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SUNUŞ 
 

 
 
5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde hizmet vererek; üyelerimizin ve 

üreticilerin genel ihtiyaçlarını hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde sağlamak için uygun 
ortamlar hazırlayan Ticaret Borsamız ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini 
geliştirmektedir. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası kurulduğu 1988 yılından itibaren her geçen gün üyelerine 
daha iyi hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Borsamız bugün 800'e yakın üyesine, Merkez 
hizmet binası başta olmak üzere, Organize Sanayi Bölgesi, Zahireciler Borsası, İmam 
Keskin Buğday Pazarı, Viranşehir, Siverek ve Akçakale Tescil Bürolarının yanısıra 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pamuk Test Laboratuvarı ve Pamuk Pazarı, 
Zahireciler Borsasında bulunan Gıda Laboratuvarı ve satış salonuyla, İmam Keskin 
Buğday Pazarı Tescil Bürosunda bulunan Gıda Laboratuvarı ve satış salonu ile üyesine 
hizmet vermeye devam etmektedir.  

Ayrıca, Bölgenin tahıl depo kapasitesindeki açığı gidermeye yardımcı 90 bin ton 
kapasiteli Hububat Lisanslı depolama tesisi ve Yetkili sınıflandırıcı Laboratuvarı 
kurarak, ürünlerin doğru şartlarda saklanarak kalite kaybının önlenmesi ve sertifikalı 
bir laboratuvar aracılığı ile çiftçilere verilecek derecelendirme sertifikaları sayesinde 
çiftçilerin daha iyi satış olanaklarına kavuşmalarını, 

AB destek programlarına uygun olarak hazırlanan, TOBB ile Şanlıurfa Ticaret 
Borsamız tarafından Türkiye'nin en büyük lisanslı pamuk deposu olma özelliğini 
taşıyan, 20 bin ton kapasiteli modern Pamuk Lisanslı Depo tesisi ve Yetkili sınıflandırıcı 
laboratuvarı kurarak" Ürünün kalitesi ve işlenebilirlik oranını artıracak sistem 
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sayesinde başta çiftçi olmak üzere tüccar ve sanayici pamuktan daha fazla ekonomik 
destek almış olacaktır. Depoya alınan ürünün laboratuvar koşullarında standardı tespit 
edilecek, bu sayede Şanlıurfa pamuğunun kalitesi de ortaya çıkacaktır. Şanlıurfa'da 
yaklaşık 206 bin hektar alanda pamuk üretildiği ve ülkenin lif pamuk ihtiyacının yüzde 
44'ünün buradan karşılandığı, sulamaya açılan arazilerin artmasıyla bu rakam daha da 
artacaktır. Bu bağlamda Borsamız kanunlar çerçevesinde, modern borsacılık anlayışını 
ve üye memnuniyetini ilke edinerek faaliyetlerini yürütmeyi misyon edinmiştir. 

Şanlıurfa İli ve çevresindeki meralarda yetiştirilen ivesi koyun türlerinin sütünden 
elde edilen %100 doğal olan Şanlıurfa Sadeyağı Şanlıurfa Ticaret Borsamız tarafından 
tescillenmiştir. Şanlıurfa'daki bu değerlerimizden biri olan Sadeyağın markalaşması, 
ambalajlanması ve sağlıklı bir şekilde Türkiye ve dünya piyasalarına satmak için gayret 
edeceğiz.  

İlimizi, ülke genelinde Tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, 
karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda bir araya getirerek Avrupa Birliği sürecinde yeni 
gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın 
kendisini, tanımını ve tüm üyelerini AB’ye hazırlamaktır. 

Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, geliştirmek için ülkemizi 2023 hedefleri doğrultusunda, bölgedeki 
üretim faktörlerinin etkin kullanımına ve nitelikli işbirliğinin oluşmasına öncülük 
ederek; ilimizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Üye ihtiyaçlarını 
ve Borsamızın iç ve dış bağlamını dikkate almak suretiyle hizmet kalitesinin sürekli 
geliştirilmesine bağlı kalmaktadır. Üyelerimizin talep ve beklentilerine yasal 
sorumluluklar çerçevesinde en hızlı, şeffaf ve objektif bir şekilde müşteri odaklı 
yaklaşımın takip edildiği bir hizmet sunmaktadır. 

Tüm hizmet ve çabalarımızın hayırlara vesile olması temennisiyle saygılarımı 
sunarım. 

       
Mehmet KAYA  
Şanlıurfa Ticaret Borsası  
Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. GİRİŞ 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın geleceğini belirleyerek, kurum kültürünün ve 

kimliğinin güçlendirilmesine destek olacak, kaynakların stratejik önceliklere göre 
dağıtılmasını sağlayacak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayacak, belirsizliklerle 
başa çıkma konusunda bize sistematik bir yaklaşım sunacak ve bütçe yönetimine katkı 
sağlayacak 2018-2021 Stratejik Planı; yalnızca ŞUTB’ye değil, tüm paydaşlarımıza ve 
Türkiye Borsacılık faaliyetlerine yarar sağlayacaktır. Bu anlamda; 

 İşleyiş yapısındaki temel sorun ve eksikliklere çok boyutlu bakabilen, 
 Var olan ve edinilebilecek kaynaklar sayesinde ulaşılabilecek başarıyı 

tanımlayan, bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen, 
 Zaman içinde, gerektiğinde bu yolları değiştiren, yenileyen, geleceğe dönük, 

bütünleşik bir yönetim yaklaşımı olan Şanlıurfa Ticaret Borsası Stratejik Planı; 
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu'nun hedeflerine ulaşmasını 
sağlayacak temel plandır. 

  
2. DURUM ANALİZİ 
2.1. Şanlıurfa, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. 

Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir 
görünümündedir. Harran'ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, 
Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi 
gözlemlememek mümkün değildir. Şehrin ekonomisi büyük ölçüde tarıma 
dayanmaktadır. Nüfusun büyük bir çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Bölgemizde 
başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında Şanlıurfa, Türkiye’nin 
tarım alanında önde gelen illerinden biri olacaktır. Projeyle birlikte verimin artmasıyla 
özellikle tarıma dayalı sanayi bununla birlikte diğer sanayi kollarının gelişmesiyle kent 
sanayi merkezi haline gelecektir. 

 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Projenin tamamlanmasıyla Urfa ovalarında 

sulu tarıma geçilecektir ve böylelikle verim artacaktır. GAP bittikten sonra Harran 
Ovası da dünyanın sayılı çiftliklerinden olan Ceylanpınar Ovası gibi bir çiftlik haline 
gelecektir. 

 
Tarım: Şanlıurfa ilinin halen ekonomisinin % 60'ı bitki üretimi ve % 40'ı 

hayvancılığa dayanır. Yağışı az ve sulama imkanı sınırlı olan ilde Güneydoğu Anadolu 
Projesi gerçekleştiğinde bu bölgenin çehresi değişecektir. Harran, Ceylanpınar ve 
Mardin ovalarında sulu tarıma geçilerek verim artacaktır. Ceylanpınar halen dünyanın 
sayılı çiftliklerindendir. GAP tamamlandığında da Harran Ovası bir çiftlik haline 
gelecektir. 
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Başlıca tarım ürünleri mercimek, burçak, pamuk ve kenevirdir. Bu il Türkiye'nin 
mercimek ambarıdır. Ayrıca bölgede Antep fıstığı, üzüm, nar ve zeytin gibi tarım 
ürünleri de yetiştirilmek-tedir. 

Meyvecilik önemlidir. Tektek Dağlarında yabanî fıstık ağaçları aşılanmaktadır. 
Şanlıurfa fıs-tığı üretimi çok ve her geçen gün artmaktadır. Üzüm yetiştiriciliği 
yaygındır. Halfeti ve Birecik ilçelerinde zeytincilik yapılmaktadır. Gün geçtikçe zeytinin 
yerini daha karlı olan fıstık ağaçları almaktadır. 

 
Hayvancılık: Bitki tarımından sonra en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır. 

Hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. İlde sığır, koyun, kılkeçisi ve hindi beslenir. 
Arıcılık gelişmektedir. Urfa'nın sadeyağı çok meşhurdur ve sadece ile özgüdür. 
Siverek'te yağcılık bir sanayi koludur. Türkiye'nin en iyi yarış atları bu ilde yetiştirilir. 

 
Sanayi: Şanlıurfa'da sanayi gelişmektedir. GAP ile kurulacak hidroelektrik 

santralının devreye girmesiyle sanayinin hızla gelişerek bu ilin bir sanayi merkezi 
haline geleceği kaçınılmazdır. 

 
Balıkçılık: Şanlıurfa'da, Atatürk Baraj Gölü tatlı su balıkçılığın yanı sıra bir çok 

işletmede de alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üretilen balıklar, il merkezi ve çevre 
illere satılmakta, toprak ve beton havuzdan oluşan istasyonlarda “pullu sazan” ve 
“şabut” türü balık üretimi yapıl-maktadır. 

 
Enerji: Atatürk Barajı´nın, sadece elektrik anlamında Türkiye ekonomisine büyük 

katkı sağlamakta, örneğin Atatürk Barajı´ndaki türbinler enerji üretimi için tam 
kapasite çalıştırıldığında, 5 günde İstanbul´un yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek suyu 
kullanıyor. 

 
Turizm: Şanlıurfa'da, turizm de ekonomiye önemli ölçüde katkısı sağlamaktadır. 

Şanlıurfa, 12 bin yıllık tarihi geçmişi sahiptir. Bu açıdan turizm potansiyeli çok 
yüksektir. 

 
3.ŞANLIURFA TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIM 
3.1. Tarihçe 
Şanlıurfa merkez Sarayönü caddesi Oruç işhanında 11 Temmuz 1988 tarihinde 

kurulan borsamız, ilk üye kaydını 21 Ekim 1988 tarihinde yapmıştır. Bundan 30 yıl 
önce 3 personelle üyelerine hizmet vermeye başlayan borsamız, 1994 yılının Mayıs 
ayında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan hizmet binasına geçmiş ve 2015 yılına kadar 
bu binada hizmet vermiştir. Daha sonra üyelerine daha kaliteli hizmet anlayışı ile 
modern çağın gerektirdiği koşullara uyumlu Zafer Caddesinde bulunan yeni hizmet 
binasına taşınmıştır.  

Şanlıurfa Ticaret Borsamız; Merkez Hizmet binası, 2002 yılında Zahireciler Borsası 
Tescil Bürosu, Gıda Laboratuvarı ve Satış Salonu, 2003 yılında Organize Sanayi Bölgesi 
Tescil Bürosu ve Pamuk Test Laboratuvarı, 2008 yılında Viranşehir Tescil Bürosu, 2014 
yılında İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil Bürosu ve Gıda Laboratuvarı, 2014 yılında 
Viranşehir Gıda Laboratuvarı, 2015 yılında Pamuk test laboratuvarı  ile Siverek 
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ilçesinde bulunan Tescil Bürosu ve en son 2016 yılında Akçakalede faaliyet gösteren 
tescil burosu ile 30 yıldan beri üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir.  

Borsamız modern ve prestijli yeni hizmet binasıyla, 50 Personeli ile Bölge 
ihtiyaçlarını karşılayacak 90 bin ton kapasiteli modern Hububat Lisanslı depolama 
tesisi ve Yetkili sınıflandırıcı Laboratuarı ile Tarım Sektörüne maksimum fayda 
sağlamayı, buğday, arpa, mısır ve mercimek işleme sanayi KOBİ’lerinin ihtiyaç duyduğu 
hammaddeyi yıl boyunca düzenli, kaliteli ve standart bir şekilde üreticimizin, 
tüccarımızın hizmetinde, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam 
edecektir. TOBB ile 20 bin ton kapasiteli modern Pamuk Lisanslı Depo tesisi ve Yetkili 
sınıflandırıcı laboratuvarı kurarak ilde ve bölgede faaliyet göstermektedir. 

Şanlıurfa İli ve çevresindeki meralarda yetiştirilen ivesi koyun türlerinin sütünden 
elde edilen yüzde 100 doğal olan “Şanlıurfa Sade Yağı” 06 Temmuz 2018 tarihinde 
Şanlıurfa Ticaret Borsamız tarafından tescillenmiştir. 

Borsamızın temel politikası; Borsamızın Ekonomik istikrarını, sürdürülebilir 
gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarını sergilemektir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin hayata geçmesine paralel olarak ticaret borsaları 
arasındaki önemini Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasaların 
bize verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizin kaliteden ödün vermeden 
zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını sağlamayı ilke edinen Borsamız, Personelin 
sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen 
kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli 
iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

 
3.2. Kurumun Tanıtımı 
Ticaret Borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil 

maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle 
meşgul olmak üzere ku-rulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. 

 
Borsanın görevleri şunlardır: 

 Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 
 Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü 

dairesinde tespit ve ilan etmek. 
 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından 

yükümlülüklerini, muamelele-rin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili 
şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin 
onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 

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

 51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 
 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar 

ve teknik bü-rolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, 

Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. 
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 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve 
başvurularda bu-lunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati 
olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

 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. 

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

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklihe 
bulunmak. 

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

3.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 
Borsalar kamu tüzel kişiliğine sahip olması sebebiyle yerine getirilen tüm 

hizmetlerin da-yanmakta olduğu belirli bir altyapı mevcuttur. 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu başta olmak üzere, Borsa'nın 
görev, yetki ve sorumluluklarını belir-leyen çeşitli yasal mevzuat bulunmaktadır. 

 
Tabi olduğu temel mevzuatlar; 
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 

ilgili tüm yönetmelikler. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikleri. 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 193 Sayılı Gelir 

Vergisi Ka-nunu ilgili yönetmelik ve tebliğler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
Tebliğleri. 

185 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 202 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kanuna bağlı olarak çıkarılan Tebliğ 

ve Yönet-melikler. 
5996 Sayılı Kanun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda, Yem Kanunu 4982 

Sayılı Bilgi Edinme Kanunu. 
195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Ait Kanun Pamukların Kontrolüne Dair 

Tüzük (4/1283 sayılı). 
Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük 

(7/4331 sayılı). 
Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi) (2012/25). 
Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi) 

(2012/27). 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğler TSE Standartları. 
6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
 
3.4. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın Faaliyet Alanları ve Hizmetler 
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3.4.1. Tescil Hizmetleri 
Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım 

muamelelerinin bor-salara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar 
da bu madde kapsamındadır. 

Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp 
satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. 
Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine 
getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. 

Borsaya tabi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte 
tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya 
tescil edilebilir. Bor-saya tabi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine 
ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek 
sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tabi olarak 
düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi 
değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

  
Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir 

 Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem 
borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve 
tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf 
tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yüküm-lüdür. 

 Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması 
halinde; 

1) İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tabi ise ve 
işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik 
ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki 
tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşme-nin nerede 
kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının 
merkezinin bu-lunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve 
ücreti ödenir. 

2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa 
mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri 
yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer 
borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

 Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada 
belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları 
borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 

 Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya 
sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini 
ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan 
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tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil 
zorunluluğu uygulanmaz. 

Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu 
oranı bor-sa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık 
aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil 
ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok onbinde beştir. 

 İhracatın tescilinden ücret alınmaz. 

Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini 
denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hakim kararıyla üyelerinin ilgili deher ve evrakını 
inceleyebilirler. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

 
Borsada Alım Satım Yapanlar 
Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapanlara borsa 

komisyoncusu; başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım 
yapanlara borsa ajanı; borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapanlara borsa simsarı 
denir. Bunlar, borsaya dahil olmayan mad-deler üzerinde borsa dışında işlem 
yapabilirler. 

Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerinde, borsaya kayıtlı 
olanların ken-dileri, borsaya kayıtlı olmayan üretici ve imalatçılarla birinci fıkrada yer 
alan aracılardan başka-larının borsada işlem ve faaliyette bulunmaları yasaktır. Borsa 
komisyoncusu, ajan veya simsar olarak kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler 
üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti beş 
misli tahsil olunur. 

Gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek 
aracıların, bun-lardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkileri ile gerçek ve tüzel kişi 
aracılarda aranılacak ni-telikler, çalışma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü 
bulundukları kurallar ile bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunan aracılara 
uygulanacak olan ve bu Kanunda öngörülen disiplin ve para cezaları ve aracılık 
faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin diğer hususlar, Birlikçe hazırlana-cak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarların aracılık ettikleri işlemlerden alacakları 
ücretler, alım satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek 
üzere, borsa meclisince tespit edilir ve Birlikçe  onaylanır. 

  
3.4.2. Salon Hizmetleri 
Borsamız satış salonu, fiziki altyapısı tamamlanmış olup, satış salonu hizmetlerinin 

yapıl-ması konusunda gerekli çalışmalar başlatmıştır. Satış salonunun faaliyete 
geçirilmesi ile satış salonun modernize edilip üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek 
duruma getirilecektir. 
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3.4.3. Laboratuar Hizmetleri 
Laboratuarımız Şanlıurfa Ticaret Borsası üyelerine hizmet vermek amacıyla 

kurulmuş olup kar amacı bulunmamaktadır. Üyelerimize vermekte olduğumuz 
laboratuar hizmetlerimizin doğ-ru, güvenilir, hızlı ve tarafsız bir şekilde ve sürekli 
geliştirerek sunulması sağlanmaktadır. Hedefimiz, rapor edilen deney sonuçlarının 
daima güvenilir ve tekrarlanabilir olmasını temin etmektir. 

 
3.4.4. İhale Hizmetleri 
Ticaret Borsamız 1998 yılından beri TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinin satışa 

sunduğu ürünlerine ait ihalelerini yapmaya devam etmektedir. Yılda birkaç kez yapılan 
ihalelere Güney-doğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüccarlar başta olmak üzere 
Türkiye'nin birçok ilinden katı-lımcı bulmaktadır. Arazi ve ürün zengin olan 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi her yıl binlerce ton Buğday, Pamuk, Mercimek, Fıstık ve 
Yün Yapağı ihalesi yapılmaktadır. 

 
3.4.5. Enformasyon Hizmetleri 
Ticaret Borsamız üyelerini, paydaş kurum ve kuruluşları; web sayfası, cep 

telefolarına kısa mesaj, yerel ve ulusal medya ile yazılı ve görsel olarak bilgilendirme, 
haber ve duyurular yapmaktadır. 

 
3.4.6. Tartı Hizmetleri 
Tartım için gelen tüm resmi ve özel araçların tartımını yapmak, tartım 

hizmetlerinin doğru, güvenilir, hızlı ve tarafsız bir şekilde sürekli yapılmasını 
sağlamaktır. Üyelerine hizmet vermek ve tartım sonuçlarının daima güvenilir ve 
tekrarlanabilir olmasını temin etmektir. 

  
3.5. Şanlıurfa Ticaret Borsası Organizasyon Yapısı 
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3.5.1. Borsa Meclisi 

 Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. 
Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan 
gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden 
oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye 
seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya 
kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur. Ayrıca 
aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri 
meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. 

 Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan 
yardımcısı seçer. 

 Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi 
temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri 
ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak 
birinde görev alabilirler. 

 Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve 
üyeliğine seçilemezler. 

 
3.5.1.1. Borsa Meclisinin Görevleri 
Borsa meclisinin görevleri şunlardır: 

 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 
 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 
 Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
 Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek. 
 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları 

sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları 
çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 

 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, 
mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. 

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

 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para 
alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde 
şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

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

borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp 
satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin 
süreyi belirlemek. 
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 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine 
ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 

 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 
 Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine 

delege göndermek. 
 Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk 

eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabii 
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. 

 Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 
meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 
3.5.2. Borsa Yönetim Kurulu 

 Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan 
borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz 
dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden 
oluşur. 

 Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek 
üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört 
yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 

 Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir 
borsa veya odanın meclisinde görev alamaz. 

 Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı 
tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin 
başvurusu ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde 
eklenir. 

 
3.5.2.1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Borsa yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 
 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa 

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

ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. 
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 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen 
esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. 
 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını 

sağlamak. 
 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli 

hakem kurulunu belirlemek. 
 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, 

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

 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 
 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık 

rapor hazırlayıp meclise sunmak. 
 Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 
 Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve 

başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun 
vasıtalarla ilan etmek. 

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

 Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve 
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile 
okul ve derslik yapmak. 

 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa 
bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

 
Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri 
Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkana, 

üyelerinden birine veya bir kaçına yahut genel sekretere devredebilir 
 
3.5.3. Disiplin Kurulu 

 Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından 
seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. 

 Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir 
başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık 
eder. 

 Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak 
suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

3.5.3.1. Disiplin Kurulunun Görevleri 
Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 

 Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 
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 Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 

 
3.5.4. Hakem Listelerinin Tanzimi ve Görev Süreleri 
Hakemler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları haiz olanlar arasından, yönetim 

kurulunca on dört kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek olarak iki liste halinde 
hazırlanır ve meclis tarafın-dan onaylanır. 

Oda ve borsalarda görevli personel hakem listelerinde yer alamaz. 
Meclis tarafından onaylanan listede yer alan hakemlere gerekli tebligat derhal 

yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve 
durum kendilerine tebliğ edilir. 

Kesinleşen listeler oda veya borsa binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle 
asılarak ilan edilir. 

Hakem listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen hakemlik vasıflarının 
kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. 
Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler 
yönetim kurulunca yeniden düzenlene-rek meclisin onayına sunulur. Bu durumda 
yeniden seçilen hakemler eskilerin görev süresini tamamlarlar. 

Bir ihtilafın çözümü için görevlendirilmiş bulunan hakemler, süreleri sona erse 
dahi, ihtilafın çözümüne kadar görevlerine devam ederler. 

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan 
anlaşılan-larla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren hakemlerin görevi bu tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren kendiliğinden sona erer. 

 
3.5.5. Bilirkişi Listelerinin Tanzimi ve Görev Süreleri 
Bilirkişiler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları, haiz olanlar arasından, meslek 

komitelerinin de görüşü alınmak ve mümkün olduğu ölçüde meslek gruplarına göre 
belirlenmek suretiyle, yönetim kurulunca on dört kişiden az olmamak üzere, asil ve 
yedek olarak iki liste halinde hazır-lanır ve meclis tarafından onaylanır. 

Eksper listelerinde yer alanlardan otuz yaşını doldurmuş olanlar, bilirkişi 
listelerine de dahil edilebilir. Oda ve borsalarda görevli personel bilirkişi listelerinde 
yer alamaz. 

Meclis tarafından onaylanan listede yer alan bilirkişilere gerekli tebligat derhal 
yapılır. Gö-revi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve 
durum kendilerine tebliğ edilir. 

Kesinleşen listeler oda veya borsa binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle 
asılarak ilan edilir. 

Bilirkişi listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen bilirkişi vasıflarının 
kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. 
Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler 
yönetim kurulunca yeniden düzenlene-rek meclisin onayına sunulur. Bu durumda 
yeniden seçilenler bilirkişiler eskilerin görev süresini tamamlar. 

Bir ihtilafın çözümü için görevlendirilmiş bulunan bilirkişiler, süreleri sona erse 
dahi, ihtila-fın çözümüne kadar görevlerine devam ederler. 
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Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan 
anlaşılanlarla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren bilirkişilerin görevi bu tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren ken-diliğinden sona erer. 

  
3.5.6. Eksper Listelerinin Tanzimi ve Görev Süreleri 
Eksperler, bu Yönetmelikte belirtilen vasıfları, haiz olanlar arasından, ihtiyaç 

duyulan sayıda ve konularda yönetim kurulunca asil ve yedek olarak iki liste halinde 
hazırlanır ve meclisler tarafından onaylanır. 

Oda ve borsalarda görevli personel ile organ üyeleri eksper listelerinde yer alamaz. 
Meclis tarafından onaylanan listede yer alan eksperlere gerekli tebligat derhal 

yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve 
durum kendilerine tebliğ edilir. 

Kesinleşen listeler oda veya borsanın binasının uygun bir yerinde en az bir ay 
süreyle asıla-rak ilan edilir. 

Eksper listelerinde istifa, ölüm ve bu Yönetmelikte belirlenen eksperlik vasıflarının 
kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir. 
Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin listeler 
yönetim kurulunca yeniden düzenlene-rek meclisin onayına sunulur. Bu durumda 
yeniden seçilen eksperler eskilerin görev süresini tamamlar. 

Bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen vasıfları, haiz olmadıkları sonradan 
anlaşılanlarla, bu vasıflara uygunluğunu yitiren eksperlerin görevi bu tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren kendi-liğinden sona erer. 

 
3.5.7. Komisyonlar ve Komiteler 
Meclis/şube meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk 

toplantı-sında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. 
Hesapları inceleme ko-misyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye 
kadar devam eder. Ayrıca mec-lis/şube meclisi, kendi üyeleri arasından mesleklere ve 
sorunlara göre ihtisas komisyonları ku-rabilir veya kurulmuş olanları kaldırılabilir. 

Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında 
üyeleri ara-sından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, 
yokluğunda yardımcısı başkanlık eder. 

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya 
katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz. 

Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam 
çizelgesi, il-gili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel 
sekretere/şube mü-dürüne verilir. 

Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin 
durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla 
meclis/şube meclisi başkan-lığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe/şube meclisince 
komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının 
herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon 
üyelikleri için meclisçe/şube meclisince yeniden seçim yapılır. 

Komisyon, çalışmalarında genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi 
yetkililerinin gö-rüşüne başvurabilir. Genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi 
yetkilileri komisyona yar-dımcı olmakla yükümlüdür. 
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Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde 
hizmet binası dışında da toplanılabilir. 

 
3.5.7.1. Akreditasyon İzleme Komitesi 
Borsanın TOBB Akreditasyon sisteminin yürütülmesi, stratejik plan hazırlığı ve 

izlemesini koordine eden komisyondur. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulundan 
Seçilen bir kişi Mec-listen seçilen bir kişi, Genel Sekreter Yardımcıları ve uygun görülen 
personellerden oluşur. 

 
3.5.7.2. Hesapları İnceleme Komisyonu 
Borsanın hesap hareketlerinin incelendiği ve rapor olarak yönetim kurulu ve 

meclise bilgi veren komisyondur. Meclis tarafından kendi üyeleri arasında yeterli 
sayıda seçilir. 

 
3.5.7.3. Mali İşler ve Risk Komitesi 
Borsayı etkileyebilecek potansiyel mali olayları tanımlamak, riskleri borsa 

kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve borsa hedeflerine ulaşması ile 
ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Borsa 
Yönetim Kurulu, tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin 
belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir. 

 
3.6. HİZMET BİRİMLERİ 
3.6.1. Muamelat ve Dosya Evrak Birimi 
Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat 

hükümleri, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini yerine 
getirme görevi vermiştir. Bu amaçla; 

 Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve 
kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin 
durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet 
belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek, 

 Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili 
kurum ve kuruluşlara iletmek, 

 Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini 
yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları 
iletmek, 

 Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve 
sevk işlemlerini yerine getirmek, 

3.6.2. Tescil Birimi 

 Borsaya dahil, maddelere ait alım satımların mevzuata uygun olarak 
tescillerinin yapılmasını sağlamak, 

 Borsamıza üye olan alıcı ve satıcının gerçek piyasa fiyatları üzerinden alım-
satım yapmalarına imkan sağlamak, tarafların hak ve hukukunu teminat altına 
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alarak güven içerisinde işlemlerini yapmalarına ortam hazırlamak, doğabilecek 
anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı sağlamak, 

 Tescil Servisimiz günlük, hahalık, aylık ve yıllık bültenler hazırlayarak serbest 
piyasa fiyatlarının ilanını sağlamak, 

 Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler ve şahıslardan gelen bilgi edinme 
ve istatistiksel veri taleplerini cevaplanması işlemleri sağlamak, 

 
3.6.3. Muhasebe Birimi 
Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir 

şekilde yürü-tülmesini sağlar. 
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve 

ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının tutulduğu, kayıtlı üyeler ile ilgili 
aidat tahsi-latlarının yapıldığı, personel bodrolarının düzenlendiği, tescil ücretlerinin 
takip edildiği servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek 
amacıyla ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar. 

 
3.6.4. Laboratuar Birimi 
Laboratuarımız Şanlıurfa Ticaret Borsası üyelerine hizmet vermek amacıyla 

kurulmuş olup kar amacı bulunmamaktadır. Üyelerimize vermekte olduğumuz 
laboratuar hizmetlerimizin doğ-ru, güvenilir, hızlı ve tarafsız bir şekilde ve sürekli 
geliştirerek sunulması sağlanmaktadır. Hedefimiz, rapor edilen deney sonuçlarının 
daima güvenilir ve tekrarlanabilir olmasını temin etmektir. 

 
3.6.5. İnsan Kaynakları Birimi 
Şanlıurfa Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Birimi, Kurumsallaşma ve Akreditasyon 

çalışma-ları sürecinde çalışan performansını ve üye memnuniyetini arttırmak amacıyla 
yeni kurulmuş-tur. 

Borsamız İnsan Kaynakları Birimi Görev Alanı: 
5174 sayılı yasaya, tüzük ve Personel Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ve 

yönetim kurulu kararları doğrultusunda personelin çalıştırılması, ataması, terfii, sicil, 
izin, nakil, işten çıkarma ve cezalandırma işlemleri, aylık ücret ve ödeneklerinin 
gerçekleştirilmesi, emeklilik işlemlerinin sonuçlandırılması gibi tüm özlük ve sosyal 
haklarına ilişkin işlemleri yürütmek, 

İş analizleri, iş tanımı, uygun insan kaynağı seçimi, eğitimi ve geliştirilmesi, kariyer 
planla-ması, performans değerlendirme, ücretlendirme, Borsa kültürünün 
yerleştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının artırılması, iş tatmini, stres ve çatışma 
yönetimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve üye ilişkileri yer 
almaktadır. 

  
3.6.6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi 
Yazılı ve görsel basında borsamızla ilgili konuların medya takibinin yapılması ve 

ilgili haber-lerin arşivlenmesi, Borsamızda gerçekleşen etkinliklerin kamuoyuna ve 
Borsamız üyelerine du-yurmak amacıyla basın bültenlerinin hazırlanması ve ilgili 
yerlere servis edilmesi, basında çıkan haberlerin günlük olarak izlenmesi ve haberlerin 
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ilgili birimlere sunulması, web sayfasının güncel tutulmasının sağlanması, basınla 
koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulan birimdir. 

 
3.6.7. Araştırma ve Geliştirme Birimi 

 Değişim ve gelişimin gerisinde kalmamak ve hizmet kapasitesi güçlü, hizmet 
kalitesi yüksek, üyesi güçlü borsa için, Borsamız bünyesinde AR-GE ve Proje 
birimi kurulmuştur. 

 Borsamız faaliyet alanı kapsamında, hizmet kapasitesini ve kalitesini 
artırabilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası uygun proje çağrılarına göre proje 
geliştirmek ve uygulamak, 

 Üyelerimizin ortak ihtiyaçları doğrultusunda katma değer yaratacak proje 
geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için ilgili kurum-kuruluşlar ile ortak 
bilgilendirme toplantıları düzenlemek, 

 İlgili kurumların Proje birimleri ile ortak çalışmalar yapmak. 
 Kurumumuzca, TSE tarafından alınan TS EN ISO 9001:2008 Belgesi 

doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini yürütmek gibi faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir. 

 
3.6.8. Bilgi İşlem Birimi 

 Borsanın tüm teknik ve yazılım altyapısının eksiksiz olarak çalışmasını ve 
geliştirilmesini sağlamaktadır. Söz konusu elektronik sistemlerin açılması ve 
kapatılması, ayrıca devamlı çalışmasının sağlanması konusunda gerekeni 
yapmak ve gerekli tedbirleri almaktadır. Bilgisayar donanım ve cihazlarının 
günlük, hahalık ve aylık bakım ve kontrollerini ilgili görevlilerce yapılmasını 
sağlamaktadır. Borsanın işlemlerine ilişkin özel programların ve kaynak 
CD'lerin bilgisayar ortamından gelebilecek virüs vs. her türlü tehlikelere karşı 
korunması amacıyla gerekli yazılımların temin edilmesi ve uygulanmasını 
sağlamaktır. 

 Bilgisayarları ve ekleri olan, yazıcı, tarayıcı ve diğer donanımları görevli 
personelin sağlıklı olarak kullanabilmesi amacıyla gerekli eğitimleri vermek, 
takip ve kontrol etmek, İnternet ortamında Borsanın web sayfasının gerek 
oluşumu gerekse değişiklikleri ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları yapmak, 
Borsa işlemlerine özgü database verilerin güvenli bir ortamda ve sürekli olarak 
saklanmasını sağlamak, Bilgisayar donanımı, yazılım programları, iletişim 
sistemleri, elektronik kantarlar ve diğer elektronik sistemlerde özellikle arıza 
halinde gerekli müdahaleleri yapmak, tamiri mümkün olmadığı hallerde ise 
yetkili servislerin devreye sokulması için Genel Sekreterliğe bilgi vermek. 
Borsa web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak. İhtiyaç halinde gerekli 
otomasyon programlarının geliştirilmesi, Gerekli yazılım ve donanım 
desteğinin sağlanması gibi faaliyetleri yürütmektedir. 
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3.6.9. Danışmanlık Birimi 
Başkanlığın toplantı, randevu, rezervasyon, organizasyon, yazışmalar, ulaşım 

işlerinde ve başkanlığın uygun göreceği diğer işlerde gerekenleri yerine getirmek.  
Ayrıca üst yönetimin ve yöneticilerin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmek. 

 
3.7. PERSONEL PROFİLİ 
3.7.1. PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE GRAFİĞİ 

 
 
3.7.2. PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ 

 

38,9% 

27,8% 

8,3% 

16,7% 

8,3% 

LİSANS (14 KİŞİ) 

LİSE (10 KİŞİ) 

ÖN LİSANS(3 KİŞİ) 

İLK OKUL VE DENGİ (6 KİŞİ) 

YÜKSEK LİSANS(3 KİŞİ) 

PERSONEL EĞİTİM GRAFİĞİ 
SYF. 33 

72,20% 

27,80% 

ERKEK (26 KİŞİ) 

BAYAN (10 KİŞİ) 
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3.7.3. PERSONELİN KIDEM YILINA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ 

 
 
3.7.4. PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

42% 

6% 

14% 

31% 

3% 

0-1 YIL (2 KİŞİ) 

2-5 YIL (15 KİŞİ) 

6-10 YIL (2 KİŞİ) 

11-15 YIL (5 KİŞİ) 

19% 

39% 

36% 

6% 
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31-40 YAŞ ARASI (14 KİŞİ) 

41-50 YAŞ ARASI (13 KİŞİ) 

51 VE ÜZERİ YAŞ (1 KİŞİ) 
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3.8. TEKNOLOJİK ALTYAPI 
 

 
BULUNDUĞ
U BÖLÜM 
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3.9. İSTATİSTİKLER 
3.9.1. 2018 YILI ÜYE İŞLEMLERİMİZ 
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EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN (TOPLAM TUTAR) 2018 YILI  

 
ÜRÜN ADI 

 
İŞLEM HACMİ(TL) 

 
GENEL TOPLAM 

İÇİNDEKİ PAYI (%) 

P.PAMUK 4.163.451.259,60 ₺ %30 
 

K.PAMUK 3.624.992.203,76 ₺ %26 
 

BUĞDAY 2.491.690.140,49 ₺ %18 
 

MISIR 1.776.227.461,42 ₺ %12 
 

MERCİMEK 742.300.768,42 ₺ %5 
 

DİĞER 1.206.500.649,20 ₺ %9 
 

TOPLAM 14.005.162.482,89 
₺ 

 

%100 

Diğerleri;HububatveMamulleri,YağlıTohumlarveMamulleri,Kuruve 
YaşSebzevemeyveler,Küspeler,Süt, 
ÇeşitliGıdaMaddeleri,CanlıHayvanlarveHayvansalGıdalar 

 
2018 YILINDA EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN 
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P.PAMU

K 

0,75 

 

13,5 

 

7,80 

 

536.075.592

,65 

 

KG 4.850 4.163.451.25

9,60 ₺ 

ARPA 0,60 

 

1,40 

 

0,72 

 

249.823.201

,25 

 

KG 4.390 

 

197.769.095,

21TL 

2018 Tescil Servisi Verilerinden 

Alınmıştır. 

 

 
EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN 2018 
 

ÜRÜN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTAR (TL) 

P.PAMUK 4.163.451.259,60 ₺ 

K.PAMUK 3.624.992.203,76 ₺ 

BUĞDAY 2.491.690.140,49 ₺ 

MISIR 1.776.227.461,42 ₺ 

MERCİMEK 742.300.768,42 ₺ 

DİĞER 1.206.500.649,20 ₺ 
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3.9.2. SON 5 YILA AİT TESCİL İŞLEMLERİ 
 

YIL TUTAR(TL) İŞLEM ADEDİ 

2014 7.285.659.977,49 TL 38.362 ADET 

2015 9.330.316.288,95 TL 42.543 ADET 

2016 10.445.682.276,42 TL 45.431 ADET 

2017 12.236.994.138,97 TL 84.310 ADET 

2018 14.005.162.482,89 TL 100.939 ADET 

 
İŞLEM ADEDİNE GÖRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İŞLEM TUTARINA GÖRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İŞLEM SAYISI YIL 

38.362 ADET 2014 

42.543 ADET 2015 

45.431 ADET 2016 

84.310 ADET 2017 

100.939 ADET 2018 

  

İŞLEM TUTARI 
(TL) 

YIL 

7.285.659.977,49
TL  

2014 

9 .330.316.288,95 TL 2015 
 

10.445.682.276,42TL 
 

2016 
 

12.236.994.138,97 TL 2017 

14.005.162.482,89 TL 2018 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 
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4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 
4.1. Paydaş Analizi 
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Borsa Yönetimi (Yönetim Kurulu, 

Meclis, Komisyonlar) 

     

 
Üyeler 

     

 
TOBB 

     

 
Diğer Oda ve Borsalar 

    

 

 

 
ŞUTB Çalışanları 

 

 

    

Kamu Yönetimi (Devlet)    

 

  

İştiraklar    

 

  

Üniversiteler     

 

 

 
Bankalar ve Finans Kuruluşları     

 

 

 
Medya Kuruluşları     

 

 

Tedarikçiler      

 
 
 
PAYDAŞ ANALİZİ NEDİR? 
Paydaş Analizi; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan 

veya dolaylı olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi veya 
kurumlardır. 

Dört adımda oluşmaktadır: 

- Paydaşların belirlenmesi, 
- Paydaşların önceliklendirilmesi, 
- Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 
- Paydaş değerlendirilmesine göre stratejilerin oluşturulması 

Akreditasyon Çalışma Grubu, tüm paydaşları belirlemiştir. Belirlenen paydaşların 
önceliklendirilmesi ŞUTB nın vizyonuna ve misyonuna göre yapılmıştır. Paydaşların 
görüş ve önerileri alınması için yaklaşık … kişinin katıldığı SP danışmanımızın 
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moderatörlüğünde ŞUTB nın dışında çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma SP danışmanı 
tarafından raporlanmıştır. 

SP daki eksenler, amaçlar ve hedefler belirlenirken; Paydaş görüş ve önerileri 
değerlendirilerek oluşturulmuştur. 

  
Stratejik amaçlar ve hedefler belirlenirken paydaş fikir ve düşünceleri 

değerlendirilerek oluşturulmuştur. 
Paydaşlardan SWOT ile ilgili görüşler alınmıştır ve buna istinaden Kalite Yönetim 

Temsilci-lerinin de tüm gelen bilgileri raporlanarak ŞUTB’nın güçlü zayıf fırsat ve 
tehditlerinin oluşturul-duğu görülmüştür. 

 
4.2. Mevcut Durum SWOT (GZFT) Analizi 
4.2.1. GÜÇLÜ YÖNLER 
 Şanlıurfa Türkiye Kütlü pamuk üretiminin yaklaşık % 40 sahip olması. 
 Borsamız bünyesinde merkez bina ve  5 (Beş) tane tescil bürosunun olması. 
 Şanlıurfa’nın Tarım ürünleri bakımından yüksek potansiyele sahip olması 

(özellikle sert buğday, Mısır, Arpa, K. kırmızı Mercimek vs.) 
 Şanlıurfa’nın, Türkiye Kabuklu Fıstık üretiminin büyük çoğunluğuna sahip 

olması. 
 İlimizin hayvancılık yönünden gelişime açık olması. 
 Şanlıurfa’nın tarihi bir kent olması ve turizm potansiyelinin yüksek olması. 
 Gelişmekte olan ilimizin inşaat sektörü yönünden güçlü olması. 
 Borsamız mali yapısının güçlü olması. 
 Borsamız Pamuk ve hububat laboratuvarlarının bulunması. 
 Borsamızın proje hazırlama ve yürütme yönünden güçlü olması  
 Borsamızın AB projesi kapsamında yaklaşık 9.300 milyon euro hibe ile 

başlattığı Pamuk lisanslı depoculuk projesinin olması(TOBB ortaklığının 
bulunması) 

 Borsamızın AB projesi ile  hibe alarak başlattığı  9.370 milyon euro Hububat 
lisanslı depoculuk projesinin olması. 

 Borsamızın makine ve teçhizat yönünden güçlü olması. 
 Borsamızın bilişim ve teknoloji yönünden güçlü olması. 
 Borsa hizmet binasının modern ve çağın gereklerine göre inşa halinde olması. 
 Borsamızın Şanlıurfa’nın iş dünyasını ilgilendiren organizasyonlara duyarlı 

olması ve katılım sağlaması. 
 Ticaret Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Ürün Denetlemeleri 

Şanlıurfa Grup Başkanlığı’nın borsamız binasında hizmet vermesi.  
 Borsamızın yeni hizmet binasında Eyyübiye Kaymakamlığına yer verilmesi. 
 Borsamızın yeni hizmet binasında Gelir İdaresi Başkalığı’na yer vermesi. 
 Borsamızın yeni hizmet binasında Tapu Kadastro bölge müdürlüğüne yer 

vermesi. 
 Borsamızın yeni hizmet binasında Kredi Garanti Fon A.Ş. Şanlıurfa Şubesine yer 

verilmesi. 
 Borsamızın yeni hizmet binasında Eyyübiye Mal Müdürlüğü’ne yer verilmesi. 
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 Borsamızın yeni hizmet binasında Eyyübiye Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne  
yer verilmesi. 

 Ulusal ve bölgesel düzeyde sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar 
yapması ve bu kuruluşlara öncülük etmesi. 

 Borsamızın sürekliliğini yasa ile koruyor olması. 
 Borsamız personel yapısının gelişime açık olması. 
 Bölgemizde zeytin yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması. 
 Bölgemizde nar yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması. 
 Bölgemizde mısır yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması ve kurutma 

tesislerinin yaygın olması. 
 Bölgemizde badem yetiştiricilik potansiyelinin yüksek olması. 
 Hayvan sağlığı için Şanlıurfa  1.Organize Sanayi Bölgesinde  aşı üretiminin 

bulunması. 
 Şehrimizin sınır ticaretine açık olması. 
 Hububat laboratuarının akredite edilmesi çalışmalarına başlanılmış olması. 
 Borsamız Yön. Kur. Bşk. Yrd. Türkiye Tarım Meclisi Bşk. Yrd. Olması. 
 Borsamız Yön. Kur. Bşk. Yardımcımızın Ulusal Pamuk Konseyine üye olması. 
 Borsamız Yön. Kur. Üyesinin Ulusal Bakliyat Konseyi üyesi olması. 
 TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nin ilimizde olması. 
 İlimizin Tarım ekonomisine dayalı olması ve ürüne prim uygulamalarının 

devam etmesi. 
 Tarım yönünden potansiyeli dünya çapında olan Harran ovası ve TİGEM 

Ceylanpınar’ın ilimizde olması. 
 İlimizin sulamaya elverişli arazilerinin 1.011.675 ha olması. 
 Bölgemizde hayvan besiciliği ile süt ve süt ürünleri potansiyelinin yüksek 

olması. 
 Karacadağ Kalkınma Ajansının ilimizde faaliyet göstermesi. 
 Tarıma dayalı ekonominin gelişime açık olması. 
 Borsamızın geniş bir ürün kotasyonuna sahip olması. 
 Borsamızın etki alanının geniş olması. 
 Borsamızın yaklaşık 703 faal üyesi olması. 
 Bağlı olduğu TOBB’nin güçlü ve yaygın teşkilat yapısının olması. 
 Borsamızın basın ve yayın da güçlü olması. 
 Borsamızın sürekli yayınlarının bulunması. 
 Borsamızın web sayfasının bulunması  ve İngilizce çevirisinin olması. 
 Borsamız çalışanlarının genç, dinamik,ilerleme ve gelişmeye yönelik bir profile 

sahip olması. 
 İlimizde gerçekleşen zirve, toplantı, açılış, tören, konferans, ziyaret v.b. gibi 

birçok resmi ve gayri resmi faaliyetlere Borsa organları mutlaka katılmaktadır. 
Buda temsil gücümüzü yükseltmektedir.  

 Konusunda uzman danışmanlardan destek alınması.  
 Son teşvik yasasında ilimizin 6. Bölgede olması. 
 Büyük firmaların ilimize rağbet göstermesi (Hakan Plastik, Pınar Süt, Erza 

Holding) 
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 İlimizin Ortadoğu ve Uzakdoğu açısından stratejik öneme sahip olması. 
 İlimizin Türkiye’nin 5. büyük sanayi kenti olma yolunda ilerlemesi. 
 KOSGEB ‘in ilimizde bulunması. 
 TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğün) 

ilimizde bulunması 
 Türkiye’nin en büyük Besi Organize Sanayi Bölgesinin ilimizde inşaatının 

devam etmesi,  
 Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Amacı; Büyük, Orta ve 

küçük ölçekli parseller üreterek girişimcinin bu nitelikteki parsel talebini en 
ekonomik ve uygun koşullarda karşılamak, ülkemizin ve Şanlıurfa’nın Sosyo-
Ekonomik kalkınmasını temin etmek, ilimizin potansiyel ve Stratejik 
kaynaklarını ekonomiye kazandıracak işletmelerin yatırım maliyetini azaltarak 
girişimcinin önünü açmak. 

  Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi % 28 hisse oranına Şanlıurfa 
Ticaret Borsamıza ait olması. 

 Nefes Kredisi desteğinin yapılması ve Ticaret Borsamızın gerekli finansmanı 
sağlaması.  

 Gap Süreci ile birlikte ilimizde Tarımda mekanizasyon düzeyi önemli bir 
gelişme göstermiştir. 

 
4.2.2. ZAYIF YÖNLER 
 Fuar ve organizasyonlardaki aktif katılım ve tanıtım eksikliği. 
 Büyük projelerin kamuoyunda yeterinde tanıtılamaması 
 Bölgedeki hızlı gelişme sonucunda ortaya çıkan belirsizlikler 
 Deneyimli kadroların sürdürülebilirliği için bir temin-eğitim-kariyer 

planlamasına ihtiyaç olması 
 Üyelerimizin iletişim bilgilerini güncel tutmaması ve veri tabanında zorluklar 

olması. 
 Üyelerin toplantı ve organizasyonlara duyarsız olması. 
 Şehirde bulunan tüccar sayısına göre üye sayısının düşük olması.  
 Medyada ŞUTB’nin faaliyetlerinin yeteri kadar duyurulmaması sebebiyle 

yaptığı faaliyetlerin tam olarak anlaşılamaması ve tanıtılamaması. 
 Üyelere verilen eğitimlerin yetersiz olması.  
 Meclis üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin olmaması.  
 Üyelere ve sektörün gelişimine yönelik yeteri kadar panel ve konferansın 

yapılmaması.  
 Yapı içerisinde mevzuat boşluklarının bulunması 
 Nitelikli personel yetersizliği. 
 Markalaşma eksikliği. 
 Danışmanlık faaliyetlerinin az oluşu. 
 Birimlerin iş yoğunluğu nedeniyle yeni hizmet ve projelerin etkin. 
 Bir biçimde uygulanması için gerekli zamanın yetersizliği. 
 Pazarlarda komisyonculuk yapan üyelerin yoğunlukta olup satış salonlarının 

işlememesi. 
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 Üyelere yönelik bilgilendirme toplantılarının, konferansların, seminerlerin 
yetersiz olması. 

 Avrupa’daki Borsalarla güçlü diyalog kuramamak. 
 Sosyal aktivitelerin azlığı. 
 Dijital arşivinin olmayışı. 
 AR-GE faaliyetlerinin yetersiz oluşu. 
 E-satış sistemine geçilememesi. 
 VOB İşlem seviyesine ulaşılamaması. 
 Personelin hizmet içi eğitimlerinin eksik olması. 
 Personelin iletişiminde zayıflıklar olması. 
 Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması. 
 Üye ilişkilerinin istenilen noktada olmaması. 
 Personel oryantasyonun istene durumda olmaması.  
 İnsan kaynakları biriminin yeterince etkin olmaması. 
 Kalite temsilcilerinin yetkinliklerinin az olması. 
 Meclis, yönetim kurulu, personel ve üyelere yeterli eğitimlerin verilmemesi. 
 Üyelere ve sektörün gelişimine yönelik yeteri kadar panel ve konferansın 

yapılmaması.  
 Şanlıurfa İli ve çevresi, bulunduğu enlem, bölgeye hakim olan Sub Tropikal hava 

kütleleri ve rölyefin etkisiyle ülkemize en kurak şartların yaşandığı alandır. 
 Şanlıurfa ilinde sermaye sorunu önemli kılan diğer bir unsur ise sermaye 

yetersizliğidir. Tarımsal yapının bir çok konuda modernleşmemesine neden 
olmaktadır.  

 Tarımsal Kredi Kooperatiflerin sayısının az olması ve etkin olmamayışı. 
 

4.2.3. FIRSATLAR 
 Organik tarımın yaygınlaşması 
 Hububat ve Pamuk Lisanslı depoculukların İlimiz, bölgemiz, Türkiye, ve 

Dünya’ya hitap etmesi. 
 Ticaret sınır kapılarının olması. 
 2. Organize Sanayi Bölgesinin açılmış ve 3. Organize Sanayi Bölgesinin açılması 

planlarının olması. 
 Pamuk hasadında makineli hasadın yaygınlaşması. 
 Pamuk temizlenmesinde rotobar sisteme geçilmesi. 
 Karacadağ Kalkınma Ajansının bölgemizde olması. 
 DSİ tarafından sulanabilir arazilerin alanının arttırılması. 
 Şanlıurfa’da açılan tarım fuarlarını desteklemek. 
 Üyelerimize banka imkânlarını arttırmak. 
 Hazine konumundaki arazilerin tarıma açılması için çalışmalar yaparak şehir ve 

ülke ekonomisine katkıda bulunmak.  
 Şanlıurfa’da Üniversite ve Hastanelerin açılmasının  
 Atatürk barajının ilimizde olması  
 Ş.Urfa İlimizin Kültürel ve Turizm alanında mükemmel bir potansiyele sahip 

olması. 
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 Küreselleşme. 
 Bilişimin gelişmesi 
 Sosyal medyanın yaygınlaşması 
 Bilgiye hızlı erişim 
 KOSGEB desteklerinin olması. 
 AB hibe desteklerinin olması. 
 Kırsal Kalkınma desteklerinin olması. 
 Arazi Tapulaştırılması ile Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin 

engellenmesinin sağlanması. 
 
 
TEHDİTLER 
 Türkiyeyi hedef alan ekonomik saldırılar. 
 Yeni TTK ve Borçlar kanununun değişmesinden dolayı firmaların yeteri kadar 

tanımaması.  
 Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde yaşanan siyasi ve iktisadi sıkıntıların yerli 

üreticiyi tedirgin etmesi.  
 Küresel ısınmadan kaynaklanan anormal mevsimsel değişimlerin tarımcıyı 

tehdit etmesi. 
 İthal hayvan konusundaki olumsuzlukların hayvancılık sektörünü etkilemesi. 
 Üreticilerin tarım sigortası konusundaki bilgisizliği.  
 Mali riskler 
 Üyelerin Borsa faaliyetlerine ve hizmetlerine ilgisinin azalması. 
 Borsa faaliyetlerinin topluma ve paydaşlara yeterince tanıtılamaması. 
 Fiyat denetimi için farklı müdahale araçlarının kullanılması. 
 Pamukta kontaminasyon sebebi ile Türkiye Pamuğunun Dünya pazarındaki 

yerini koruyamaması. 
 Toprakların çoraklaşması ve erozyon.  
 Bilinçsiz sulamanın önlenememesi. 
 Komisyonculuk mesleğinin yoğunluğundan dolayı satış salonlarının 

aktifleştirilememesi. 
 Güçlü lobicilik faaliyetlerinin olmaması. 
 Üretim pazarlama stratejilerini esas alan çalışmaların yetersizliği. 
 Sosyal güvenlik prim yükünün yüksek olması. 
 Tarım ve sanayi envanteri eksikliği. 
 Küresel Ekonomik krizin bölge ekonomisine olumsuz etkileri. 
 Tarımsal üretim planlarının olmaması. 
 Çevre kirliliğinin artıyor olması. 
 Bilinçsiz gübre ve zirai ilaç kullanımı. 
 Anız yangınları. 
 Mali Riskler 
 Ürün depolama sisteminde modern depolama sisteminin yaygınlaşmasını 

sağlamak, ürünlerin yığın veya ilkel depolama sistemiyle muhafaza altına 
alınması. 
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 Türkiyeye getirilen gümrük vergilerin haksızlığı. 
 ABD’nin küresel sorumluluklarını terk edişi. 
 ABD’nin Amerika çıkarları için ekonomiyi silah haline getirmesi, tehditler, 

yaptırımlar ve finansal saldırılarda bulunması.  
 
5. 2018-2021 GELECEK TASARIMI 
5.1. Stratejik Planlama Modeli ve Bileşenleri 
5.1.1. Stratejik Planlama Modeli 
Stratejik yönetime geçişin birinci aşaması olan stratejik planlama, en genel 

anlamda, kişi ve-ya kurumun, şu andaki ve gelecekteki muhtemel durumlarını analiz 
eden, yeni stratejiler ile mevcut stratejilerin değişme ve düzeltmelerini öneren, 
gelecekte 'ne' ve 'nasıl' yapmalarına yar-dımcı olan, tercihe bağlı yapılan, sistematik ve 
formal bir süreçtir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre stratejik plan 'kurumların geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, perfor-manslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak' olarak tanımlanmıştır. 

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı da, stratejik planlamayı benzer şekilde 
tanımlamak-tadır: 

 
Stratejik plan: 

 Orta ve uzun vadeli Kamu kurum ve kuruluşlarının amaçlarını, 
 Temel ilke ve politikalarını, 
 Hedef ve önceliklerini, 
 Performans ölçütlerini, 
 Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
 Kaynak dağılımlarını içeren planıdır. 

ŞUTB Stratejik Planlama Sürecinde; 
Neredeyiz?  
Nereye ulaşmak istiyoruz?  
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?  
Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Sorularına cevap aranarak süreç 

oluşturulmuştur. 
2013-2016 dönemi stratejik planı çalışmalarında tüm paydaşların görüş ve 

önerileri değer-lendirilerek, Mevcut Durum Analizi yapılmıştır. 
Tüm Paydaşların verdiği bilgiler doğrultusunda misyon, vizyon gözden geçirilmiş, 

stratejik amaçlar oluşturulup, hedefler, faaliyetler ve sorumlular belirlenmiştir. 
Aşağıdaki haritada Stratejik Planlama Süreci detaylandırılmıştır. 
 
Performans Değerlendirilmesi 
Faaliyet Raporu 
 
Stratejik Planlama 
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Durum Analizi  
Kuruluş İçi Analiz  
Güçlü Yönler  
Zayıf Yönler  
Fırsatlar  
Tehditler 
 
Stratejik Tasarım  
Misyon  
Vizyon  
Değerler 
Stratejik Amaç ve Hedefler 
 
 
Plan Gelişmelerinin İzlenmesi 
Gerçekleşmenin Takibi  
İzleme Raporları 
 
Performans Programı  
Performans Hedefleri  
Faaliyetler 
Performans Göstergeleri  
Kaynak/Bütçe Dağılımı 
 
5.1.2. MİSYONUMUZ 
Kanunlar çerçevesinde, modern borsacılık anlayışını ve üye memnuniyetini ilke 

edinerek; 
Serbest piyasa oluşumunu sağlayan, üyelerini sektörel açıdan bilgilendiren, sosyal 

sorumlu-luk projeleri gerçekleştiren, bu bağlamda tarımsal gelişmeye ve ekonomiye 
katkıda bulunan ve böylece sektörde güçlü teknik donanımı ve yönetsel yapısıyla öncü 
bir Borsadır. 

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve 
teknolojik yeni-likleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet 
vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini 
sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar ko-nularında destek vermek amacıyla Borsamız; 
sahip olduğu kalite politikası, hedefleri ve akredi-tasyon gereklerine uygun olarak bu 
hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 

 
5.1.3. VİZYONUMUZ 
Bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yaparak ve yön vererek, bölge 

insanımı-zın birlikte hareket etme kültürü ile daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda 
yaşamaları için ça-lışmalar yapan çağdaş, lider, yenilikçi bir kurum olmak. 

Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük etmek, 
yapılan çalışmalara katkı sağlamak. 
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Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarının sürekli gelişimine 
katkıda bu-lunmak için tarım sektörüne uygun projeler hazırlayarak sonuçlarını 
yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk bilincine ulaştıran bir borsa kavramına ülke 
genelinde öncülük etmek 

Küreselleşen dünya şatlarına uyum sağlayarak; ülke, bölge ve ilimiz borsacılığında 
verdiği hizmetlerle etkinliğini artırmak. Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından 
takip ederek, güçlü tarımsal politikalar oluşturmak.Ülkemiz Borsa politikalarına yön 
veren bir Borsa olmak. 

 
5.1.4. KALİTE POLİTİKAMIZ 
Modern borsacılık anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, kalite yönetim 

sisteminin gerek-liliklerini Yasal çerçevede uygulayarak, sürekli iyileşmeyi ilke 
edinerek, çalışan ve üye memnu-niyetini arttırmak. Sürdürülebilir hedeflerini 
gerçekleştirmek için iyi yönetim uygulamalarını sergilemek temel politikamızdır. 

 
5.1.5. HABERLEŞME POLİTİKAMIZ 
Başta üyelerimizin, Bölgemizin, ilimizin kültürel ve ekonomik anlamda gelişimini 

sağlamak ve bu konularda ihtiyaçlarına cevap bulabilmek için, gerekli olan yerde, doğru 
zamanda bulunup, gerçek ve doğru haberlerle, ,etkili iletişim ve haberleşme araçları ile 
bilgi akışını sağlamak Şanlı-urfa Ticaret Borsası'nın haberleşme politikasıdır. 

 
5.1.6. İLETİŞİM POLİTİKAMIZ 
Borsamız; paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin 

karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru 
zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir. 

Bu ilke doğrultusunda; 

 Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar. 
 Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikayet sistemi gibi kanallarla 

üye ve il ihtiyaçlarını tespit eder. 
 Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilin ihtiyaçlarının 

giderilmesinde öncü rol oynar. 
 Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri 

takip eder ve uygular. 

5.1.7. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 
İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı 

sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların 
oluşturulmasını içermektedir. 

 
Nitelikli İşgücü 
Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı, 
Borsamızı ve üyelerimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerine sahip, işe en 

uygun nite-likteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı hedeflemektedir. 
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Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma 

 Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim 
ortamı ve fırsatı yaratmak; 

 Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür 
yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve 
bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, 

 Nitelikli, başarılı, işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini 
yönlendirmek 

 Borsamızın sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek zihinsel dönüşümü 
desteklemektir. 2018 yılı için 28 çalışanla bu hedefi gerçekleştirmek 
amacındadır. 

  
Kurumu Geliştirme ve Güçlendirme 

 Borsanın başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için kurumun, insan 
kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda yapılandırılması, 

 Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve kurumun güncel ve 
gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, 

 Çalışanların ve kurumun gelişimi için organizasyon içi görevlendirme, transfer 
ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynaklarının önceliğidir. 

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma 

 Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün 
oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

 Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, 
 Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, 
 Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi 

dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynaklarının hedefidir. 

5.1.8. ÜYE İLİŞKİLERİ  POLİTİKAMIZ 
Üye memnuniyetinin her zaman ön planda tutulduğu Şanlıurfa Ticaret Borsamızda 

kaliteli hizmet temel amaçlarımızdandır. Üyelerimizin şikâyet ve taleplerini karşılamak; 
kalite standart-larımızı daha ileri seviyeye ulaştırıp, daha iyi hizmet sunmak için 
çalışmaktayız. 

Güvenirlilik: Borsamız; üye işlemleri, üye ile ilgili evrakların korunması, 
kaynakların üyeler için etkin kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir. 

Şeffaflık ve tarafsızlık: Borsa üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını doğru, eksiksiz, 
anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri her an ulaştırabilmektedir, Borsa üyeleri 
arasında eşitlik söz konusudur. 
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Kalite: Borsamız, üyeye verdiği hizmetleri ve kalitesini artırmayı amaç edinmiştir. 
KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 
çalışmaları devam etmektedir. 

Görev Bilinci İle Hareket Etmek: Borsa Organ üyeleri ve çalışanlarının tamamı 
işlerinde mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış 
görevinin farkında olarak hareket etmektedir. 

 Çözüm odaklı olmak: Borsamız Üyelerden, organ üyelerinden, personelden ve 
diğer kanallardan gelen sorunları dikkate alarak çözüm önerileri üretir ve çözümü 
sonuçlandırma çalışmalarını yapar. 

Gizlilik: Borsamızın kuruluşundan bugüne üye verilerinin korunması son derece 
önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. 

Güncellik: Borsa bünyesinde bulunan bütün bilgiler periyodik aralıklarla 
güncellenir. 

Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Borsa yöneticileri, idari kadrodaki yöneticiler 
ile çalışan-lar iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde çalışır. 

Yeniliğe Açık Olmak: Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine 
takip ederek, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek yenilikleri takip eder. 

Farklılık Oluşturmak: Gerek Borsamız gerek ilimiz ve bölgemiz için artı yönde 
yapılabilecek tüm olumlu farklılıkları kazandırma yönünde çalışmak, 

Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak: Borsa, topluma faydalı, çevre bilinci ile 
hareket eder. 

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak: Sosyal sorumluluk projeleri üretir, mevcut 
projelere destek verir. 

 
5.1.9. TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Üye odaklı 
 Sosyal sorumluluk bilincinde 
 Çevreye saygılı 
 Modern 
 Girişimci 
 Yenilikçi 
 Araştırmacı 
 Güvenilir 
 Eşitlikçi 
 Çözüm odaklı 

STRATEJİK HEDEF VE FAALİYETLER 
5.2.1.  Birinci Eksen 
Kurumsal Gücü Artırmak ve Örnek Bir Borsa Olmak 
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5.2.2. İkinci Eksen 
Üyelerimizin Memnuniyetini Artırmak 

 
 
5.2.3. Üçüncü Eksen 
Çalışanlarımızın Gelişimini Sağlamak ve Memnuniyetini Artırmak 
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5.3. Maliyetlendirme 
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5.4. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 
5.5. Stratejik  Plan İzleme ve Değerlendirme Komitesi 
Şanlıurfa Ticaret Borsası Stratejik planında yer alan stratejileri, hedefleri ve 

faaliyetleri per-formans göstergelerine bağlı olarak izlenecektir. Performans 
göstergeleri, sorumlu birimler ta-rafından 3 aylık dönemler itibari ile Kalite Yönetim 
Temsilcilerine iletilecektir. Kalite Yönetim Temsilcisilerine tüm verileri derleyerek, 
yıllık dönemlerde “İzleme ve Değerlendirme Raporu” adıyla rapor haline getirecek 
Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısına sunulacaktır. 

Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısında tüm performans göstergeleri gözden 
geçirile-cektir. Hedeflerden sapmalar varsa nedenleriyle birlikte sorumlu birim 
tarafından anlatılacaktır. Gerekli önlemler Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısında 
alınacak ve bir sonraki Akreditas-yon İzleme Komitesi toplantısında tekrar gözden 
geçirilecektir. Akreditasyon İzleme Komitesi kurulu yetkisi dışında olan öneriler 
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletile-cektir. 

Ayrıca Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısı sonunda her yılın başında bir 
önceki yıla ait “Yıllık Gözden Geçirme Raporu Kalite Yönetim Temsilcileri tarafından 
hazırlanacak ve Yönetim Kuruluna sunulacaktır. 

Yönetim Kurulunca uygun görülen değişiklikler plana dahil edilecektir. 
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