken, diğer taraftan şehrin 

Türkiye’nin en fazla yağış alan havzalarından birinde olması olası su baskını risklerini 
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getirmektedir. Bunun yanında, bölgede üretimi yapılan ürünler için önemli bir problem olan don 

riski de STB üyeleri açısından büyük dönemsel tehditlerdir.  

3. GELECEĞE BAKIŞ 

Bir önceki stratejik plan döneminde misyon, vizyon ve temel değerler beyanı yeterli 

bulunmamış ve gözden geçirilerek güncellenmiştir. 2018-2021 stratejik plan döneminde vizyon, 

misyon ve temel değerlerin oluşturulmasında STB’nin iç ve dış paydaşlarının katılımının 

sağlanmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda, dış paydaşların ve hizmet kullanıcılarının 

katılımı için açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Kurum içi paydaşların katılımı 

içinse anketin yanında odak grup görüşmeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, farklı birimlerin 

temsilcilerinden oluşan iki odak grup görüşmesi ayarlanmıştır. Son olarak, misyon, vizyon ve 

temel değerlerin kurum çalışanları ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından benimsenmesinin 

sağlanması için paylaşım toplantıları organize edilmiştir.  

3.1. Misyon Bildirimi 

Sakarya Ticaret Borsası’nın misyonunda revizyon yapılmış, önceki misyon ifadesi 

sadeleştirilerek, daha anlaşılır ve benimsenmesi kolay hale getirilmiştir. Bu bağlamda, STB’nin 

misyonu; 

“Üyeleri için etkili çözümler üreten, görevlerini kalite anlayışı ve 

sosyal sorumluluk bilinci içinde yerine getiren, tarımsal 

ekonominin gelişimine ve üyelerinin rekabet gücünün artırılması 

için çalışan BORSA” olmaktır.  

3.2. Vizyon Bildirimi 

2018-2021 dönemi stratejik planlama çalışmaları kapsamında Sakarya Ticaret Borsası’nın 

vizyonu gözden geçirilmiş, daha kalıcı ve sade bir vizyon, katılımcı bir anlayışla 

oluşturulmuştur. STB’nin vizyonu; 

“Paydaşları için değer yaratan, çağdaş yönetim anlayışına dayalı 

olarak bölge ekonomisine katkı yapan BORSA” olmaktır. 

3.3. Temel Değerler 

Sakarya Ticaret Borsası katılımcı bir yaklaşım içinde iş, işlem, karar ve faaliyetlerinde uyulması 

öngörülen temel değerlerini gözden geçirmiştir. STB’nin temel değerleri şunlardır;  

 Üye odaklılık 

 Güvenilirlik ve dürüstlük 

 Bilişim teknolojilerini etkili kullanmak 

 Sürekli iyileştirme ve çözüm odaklılık 

 Katılımcı ve demokratik değerlere dayalı olmak 

 Güçlü kurumsal aidiyete sahip olmak 

 Çalışanlarının gelişimi ve motivasyonuna değer vermek 

 Kurumsal yönetişim ve kalite standartlarını öncelemek 

 Bölgesel ve sektörel sorumluluklarının farkında olmak 

 Tarımsal ekonominin temel aktörlerini merkeze alarak hizmet üretmek 

 Hizmet sunduğu sosyal çevreye duyarlı olmak 

 Faaliyetlerinde etik ilke ve değerleri benimsemek 
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3.4. Temel Stratejik Alanlar 

Durum analizi ve çevre analizinden elde edilen sonuçlara göre STB için “kurumsal kapasite”, 

“üye ilişkileri ve hizmet kapasitesi” ve “bölgesel kalkınmadaki rol ve sosyal sorumluluk” olmak 

üzere için üç stratejik alan belirlenmiştir.  

1. Kurumsal Kapasite: Kurumsal kapasite mali, idari, insan kaynakları, bilişim ve 

teknolojik altyapı olmak üzere dört ana unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu dört alanda 

yürütülecek olan faaliyetlerin verimli, etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için 

amaçlar ve bu amaçlara uygun yol ve yöntemler geliştirilmiştir.  

2. Üye İlişkileri ve Hizmet Kapasitesi: STB üyelerine kalite anlayışı içinde danışmanlık, 

destek hizmetleri, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetleri yine kalite anlayışı içinde, etkin, 

verimli ve yerinde sunmaya çalışmaktadır.  

3. Bölgesel Kalkınmadaki Rol ve Sosyal Sorumluluk: Sakarya ili ve çevresinde 

kalkınmanın geliştirilmesine odaklanıldığı gibi farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yaparak sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

3.5. Stratejik Amaçlar 

Sakarya Ticaret Borsası’nın üç stratejik alanda gerçekleştirmeye odaklandığı 10 stratejik amaç 

bulunmaktadır. Kurumsal kapasite stratejik alanında 4 amaç, üye ilişkileri ve hizmet kapasitesi 

stratejik alanında 5 amaç ve bölgesel kalkınmadaki rol ve sosyal sorumluluk stratejik alanında 

ise 2 amaç belirlenmiştir.  

Stratejik amaçlar ve hedefler oluşturulurken, ilk olarak ilgili birim sorumlularının yazılı görüş ve 

önerileri alınmıştır. Daha sonra, birim sorumluları ile yapılan birebir görüşmeler neticesinde 

amaç ve hedefler olgunlaştırılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi tarafından belirlenen amaç ve 

hedefler Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 

onayı alındıktan sonra, oluşturulan amaç ve hedefler stratejik plana eklenmiştir. 2018-2021 

döneminde STB tarafından ortaya konulan stratejik amaçlar Tablo 10’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. Sakarya Ticaret Borsası Stratejik Amaçları 

Stratejik Alan 1. Kurumsal Kapasite 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal 

yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari 

süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Stratejik Amaç 1.2. Borsa hizmetlerinin geliştirilmesinde yönetim bilişim sistemlerinin 

etkili bir şekilde kullanılması 

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması 

Stratejik Amaç 1.4. 
 

Borsa kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi 



SAKARYA TİCARET BORSASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI 34 

Stratejik Alan 2. Üye İlişkileri ve Hizmet Kapasitesi 

Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik 

sağlanması 

Stratejik Amaç 2.2. Borsanın iletişim, tanıtım ve yayın süreçlerinin etkili bir şekilde 

yönetilmesi 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Stratejik Amaç 2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde Borsanın etkili lobicilik faaliyeti 

yürütmesi ve Borsa temsilinin sağlanması 

Stratejik Alan 3. Bölgesel Kalkınmadaki Rol ve Sosyal Sorumluluk 

Stratejik Amaç 3.1. Yerel ve bölgesel kalkınma odaklı plan, proje ve işbirliği 

imkanlarının geliştirilmesi 

Stratejik Amaç 3.2. Sosyal sorumluluk ve kamu yararına yönelik faaliyetlerin artırılması 

3.6. Stratejik Hedefler 

Sakarya Ticaret Borsası 2018-2021 stratejik planında 11 stratejik amaç için toplamda 22 hedef 

belirlemiştir. Kurumsal kapasite stratejik alanında 8 hedef, üye ilişkileri ve hizmet kapasitesi 

stratejik alanında 12 hedef ve bölgesel kalkınmadaki rol ve sosyal sorumluluk stratejik alanında 

ise 2 hedef ortaya koymuştur. 

Tablo 11. Sakarya Ticaret Borsasının Hedefleri 

Stratejik Alan 1. Kurumsal Kapasite 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite 

standartlarına, akreditasyon 

hedeflerine ve kurumsal 

yönetişim ilkelerine uygun 

faaliyetlerin yürütülmesi için 

idari süreçlerin iyileştirilmesi 

ve izlenmesi 

Hedef 1.1.1. Borsa tarafından takip edilen akreditasyon 

standartlarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi için 

idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Hedef 1.1.2. Kalite standartlarına yönelik faaliyetlerin 

yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Hedef 1.1.3. Kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için idari süreçlerin 

iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Stratejik Amaç 1.2. Borsa 

hizmet ve işlemlerinin dijital 

ortamda yürütülmesi 

Hedef 1.2.1. Borsa hizmetlerinin geliştirilmesinde bilişim 

sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılması 
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Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir 

insan kaynakları yönetim 

sisteminin oluşturulması 

Hedef 1.3.1. Etkili bir performans ve kariyer yönetim 

sistemi kurulması 

Hedef 1.3.2. Çalışan memnuniyetinin artırılması 

Hedef 1.3.3. Çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki 

eğitimlerin niteliğinin artırılması 

Stratejik Amaç 1.4. Borsa 

kaynaklarının etkin ve 

verimli şekilde yönetilmesi 

Hedef 1.4.1. Bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının 

iyileştirilmesi 

Stratejik Alan 2. Üye İlişkileri ve Hizmet Kapasitesi 

Stratejik Amaç 2.1. 

Üyelerin Borsa hizmetlerine 

yönelik memnuniyetlerinde 

süreklilik sağlanması 

Hedef 2.1.1. Üye ziyaretlerinin niteliğinin artırılması 

Hedef 2.1.2. Üyelerin şikâyet ve taleplerinin zamanında 
ve sonuç odaklı olarak çözülmesi 

Hedef 2.1.3. Borsa tarafından sunulan operasyonel üye 
hizmetlerinin niteliğinin geliştirmesi 

Stratejik Amaç 2.2. 

Borsanın iletişim, tanıtım ve 

yayın süreçlerinin etkili bir 

şekilde yönetilmesi 

Hedef 2.2.1. Borsanın yazılı ve görsel medyada 
görünürlüğünün artırılması 

Hedef 2.2.2. Borsa tanıtımı ve iletişiminde sosyal medya 
araçlarının etkili bir şekilde kullanılması 

Stratejik Amaç 2.3. 

Sektörel sorunları çözmeye 

yönelik politika önerileri, Ar-

Ge faaliyetleri ve projelerin 

geliştirilmesi 

Hedef 2.3.1. Sektörel sorunların çözümüne odaklanan 
proje sayısının artırılması ve proje çeşitliliğinin 
sağlanması 

Hedef 2.3.2. Hayvan Borsasının aktif hale getirilerek 
müzayede sistemine açılması 

Hedef 2.3.3. 2021 yılına kadar lisanslı depoculuğa 
geçilmesi  

Hedef 2.3.4. 2021 yılına kadar Et Borsasının kurulması 
ve alım-satım işlemlerine başlanması 

Hedef 2.3.5. Sektörel analiziler ve raporlar ile sektöre 
yönelik paylaşılan veri ve istatistiklerin sayısının 
artırılması 

Hedef 2.3.6. Sakarya Fidan Borsası’nın kurulması ve 
aktif hale getirilmesi 

Stratejik Amaç 2.4. Ulusal 

ve uluslararası düzeyde 

Borsanın etkili lobicilik 

faaliyeti yürütmesi ve Borsa 

temsilinin sağlanması 

Hedef 2.4.1. Lobicilik faaliyetlerinin etkili ve sonuç odaklı 
olarak yürütülmesi 

Hedef 2.4.2. Düzenlenen ve katılımı sağlanan ulusal ve 
uluslararası fuar ve organizasyonların sayısı ve 
çeşitliliğinin artırılması 
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Stratejik Alan 3. Bölgesel Kalkınmadaki Rol ve Sosyal Sorumluluk 

Stratejik Amaç 3.1. 

Bölgesel kalkınma odaklı 

plan, proje ve işbirliği 

imkanlarının geliştirilmesi 

Hedef 3.1.1. Bölgesel kalkınma odaklı eğitim, proje ve 

işbirlikleri geliştirilmesi 

Stratejik Amaç 3.2. Sosyal 

sorumluluk ve kamu 

yararına yönelik faaliyetlerin 

artırılması 

Hedef 3.1.2. Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 

artırılması ve çeşitlendirilmesi 

STB’nin 2018-2021 yıllarını kapsayan stratejik amaç ve hedefleri belirlendikten sonra, her bir 

stratejik hedefin gerçekleştirilmesi için izlenecek olan stratejilere karar verilmiş, ayrıca 

izlenebilir, ölçülebilir, somut performans göstergeleri hazırlanmıştır. Performans göstergelerine 

plan dönemini kapsayan dört yıl için ayrı ayrı hedefler ile hedeflerin sorumluları atanmıştır. Son 

olarak, her bir hedefin yıllık olarak ve toplam maliyetleri mali işler birimi tarafından çağdaş mali 

öngörü tekniklerinden de yararlanılarak yaklaşık olarak belirlenmiştir.    
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3.7. Performans Göstergeleri, Stratejiler ve Maliyetlendirme 
 

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal 

yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi 

ve izlenmesi 

Hedef 1.1.1. Borsa tarafından takip edilen akreditasyon standartlarına uygun 

olarak faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Sakarya Ticaret Borsası 2008 yılında TOBB’a akredite olmuştur. 2010, 2013 ve 2017 

yıllarında TOBB tarafından akreditasyon denetimleri gerçekleştirilmiştir. STB, 2010 (54 

puan) ve 2013 (59 puan) yıllarında B seviyesinde akredite olmuştur. 2017 yılındaki 

denetimlerin ardından, kurumun A seviyesinde akredite olması beklenmektedir. Borsamız, 

2020 yılında planlanan akreditasyon değerlendirmesinde, akreditasyon puanını artırmayı ya 

da en azından sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, akreditasyon standartları 

stratejik plan içine alınarak amaç ve hedeflere dönüştürülmüştür.  

Stratejiler 

 Akreditasyon hedeflerinin idari birimler tarafından takip edilmesi ve raporlanması. 

 Akreditasyon sürecinin takibi için bir yazılım hazırlanarak 2018 yılından itibaren 

kullanılması. 

 Akreditasyon uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla kıyaslama çalışmalarının 

yapılması. 

 Akreditasyon izleme toplantılarının düzenli olarak yapılması. 

 Her yıl özdeğerlendirme raporu hazırlanması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Kıyaslama için yapılan saha 
ziyareti sayısı 

1 2 2 2 

Zümran Cebeci/ 
Mustafa Genç  

Organize edilen iyi 
uygulama örnekleri 
paylaşım toplantısı 

1 - 1 - 

Zümran Cebeci/ 
Mustafa Genç 

Akreditasyon hedef takip 
programı 

%100 - - - 

Mustafa Ay/ Vedat 
Arslan 

Akreditasyon Toplantı sayısı 4 4 4 4 

Zümran Cebeci/ 
Mustafa Genç 

Özdeğerlendirme başarı 
puanı 

61 62 62 65 

Zümran Cebeci/ 
Mustafa Genç 

Yıllık Maliyet  10.000 10.000 20.000 15.000  

Toplam Maliyet 55.000  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal 

yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi 

ve izlenmesi 

Hedef 1.1.2. Kalite standartlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için idari 

süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Sakarya Ticaret Borsası 2008 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır ve 

bu tarihten itibaren kalite yönetim sistemi uygulamaktadır. Misyonunda ifade edilen 

“görevlerini kalite anlayışı içinde yerine getirme” hedefi doğrultusunda kalite standartlarına 

yönelik idari süreçleri iyileştirmeye ve kalite standartlarını etkili bir şekilde izlemeye 

çalışmaktadır. Kalite hedefleri, 2018-2021 stratejik planının içine alınmış ve böylece daha 

izlenebilir hale getirilmiştir. 

Stratejiler 

 Her yıl kalite kurulu tarafından iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

 Kalite hedeflerinin takibinin yapılarak değerlendirme ve ölçüm raporlarının üst 

yönetime sunulması. 

 Daha katılımcı bir kalite yönetim süreci oluşturulması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Oluşturulan iyileştirme takımı 

sayısı 
4 4 5 6 

Yasemin Arıkan/ 

Mustafa Genç 

İdari süreçlerde yapılan 

iyileştirme sayısı  
4 4 5 6 

Yasemin Arıkan/ 

Mustafa Genç 

Kalite hedeflerinin gerçekleşme 

oranı 
%90 %93 %95 %95 

Zümran Cebeci/ 

Mustafa Genç 

Yapılan denetim sayısı 4 4 4 4 
Yasemin ARIKAN/ 

Mustafa Genç 

Yıllık Maliyet  5.000 
5.00

0 
7.000 7.000  

Toplam Maliyet 24.000  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal 

yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi 

ve izlenmesi 

Hedef 1.1.3. Kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

Sakarya Ticaret Borsası, 2015 yılında kendi kurumsal yönetişim ilkelerini geliştirmiş ve 

uygulamaya başlamıştır. 2018-2021 stratejik plan döneminde kurumsal yönetişim ilkelerine 

uygun olarak idari süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Stratejiler 

 İdari işlemler ve faaliyetlerde kurumsal yönetişim ilkelerinin dikkate alınması. 

 Kurumsal yönetişime ilişkin düzenli raporların hazırlanması. 

 Kurumsal Yönetişim İlkelerinin revize edilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Yapılan dış denetim sayısı 1 1 1 1 
Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Dış Denetim Raporu 1 1 1 1 
Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Yıllık olarak faaliyet raporunun 

internet sitesinde yayınlanması 
1 1 1 1 

Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Aylık olarak mizanların internet 

sitesinde yayınlanması  
12 12 12 12 

Şaduman 

Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Hesapları İnceleme Komitesinin 

toplantı sayısı 
3 3 3 3 

Şaduman 

Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Revize edilen Kurumsal yönetişim 

ilkeleri 
%100 - - - 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet  10.000 7.000 8.000 9.000  

Toplam Maliyet 34.000  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.2. Borsa hizmet ve işlemlerinin dijital ortamda yürütülmesi 

Hedef 1.2.1. Borsa hizmetlerinin geliştirilmesinde yönetim bilişim sistemlerinin 

etkili bir şekilde kullanılması 

Sakarya Ticaret Borsası, vizyonunda belirtilen “çağdaş yönetim anlayışına dayalı olarak 

çalışma” ideali doğrultusunda, Borsa işlemleri ve faaliyetlerinde yönetim bilişim sistemlerinin 

sağladığı imkanlardan faydalanmaya çalışmaktadır. Bilişim personelinin niteliği ve kendi 

yazılım çözümlerini üretebilme becerisi STB’nin üstün yönleri arasındadır. 2018-2021 

stratejik plan döneminde EBYS, dijital arşiv ve yeni yazılım çözümlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Stratejiler 

 Bilişim teknolojilerine ilişkin sorunların zamanında çözülmesi. raporlanması. 

 Borsa idari birimleri ve dış paydaşlar arasında veri senkronizasyonunun sağlanması. 

 Borsa idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi ve bilişim 

çözümlerinin üretilmesi ihtiyaç durumunda dış kaynak kullanılması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 
20

21 
Sorumlu 

Network kablo sisteminin 
yenilenmesi 

%100 - - - 
Mustafa Ay/ 
Vedat Arslan 

Elektronik Belge Yönetim 
Sistemine geçilmesi 

- %100 - - 
Mustafa Ay/ 
Vedat Arslan 

Dijital arşiv sisteminin 
kurulması  

- - %100 - 
Mustafa Ay/ 
Vedat Arslan 

Hayvan Pazarı müzayede 
yazılımının tamamlanması 

%100 - - - 
Özgür Aysu/ 
Vedat Arslan 

Eğitim takip yazılım sistemine 
geçilmesi 

%100 - - - 
Özgür Aysu/ 
Vedat Arslan 

Mobil uygulamada iyileştirme 
yapılması 

%100 - - - 
Mustafa Ay/ 
Vedat Arslan 

Hazırlanan Rapor sayısı 1 1 1 1 
Mustafa Ay/ 
Vedat Arslan 

Yıllık Maliyet  20.000 
100.00

0 
400.000 -  

Toplam Maliyet 520.000  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması 

Hedef 1.3.1. Etkili bir performans ve kariyer yönetim sistemi kurulması 

Sakarya Ticaret Borsası 2018-2021 stratejik plan döneminde bireysel performans yönetimi, 

kariyer yönetimi ve motivasyon sistemi gibi unsurlardan oluşan insan kaynakları yönetimine 

geçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, performans değerlendirme sistemini revize etmeyi ve 

kariyer sistemi kurmayı hedeflemektedir. İnsan sermayesinin etkili yönetiminin Borsa 

hedeflerini gerçekleştirmede önemli katkıları olacağına inanılmaktadır.   

Stratejiler 

 İş analizi ve iş ölçümlerinin hazırlanarak zamanla güncellenmesi. 

 Çalışan Performans izleme ve değerlendirme sisteminin revize edilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Kurulan PPY Sistemi  %100 - - - 
Yasemin Arıkan/ 

Nihat Özdemir 

Kariyer yönetim sisteminin 

kurulması  
- %100 - - 

Yasemin Arıkan/ 

Nihat Özdemir 

İş analizi ve iş ölçümlerinin 

yapılması 
%100 - - %100 

Yasemin Arıkan/ 

Nihat Özdemir 

Yıllık Maliyet  - - - -  

Toplam Maliyet -  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması 

Hedef 1.3.2. Çalışan memnuniyetinin artırılması 

Sakarya Ticaret Borsası, insan kaynakları yönetimine geçilmesiyle birlikte nispeten iyi bir 

düzeyde olan çalışan memnuniyet oranlarını daha da iyileştirmeyi hedeflemektedir.  

Stratejiler 

 Doğum günü kutlamaları, özel günlerde mesajlar, kültürel etkinliklere katılım gibi 

çalışan memnuniyetini artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi. 

 Karar alma ve iyileştirme süreçlerinde iç paydaşların katılımcılığının artırılması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Organize edilen personel 

yemeği sayısı 
3 3 4 4 

Şaduman Tokcanlı 

/Nihat Özdemir 

Düzenlenen sosyal etkinlik 

sayısı 
2 2 2 2 

Şaduman Tokcanlı 

Nihat Özdemir 

Çalışan memnuniyet oranı %88 %89 %90 %91 
Burcu Akoğlu/ 
 Nihat Özdemir 

Çalışan katılımı için 

düzenlenen toplantı sayısı 
6 8 10 12 

Burcu Akoğlu/ 

Nihat Özdemir 

Yıllık Maliyet  12.000 15.000 18.000 20.000  

Toplam Maliyet 65.000 
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması 

Hedef 1.3.3. Çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki eğitimlerin niteliğinin artırılması 

Sakarya Ticaret Borsası, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanlarının mesleki beceri 

ve yetkinliklerini artırmaya önem vermektedir. Bu doğrultuda çalışanlara yönelik kişisel ve 

mesleki eğitimleri yenilikçi yöntemlerle gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. 

Stratejiler 

 İhtiyaç ve memnuniyet odaklı hizmet içi eğitim politikasının takip edilmesi.  

 Eğitim ihtiyaç anketlerinin düzenli olarak uygulanması 

 Eğitimlerin kurum dışında yapılması için çalışılması. 

 Eğitimlerin, Eğitim ihtiyaç Planına uygun olarak düzenlenmesi. 

 Online eğitim uygulamalarının denenmesi ve başarılı bulunması halinde kurum içinde 

ve paydaşlar nezdinde yaygınlaştırılması. 

 Çalışan eğitimleri için dış kaynak kullanılması.  

 Çalışan yetkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilmesi 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Eğitim planında hedeflenen 

eğitimlerin gerçekleşme oranı 
%91 %92 %93 %94 

Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Mesleki yeterlilik eğitimlerinin sayısı 3 4 5 5 
Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Eğitim memnuniyet oranı %93 %94 %95 %96 
Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet  15.000 16.000 17.000 18.000  

Toplam Maliyet 66.000  
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STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 1.4. Borsa kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi 

Hedef 1.4.1. Bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının iyileştirilmesi 

Bütçenin hazırlanmasında yasalarla belirlenmiş ilke ve kurallar bulunduğundan, bütçe 

gerçekleşme oranları yıllar itibariyle oldukça değişken olabilmektedir. Buna rağmen, son 5 yılın 

bütçe gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde her geçen yıl daha öngörülebilir bir bütçenin 

yakalandığı görülmektedir. Benzer şekilde, aidat gerçekleşme oranlarını artırmak yapısal 

nedenlerden dolayı oldukça güçtür. Bununla birlikte, 2018-2021 stratejik plan döneminde 

gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının iyileştirilmesine 

çalışılacaktır.  

Stratejiler 

 Uygun araçlarla aidat ödemelerine ilişkin duyuruların yapılması. 

 Bütçe tahminlerinin iyileştirilmesi için gerekli mali ve finansal analizlerin yapılması. 

 Mali ve İdari İşler Servisi personelinin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik finansal eğitimler 

verilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Bütçe gerçekleşme oranı %90-100 %90-100 %90-100 %90-100 
Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Aidat gerçekleşme oranı (en 

az) 
%75 %76 %76 %77 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Gerçekleştirilen muhasebe 

harcama analizi sayısı 
1 1 1 1 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Gerçekleştirilen finansal 

analiz sayısı 
1 1 1 1 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Düzenlenen eğitim sayısı 3 1 1 1 
Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Gerçekleştirilen menkul 

kıymet değerleme analizi 

sayısı 

1 1 1 1 
Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Aidat tahsilatına yönelik 

aksiyon sayısı 
4 5 5 6 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet  - - - -  

Toplam Maliyet -  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik 

sağlanması 

Hedef 2.1.1. Üye ziyaretleri ve etkinliklerinin niteliğinin artırılması 

Borsamız bir önceki stratejik plan döneminde üyelerle ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanmış ve 

bu kapsamda bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. 2018-2021 stratejik plan döneminde ise yerinde 

ziyaretlerin niceliğinin artırılmasının yanında, niteliğini de yükselterek üye memnuniyetinin 

sürdürülmesi hedeflenmektedir.  

Stratejiler 

 Üye iletişim bilgilerinin sürekli olarak güncellenmesi. 

 Üyelerin talep, beklenti ve önerilerinin düzenli olarak alınması. 

 Yıllık faaliyet raporlarının özetinin üye ziyaretlerinde dağıtılması. 

 Üye memnuniyet anketinin revize edilmesi ve anketin düzenli olarak yapılması. 

 Üye memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin Nicel Araştırmalarda Örneklem Tespitinin 

yapılması. 

 Üye ziyaret analizi yapılması ve üye ziyaretlerine ilişkin veri bankası oluşturulması. 

 Yeni üyeler için tanıtım ve oryantasyon programlarının düzenlenmesi 

 Üyeler için etkinlik düzenlenmesi 

 Üye Ziyaretlerinin (günlük-haftalık-aylık-yıllık olarak) raporlanması için bilişim 

teknolojilerinden yararlanılması. 

 Üye bilgilendirme kitapçıklarının revize edilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Üye memnuniyet oranı %97 %97 %98 %100 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Üyeler için düzenlenen iftar yemeği 
sayısı 

1 1 1 1 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Yeni üyeler için yapılan tanıtım ve 
oryantasyon yemeği sayısı 

4 4 4 4 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Yerinde ziyaret edilen üye oranı 
(kümülatif artış) 

%100 %55 %100 %55 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Üye ziyaret programı ve raporlama 
sisteminin kurulması 

%100 - - - 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya 
Üyelerinin katılımıyla meslek 
gruplarına yönelik ziyaret edilen üye 
sayısı 

50 55 60 60 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Verilen Eğitim 1 - - - 
Burcu Akoğlu/ 
Cevdet Mete 

Üye el Kitapçığının Basımı 1000 - - - 
Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet 84.000 90.000 95.000 100.000  

Toplam Maliyet 369.000  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik 

sağlanması 

Hedef 2.1.2. Üyelerin şikâyet ve taleplerinin zamanında ve sonuç odaklı olarak 

çözülmesi 

Üyelerin şikâyet ve talepleri, yerinde gerçekleştirilen ziyaretler ve kalite yönetim sistemi 

çerçevesinde alınmakta ve çözümünün ardından şikâyet ve talep sahipleri bilgilendirilmektedir. 

STB, misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler üretme” ve vizyonunda ifade edilen 

“paydaşları için değer yaratma” hedefleri doğrultusunda şikâyet ve taleplerin bilişim 

teknolojilerinin de yardımıyla zamanında ve sonuç odaklı olarak çözülmesi için çalışılacaktır. 

Stratejiler 

 Talep ve şikâyetlerin toplanması için bilişim sistemlerinin kullanılması. 

 Talep ve şikâyetlerin zamanında çözülmesi ve sahiplerine geri bildirim verilmesi. 

 Alo Şikayet hattı kurularak tanıtımına yönelik aksiyonların yapılması 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

ISO 10002 sistemine uygun olarak 
çözülen şikâyet oranı 

%96 %97 %98 %100 

Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Üye taleplerinin karşılanma oranı %96 %97 %98 %100 

Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Alo Şikayet hattının kurulması %100 - - - 

Özgür Aysu/ 
Cevdet Mete 

Şikayet takip modülünün tamamlanması %100 - - - 
Özgür Aysu/ 
Vedat Arslan 

Tanıtıma yönelik aksiyon sayısı 5 5 3 3 

Zümran 
Cebeci/ Ahmet 
Erkan 

Yıllık Maliyet  - - - - 

 

Toplam Maliyet -  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik 

sağlanması 

Hedef 2.1.3. Borsa tarafından sunulan operasyonel üye hizmetlerinin niteliğinin 

geliştirmesi 

STB, misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler üretme” ve vizyonunda ifade edilen 

“paydaşları için değer yaratma” hedefleri ile üyelerin memnuniyetlerini artırma amacı 

doğrultusunda genel olarak üyelere sunulan operasyonel hizmetlerin ve özelde tescil ve 

belgelendirme işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi 

planlanmaktadır. 

Stratejiler 

 Tescil ve belgelendirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bilişim teknolojileri ve internet 

imkânlarından yararlanılması. 

 Tescil iş takip yazılımının yapılarak Tescil Programına entegre edilmesi. 

 Üye sayısının arttırılmasına yönelik aksiyonların oluşturulması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Üye sayısının artırılması %5 %5 %5 %5 
Murat Erkul/ 
Cevdet Mete 

Belgelendirme hizmetlerinde yapılan 
iyileştirme sayısı 

1 1 1 1 
Murat Erkul/ 
Cevdet Mete 

Hazırlanan Tescil İş Takip Raporları 12 12 12 12 
Murat Erkul/ 
Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet       

Toplam Maliyet   
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.2. Borsanın iletişim, tanıtım ve yayın süreçlerinin etkili bir şekilde 

yönetilmesi 

Hedef 2.2.1. Borsanın yazılı ve görsel medyada görünürlüğünün artırılması 

Ticaret Borsasının paydaşlar tarafından ve kamuoyu nezdinde daha iyi tanınması için 

farkındalık yaratıcı proje ve faaliyetler planlanmıştır. Özellikle stratejik planla uyumlu bir 

iletişim eylem planının hazırlanarak tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin önümüzdeki dört yıl 

boyunca daha sistematik şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Stratejiler 

 İletişim Stratejisi ve Medya Planının hazırlanması 

 İletişim stratejisine uygun olarak iletişim hedeflerinin izlenmesi ve raporlanması 

 İletişim stratejisi ve medya planlaması için dış kaynak kullanılması. 

 Basın ziyaretlerinin organize edilmesi 

 Basına yönelik kahvaltı organizasyonlarının düzenlenmesi 

 Borsanın kamuoyundaki algısının ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

İletişim stratejisi ve medya 

planının hazırlanması 
%100 - - - 

Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Kamuoyu algı anketinin yapılması - - %100 - 
Zümran Cebeci 

Ahmet Erkan 

Basılan ve dağıtılan haber bülteni 

sayısı 
12 12 12 12 

Burcu Akoğlu 

Ahmet Erkan 

Yayınlanan basın bülteni sayısı 

(artış oranı) 
%5 %5 %5 %5 

Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Basında yer alma oranı (artış 

oranı) 
%5 %5 %5 %5 

Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Organize edilen basın kahvaltısı 

sayısı 
1 1 1 1 

Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Ziyaret edilen basın organı sayısı 7 7 7 7 
Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Yıllık Maliyet 16.000 10.000 37.000 14.000  

Toplam Maliyet 77.000  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.2. Borsanın iletişim, tanıtım ve yayın süreçlerinin etkili bir şekilde 

yönetilmesi 

Hedef 2.2.2. Borsa tanıtımı ve iletişiminde internet ve sosyal medya araçlarının 

etkili bir şekilde kullanılması 

Borsanın tanıtımı ve iletişiminde vizyonda ifade edilen “çağdaş yönetim anlayışıyla” uyumlu 

olarak sosyal medya araçlarının daha etkin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

hem var olan sosyal medya araçlarının daha aktif olarak kullanılması hem de yeni sosyal 

medya mecralarında Ticaret Borsasının görünür kılınması için çalışılacaktır.  

Stratejiler 

 Yeni sosyal medya araçlarından uygun olanların mevcut sosyal medya hesaplarına 

entegre edilmesi. 

 Borsanın sosyal medya hesaplarının tanıtımına yönelik aksiyonların yapılması. 

 İletişim Stratejisine uygun olarak sosyal medya hedeflerinin izlenmesi ve 

raporlanması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Web Sitesinde yapılan paylaşım sayısı %2 %2 %2 %2 
Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Facebook üzerinden yapılan paylaşım 

sayısı (artış oranı) 
%5 %5 %5 %5 

Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Twitter üzerinden yapılan paylaşım 

sayısı (artış oranı) 
%5 %5 %5 %5 

Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Youtube üzerinden yapılan paylaşım 

sayısı (artış oranı) 
%5 %5 %5 %5 

Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Açılan yeni sosyal medya hesabı 1 - 1 - 
Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Sosyal Medya hesabına yönelik 

aksiyon sayısı  
6 6 7 7 

Mustafa Ay/ 

Ahmet Erkan 

Yıllık Maliyet - - - -  

Toplam Maliyet -  

 

 

 



SAKARYA TİCARET BORSASI 2018-2021 STRATEJİK PLANI 50 

STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.1. Sektörel sorunların çözümüne odaklanan proje sayısının artırılması 

ve proje çeşitliliğinin sağlanması 

Sakarya Ticaret Borsası, dış kaynaklı dört proje tamamlamış olup, proje ve Ar-Ge 

faaliyetlerine odaklanan bir servisi bulunmaktadır. Bu tecrübeden yola çıkılarak ve “üyeler 

için etkili çözümler üretme” misyonuna dayalı olarak 2018-2021 döneminde hazırlanan proje 

sayısını artırmanın yanında, farklı kaynaklardan proje başvurularının yapılması da 

hedeflenmektedir. Proje çeşitliliğinin sağlanması, Borsa misyonunda ifade edilen “tarımsal 

ekonominin gelişimine” ve “üyelerinin rekabet gücünü artırmaya” da imkân sağlayacaktır. 

Ayrıca hazırlanan kalkınma odaklı projeler, üreteceği katma değer ile Borsa vizyonunda 

açıklanan “bölge ekonomisine katkı yapma” idealine ulaşmamızı sağlayacaktır.  

Stratejiler 

 TÜBİTAK proje desteklerine başvurulması 

 MARKA proje desteklerine başvurulması. 

 Uluslararası düzeyde projelere yönelme. 

 Üyeler için iş geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Üyeler için iş geliştirmeye yönelik 
araştırma sayısı 

3 3 4 4 
Semih Kınalı/ 
Recep Pulat 

URGE Projesinin tamamlanması 
(kümülatif) 

%30 %70 %100 - 
Semih Kınalı/ 
Recep Pulat 

Yurtdışı kıyaslama faaliyeti için 
gerçekleştirilen ERASMUS projesi 
sayısı 

- 1 - 1 
Semih Kınalı/ 
Recep Pulat 

Yazılan veya paydaş olunan 
TÜBİTAK Projesi sayısı 

1 1 - - 
Semih Kınalı/ 
Recep Pulat 

Tamamlanan MARKA Projesi 
sayısı 

- 1 1 - 
Semih Kınalı/ 
Recep Pulat 

Yıllık Maliyet  20.000 60.000 30.000 35.000  

Toplam Maliyet 145.000 
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.2.Hayvan Borsasının aktif hale getirilerek müzayede sistemine 

açılması 

2010 yılında Hayvan Borsası’nın kurulumu gerçekleşmiş ve alım-satım işlemlerine 

açılmıştır. Ancak Hayvan Pazarı’nın aktif olarak kullanılması için yapılması gereken 

faaliyetlerin 2018-2021 stratejik planı döneminde tamamlanarak, müzayede sisteminin 

revize edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca akreditasyon standartlarına uygun olarak bilişim 

altyapısının güncellenmesi öncelenmektedir.  

Stratejiler 

 Hayvan Borsası’nın bilişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yazılımların 

yapılması. 

 Kayıtlı üyelere müzayede sistemi eğitimlerinin verilmesi 

 Hayvan Borsası’nın gerçekleştirildiği arazinin Borsa tarafından satın alınması ve bu 

konuda lobicilik faaliyeti yürütülmesi. 

 Yeni üyelere ve müstahsillere Hayvan Borsası ve müzayede sisteminin tanıtımına 

yönelik faaliyetlerin yapılması 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Kayıtlı üyelere müzayede 

sistemine ilişkin verilen eğitim 

sayısı 

6 - - - 
Burcu Akoğlu/ 

Levent Ali Kopal 

Hayvan Borsası’nın tanıtımına 

yönelik gerçekleştirilen aksiyon 

sayısı 

5 5 3 3 
Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Hayvan Borsası arsasının satın 

alınması 
- - %100 - 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Giriş ve çıkışlarda kart okuma 

sistemi ve bariyer 

otomasyonunun kurulması 

%100 - - - 
Özgür Aysu/ 

Levent Ali Kopal 

Müzayede sistemi yazılımı %100 - - - 
Özgür Aysu/ 

Levent Ali Kopal 

Yıllık Maliyet 57.500 8.000 500.000   

Toplam Maliyet 565.500  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.3. 2021 yılına kadar lisanslı depoculuğa geçilmesi 

Sakarya Ticaret Borsası, vizyonunda ifade edilen “paydaşları için değer yaratma” ve “bölge 

ekonomisine katkı yapma” idealleri ile misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler 

üretme”, “tarımsal ekonominin gelişimine” ve “üyelerinin rekabet gücünün artmasına katkı 

sağlama” hedefleri doğrultusunda bölgesine hizmet etmek üzere 2021 yılına kadar lisanslı 

depoculuğa geçmeyi planlamaktadır.  

Stratejiler 

 Lisanslı depoculuğa ilişkin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Lisanslı depoculuk için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmesi. 

Performans 

Göstergesi 
2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Fizibilite çalışmalarının 

tamamlanması 
- - %100 - 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Firma görüşmelerinin 

tamamlanması 
- - %100 - 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

İnşaat sürecinin 

tamamlanması 
- - - %100 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Lisanslı depoculuk 

tanıtımına yönelik 

gerçekleştirilen aksiyon 

sayısı 

- - 6 10 
Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Lisanslı depoculuk 

faaliyetlerinin başlaması 
- - - %100 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet   100.000 25.000.0002  

Toplam Maliyet 100.000  

 

 

 

 

                                                
2 Yapılacak fizibilite çalışmalarında olumlu sonuç çıkması durumunda depo kurulum maliyeti için proje bazlı dış 

kaynak sağlanmaya çalışılacaktır. 
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.4. 2021 yılına kadar Et Borsasının kurulması ve alım-satım işlemlerine 

başlanması 

Sakarya Ticaret Borsası, vizyonunda ifade edilen “paydaşları için değer yaratma” ile 

misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler üretme, tarımsal ekonominin gelişimine 

ve üyelerinin rekabet gücünün artmasına katkı sağlama” hedefleri doğrultusunda bölgesine 

hizmet etmek üzere 2021 yılına kadar Et Borsası’nın kurulmasını ve alım-satımlara 

başlanmasını planlamaktadır.  

 Stratejiler 

 Et Borsası’na ilişkin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Et Borsası’nın kurulması için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Fizibilite çalışmalarının 

tamamlanması 
- %100 - - 

Yasemin Arıkan/ 

Levent Ali Kopal 

İnşaat sürecinin 

tamamlanması  
- - %50 %50 

Cenk Kahraman/ 

Levent Ali Kopal 

Et Borsası tanıtımına 

yönelik gerçekleştirilen 

aksiyon sayısı 

-  6 10 

Zümran Cebeci / 

Ahmet Erkan 

Et Borsasında alım-satım 

işlemlerine başlanması 
- - - %100 

Murat Erkul/ 

Levent Ali Kopal 

Yıllık Maliyet  - 50.000 500.000 500.000  

Toplam Maliyet 1.050.000  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.5. Sektörel analiziler ve raporlar ile sektöre yönelik paylaşılan veri ve 

istatistiklerin sayısının artırılması 

Sakarya Ticaret Borsası, vizyonunda ifade edilen “paydaşları için değer yaratma” ile 

misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler üretme” ve “üyelerinin rekabet gücünün 

artmasına katkı sağlama” hedefleri doğrultusunda 2018-2021 stratejik plan döneminde de 

Borsa meslek komitelerinin dahil olduğu sektörlere ilişkin analiz ve rapor yayınlamayı 

sürdürmeyi hedeflemektedir.  

Stratejiler 

 Sektörel analiz ve raporlar ile tarım sektörüne ilişkin veri ve çalışmaların internet 

sitesinden paylaşılması, medya ve iletişim araçlarıyla yayılması. 

 Sektör analizleri için dış kaynak kullanılması 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Yayımlanan sektörel analiz 

raporu sayısı 
1 2 2 2 

Semih Kınalı/ 

Recep Pulat 

Tamamlanan piyasa boşluk 

analizi sayısı 
- 1 - - 

Semih Kınalı/ 

Recep Pulat 

Tamamlanan PEST Analizi 

sayısı 
- - 1 - 

Semih Kınalı/ 

Recep Pulat 

Yıllık Maliyet  10.000 42.000 64.000 16.000  

Toplam Maliyet 132.000  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge 

faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi 

Hedef 2.3.6.Sakarya Fidan Borsası’nın kurulması ve aktif hale getirilmesi 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı3 ile yürütülen işbirliği çerçevesinde Sakarya Fidan Borsası’nın 

kurulması ve müzayede işlemlerine başlanması hedeflenmektedir. Bu hedef, STB’nin 

“paydaşları için değer yaratma” vizyonu ve “üyeleri için etkili çözümler üretme” misyonu ile 

uyumludur. 

Stratejiler. 

 Fidan Borsası Müzayede Programı yazılım, donananım ve teçhizatın tedarik 

edilmesi 

 Fidan Borsası’nın müzayede faaliyetlerine başlanması. 

 Fidan Borsası tanıtım faaliyetlerinin yapılması. 

 Fidan Borsası eğitim çalışmalarının yapılması 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Yazılım altyapısının 

tamamlanması 
%100 - - - 

Özgür Aysu/ 

Vedat Arslan 

Bilgisayar ve elektronik 

donanımının tamamlanması 
%100 - - - 

Mustafa Ay/ 

Vedat Arslan 

Tescil ofisinin açılması %100 - - - 
Murat Erkul/ 

Cevdet Mete 

Fidan Borsası tanıtım aksiyon 

sayısı 
6 4 3 3 

Zümran Cebeci/ 

Ahmet Erkan 

Yapılan eğitim sayısı 6 - - - 
Burcu Akoğlu/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet 800.000 50.000 - -  

Toplam Maliyet 850.000  
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde Borsanın etkili lobicilik faaliyeti 

yürütmesi ve Borsa temsilinin sağlanması 

Hedef 2.4.1. Lobicilik faaliyetlerinin etkili ve sonuç odaklı olarak yürütülmesi 

Sakarya Ticaret Borsası, vizyonunda ifade edilen “paydaşları için değer yaratma” ile 

misyonunda yer verilen “üyeleri için etkili çözümler üretme” hedefleri kapsamında 2018-2021 

döneminde gerçekleştireceği lobicilik faaliyetlerinin etkili ve sonuç odaklı bir şekilde 

yürütülmesi için çalışacaktır. Lobicilik girişimlerinin daha sistematik yürütülmesi için 2018 

yılından itibaren lobicilik planının hazırlanması gerekmektedir.  

Stratejiler 

 Üyelerle yerel ve ulusal politika yapıcıların bir araya getirilmesi için faaliyetlerin 

organize edilmesi. 

 Meslek gruplarına uygun meslek ağlarının (network) araştırılması. 

 Meslek ağlarının üyelere tanıtımının yapılması. 

 Her yıl lobicilik faaliyet planı hazırlanması ve uygulanması. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Tanıtımı yapılan meslek ağı 

(network) sayısı 
2 3 4 4 

Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Lobicilik planına uyma oranı %80 %85 %90 %90 
Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Başarılı (sonuç alınan) lobicilik 

oranı 
%70 %75 %80 %85 

Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Üyelerle politikacıları bir araya 

getirmek için organize edilen 

toplantı sayısı 

2 2 3 3 
Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Üyeler için ayarlanan B2B 

veya alım-satım heyeti 

görüşmesi sayısı 

1 1 1 1 
Semih Kınalı / 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet 80.000 90.000 110.000 120.000  

Toplam Maliyet 400.000  

 

 

                                                
3 Bina inşaatı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. İnşaat sürecinde aksamanın 
olması durumunda 2019 bütçesinden de pay ayrılabilir. 
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STRATEJİK ALAN 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE HİZMET KAPASİTESİ 

Stratejik Amaç 2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde Borsanın etkili lobicilik faaliyeti 

yürütmesi ve Borsa temsilinin sağlanması 

Hedef 2.4.2. Düzenlenen ve katılımı sağlanan ulusal ve uluslararası fuar ve 

organizasyonların sayısı ve çeşitliliğinin artırılması 

Sakarya Ticaret Borsası, “paydaşları için değer yaratma” vizyonu ile “üyeleri için etkili 

çözümler üretme” ve “üyelerinin rekabet gücünün artırılmasını sağlama” misyonu 

kapsamında 2018-2021 döneminde ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve organizasyonlar 

düzenlemeyi ve Borsanın yurt içi ve yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edilmesini 

hedeflemektedir. 

Stratejiler 

 Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarda Borsa temsilinin sağlanması. 

 Borsa organlarının ulusal ve uluslararası fuarlara katılımının teşvik edilmesi. 

 Fuar, Kongre ve diğer organizasyonların üyeler ve kamuoyu nezdinde gerekli iletişim 

faaliyetlerinin yapılması. 

 Üyelerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalıştay düzenlenmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Borsa tarafından organize 
edilen fuar sayısı 

1 1 1 1 
Yasemin 
Arıkan/ Cevdet 
Mete 

Katılım sağlanan yurt dışı fuar 
sayısı 

- 1 1 1 
Yasemin 
Arıkan/ Cevdet 
Mete 

Yurt içi fuarlara katılımı 
sağlanan meslek komitesi 
sayısı 

7 7 7 7 
Semih Kınalı/ 
Cevdet Mete 

Borsa adına stant açılan fuar 
sayısı 

2 2 2 2 
Semih Kınalı/ 
Cevdet Mete 

Organize edilen kongre sayısı - 1 - 1 
Yasemin 
Arıkan/ Cevdet 
Mete 

Düzenlenen çalıştay sayısı4 1 1 1 1 
Yasemin 
Arıkan/ Cevdet 
Mete 

Fuar ve organizasyon 
tanıtımına yönelik 
gerçekleştirilen aksiyon sayısı 

10 10 10 10 
Zümran Cebeci/ 
Ahmet Erkan 

Yıllık Maliyet 158.000 340.000 362.000 409.000  

Toplam Maliyet 1.269.000  

STRATEJİK ALAN 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK 

                                                
4 URGE projesi kapsamındaki ve diğer çalıştaylar. 
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Stratejik Amaç 3.1. Bölgesel kalkınma odaklı plan, proje ve işbirliği imkanlarının 

geliştirilmesi 

Hedef 3.1.1. Bölgesel kalkınma odaklı eğitim, proje5 ve işbirlikleri geliştirilmesi 

Sakarya Ticaret Borsası, sadece üyeleri için değil fakat bölge ekonomisi için de değer 

yaratmayı hedeflemektedir. Bölge ekonomisine katkı yapan Borsa vizyonu ve tarımsal 

ekonominin gelişimi için çalışma misyonu çerçevesinde yerel kalkınma odaklı eğitim ve proje 

faaliyetlerine 2018-2021 döneminde de devam edilmesi planlanmaktadır. Önceki hedeflerde 

öngörülen projelerin bölge ekonomisine ve yerel kalkınmaya önemli bir katkı yapması 

beklenmektedir.  

Stratejiler 

 Bölgesel kalkınmaya STB’nin katkı yapacağı alanların tespit edilmesi. 

 İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle eğitim ve projeler için işbirliği gerçekleştirilmesi. 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Yapılan İşbirliği Protokolleri 3 3 3 3 
Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Verilen girişimcilik eğitimi 

sayısı6 
10 10 10 10 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Fındıkta verim ve kaliteyi 

arttırmaya yönelik 

düzenlenen eğitim sayısı 

4 5 5 6 
Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Fındık demonstrasyon 

bahçesinin tamamlanması 
%20 %30 %30 %20 

Yasemin Arıkan/ 

Cevdet Mete 

Tespit Raporu 1 - -  
Semih Kınalı/ 

Cevdet Mete 

Yıllık Maliyet 101.000 130.000 153.000 177.000  

Toplam Maliyet 561.000  

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Bölgesel kalkınma odaklı projeler Hedef 2.4.1. kapsamında düzenlendiğinden burada tekrar ele alınmamıştır. 
Ayrıca proje ve eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirilecektir. 
6 İŞKUR anlaşmasına göre sayılar belirlenmektedir.  
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STRATEJİK ALAN 3. YEREL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK 

Stratejik Amaç 3.1. Bölgesel kalkınma odaklı plan, proje ve işbirliği imkanlarının 

geliştirilmesi 

Hedef 3.1.2. Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artırılması ve 

çeşitlendirilmesi 

Sakarya Ticaret Borsası, “sosyal sorumluluk bilinci içinde faaliyetlerini yürütme” misyonu 

çerçevesinde 2018-2021 stratejik plan döneminde mevcut sosyal sorumluluk projelerini 

sürdürmek için gerekli destekleri sağlamayı ve yeni sosyal sorumluluk projelerine girişmeyi 

hedeflemektedir.  

Stratejiler 

 STB Özel Eğitim Uygulama Merkezini desteklemeye devam edilmesi. 

 Yeni ve farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerinin araştırılarak desteklenebilecek 

proje envanter raporunun hazırlanması 

 Verilen eğitim gıda yardımı ve burslara devam edilmesi 

Performans Göstergesi 2018 2019 2020 2021 Sorumlu 

Proje Envanter Raporu 1 - - - 
Burcu Akoğlu/ Nihat 

Özdemir 

STB Özel Eğitim 

Uygulama Merkezinin 

ihtiyaçlarının karşılanması 

oranı 

%100 %100 %100 %100 
Burcu Akoğlu/ Nihat 

Özdemir 

Verilen eğitim yardımı 

sayısı  
700 700 700 700 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Verilen gıda yardımı 

sayısı 
660 660 660 660 

Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Burs verilen öğrenci sayısı  85 85 90 90 
Şaduman Tokcanlı/ 

Cevdet Mete 

Girişilen sosyal 

sorumluluk projesi sayısı 
1 1 2 2 

Burcu Akoğlu/ Nihat 

Özdemir 

Yıllık Maliyet  395.000 338.000 357.000 357.000  

Toplam Maliyet 1.447.000  
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4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

2018-2021 stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler ile bunlara uygun olarak hazırlanan 

performans göstergelerinin gerçekleşmesi Stratejik Plan ve İş Planı İzleme Sistemi’ne uygun 

olarak izlenmektedir. Bu kapsamda, her yıl stratejik plana uygun olarak İş Planları 

hazırlanmaktadır. İş Planlarında ilgili yıla ait performans hedefleri ve göstergeleri, izlenmesi 

gereken stratejiler, hedeflere ulaşmak için uygulanması beklenen faaliyet ve projeler ile 

bunların maliyetleri tanımlanmaktadır.  

Şekil 6. STB Stratejik Planlama Süreci 

 

İlgili yılın İş Planında gösterilen hedef ve göstergelere ilişkin gerçekleşmeler 6 ayda bir iş planı 

performans takip formu ile takip edilir. Takip Raporu önce Yönetim Kuruluna sonra meclise 

sunularak yürütülen faaliyetlerin takibi için kontrol aracı oluşturulur. Bu kontrollerde Planla -

Uygula -Kontrol Et- Önlem Al döngüsüyle hareket edilmektedir. 

Üç ayda bir periyodik aralıklarla yapılan Akreditasyon İzleme toplantıları Sakarya Ticaret 

Borsası yönetimi ile personelinin görüş ve önerilerinin paylaşıldığı iş planlama takip 

süreçlerinden bir diğerini oluşturur. 

Ayrıca yıllık faaliyet raporları Borsa Meclisi ile Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve 

kamuoyuna da açıklanır. Böylece STB organları ve idari birimlerinin hesap verme sorumluluğu 

da döngüsel bir sistemle izlenmiş ve değerlendirilmiş olur. Bir önceki yılın faaliyet raporu 

dönemi tamamlandıktan sonra, ilgili yılın hedef ve göstergelerinde gerekli güncellemeler 

yapılarak yeni İş Planı oluşturulur. 

 

 

Stratejik Plan

İş Planı

Yıllık performans 
hedefleri ve 
göstergeler

Faaliyet ve 
Projelerin 

uygulanması

Ara dönem 
faaliyet raporu 
(Haziran ayı)

Faaliyet ve 
Projelerin 

uygulanması

Faaliyet Raporu


