STRATEJİK PLAN
2019-2022

ŞANLIURFA
TİCARET BORSASI

"TARIMDA KALİTE"

Stratejik Plan çalışması, planı hazırlayan
Stratejik Plan Ekibi ile katılımcı süreçler kullanılarak
2019-2022 yılları için 4 yıllık eylem ve etkinlikleri kapsayacak
şekilde hazırlanmıştır. Borsa 2019-2022 Stratejik Planı 07.03.2019
tarih ve 30 sayılı Borsa Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış ve
tüm komuoyuna ilan yapılmıştır.

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

İsa KIZILDEMİR
Borsa Meclis Başkanı

Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için
mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Borsamızı Açılış Ziyareti

KÜNYE

Stratejik Plan Sahibi
Şanlıurfa Ticaret Borsası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Orhan Gülle
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Küçük Nasan Bülbül
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Nusret Kara
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Koç
Akreditasyon İzleme Komitesi
Mehmet Kaya
Mahmut Koç
Ömer Çiçek
Mehmet Durmuş
Ayşe Çadırcı Kandemir
Stratejik Plan Koordinatörü
Ayşe Çadırcı Kandemir
Stratejik Plan Ekibi
Halit Yıldız
Lamia Keleş
Akreditasyon Birimi
Ayşe Çadırcı Kandemir
Halit Yıldız
Lamia Keleş
Emine Şelli

İÇİNDEKİLER

Başkanın Sunumu
1. GİRİŞ .............................................................................................................
2. ŞANLIURFA HAKKINDA BİLGİ ...................................................................
2.2 ŞANLIURFA’DA GEZİLECEK YERLER ......................................................
2.2.1 Göbeklitepe ...........................................................................................
2.2.2 Balıklıgöl ...............................................................................................
2.2.3 Aynzeliha Gölü ......................................................................................
2.2.4. Urfa Kalesi ............................................................................................
2.2.5 Şanlıurfa Kent Müzesi ...........................................................................
2.2.6 Şanlıurfa Mozaik Müzesi .......................................................................
2.2.7 Ulu Cami ................................................................................................
2.2.8 Hz. Eyyüp Peygamber Makamı .............................................................
2.2.9 Harran ...................................................................................................
2.2.10 Şuayb Antik Kent .................................................................................
2.2.11 Germuş Kilisesi .....................................................................................
2.2.12 Deyr Yakup Manastırı ...........................................................................
2.2.13 Reji Kilisesi ...........................................................................................
2.2.14 Halfeti ...................................................................................................
3.TİCARET BORSALARI ve TARİHÇESİ ......................................................
3.7 Hizmet Birimleri .......................................................................................
3.8 Personel Profili .........................................................................................
4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ................................................................
5. 2019-2022 GELECEK TASARIMI ................................................................
EKLER
Stratejik Hedef ve Faaliyetler .........................................................................
Maliyetlendirme .............................................................................................
Stratejik Plan İzleme Tablosu ........................................................................
Organizasyon Şeması ....................................................................................
Akreditasyon Çalışmaları ...............................................................................

9
9
9
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
69
69
92
106
116
122
126
130

BAŞKANIN SUNUMU

Küresel ekonomi ile birlikte tüm dünya hızla değişmekte ve gelişmektedir. Şanlıurfa ilimiz
ülkemizin en büyük tarım arazilerine sahip illeri arasında yer almaktadır. Bu nedenledir ki tarımsal
üretim kadar tarımsal ticarette de potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmelidir. Tarımsal ticaret
uluslararası bir boyut kazanmıştır. Endüstri 4,0 devrimi ile birlikte Rekabetin çok olduğu dünyada, ticaret küresel piyasaların içinde olduğu elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Bununla birlikte
kalite ve hız öne çıkmaktadır. Stratejik düşünerek çağın gerisinde kalmamaya özen göstermeliyiz.
Şanlıurfa ticaret borsamız işlem hacmi en yüksek borsalardan birisidir. Kurulduğu
1988 yılından bu yana tarımsal üretimde ki önemini ve rolünü benimsemiş, sorumluluğunun
bilincinde olarak, hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini tarım ürünleri ile iştigal eden üyelerine
yönelik olarak geliştirip büyütmüştür. Borsaların tarımsal ürünlerin alım satımında ki rollerinin
amacına uygun olarak iki büyük lisanslı depo; pamuk lisanslı deposu ve hububat lisanslı
deposunu ilimize ve ülkemize, uluslararası rekabette etkili olacak biçimde kazandırmıştır.
İlimizde önemli ticaret konusu olan ve kotasyon listemizde bulunan sadeyağın coğrafi
işaretini almış, üyelerimizin ticarette öncü olmasını sağlamıştır. Yine bünyemizde Proje- ArGe birimi ve ihracat destek ofisi kurarak üyelerimize ve ilimize yeni projeler kazandırmıştır.
Dünya ile entegre olan ve AB üyelik sürecinde olan ülkemizde sağlam stratejik hedefler belirleyerek kalite yönetiminin iyi işlediği bir yönetim anlayışı ile birlikte paydaşlarla stratejik Planımızı hazırlarken ülkemizdeki ve dünyadaki iyi borsacılık uygulamalarını inceledik, Üye memnuniyeti odaklı
olarak hazırlanan planda Şanlıurfa ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak en büyük amacımızdır.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Stratejik Planı’nın hazırlanması sürecine katkıda bulunan
Yönetim Kurulu, Meclis üyelerimize, var gücü ile çalışan personelimize, beraber çalıştığımız
paydaşlarımıza ve onlara hizmeti görev bildiğimiz üyelerimize çok teşekkür ederim.
Yaptığımız hizmetlerin ve çalışmaların ülkemize, ilimize ve borsamıza hayırlara vesile olmasını temennisi ile…

Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

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
2019-2022 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. ŞANLIURFA HAKKINDA BİLGİ
2.1 Şanlıurfa’nın Tarihçesi
MÖ 600.000 yıla kadar uzanan Paleolitik Dönem’e kadar tarihlendirilen Urfa, Epipaleolitik
ve Neolitik Çağlara tanıklık etmiştir. Urfa kent merkezinde yapılan araştırmalar tarihe ışık
tutacak niteliktedir. Bunlardan en önemlilerinden biri; bugünkü Halil ür-Rahman Gölü’nün
(Balıklıgöl) kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Arkeolog Dr. Bahattin Çelik tarafından
arkeoloji tarihine “Balıklıgöl Heykeli” olarak kaydettirilen, “Dünyanın En Eski Heykeli” bulunmuştur. Böylece Urfa kent merkezinin MÖ. 10.000’e, Neolitik Döneme, kadar uzanan bir yerleşim alanı olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Ebla (MÖ 2.500), Akkad, Sümer, Babil, Hitit,
Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenliklerini
gören Urfa, 639’dan sonra İslam’la tanışmıştır. 1094 yılında Selçuklu topraklarına katılan şehir, 1098’de Haçlı Kontluğu idaresine girmiştir. Eyyubi, Memluk, Türkmen aşiretleri, Timur
Devleti, Akkoyunlular, Dulkadirbeyliği, Safeviler iktidarlığını gören Urfa, 1516’da Osmanlı Devleti sınırları içine dâhil edilmiştir. İlk olarak Diyarbakır eyaletine bağlanan şehir, 1876’da Halep
vilayetine bağlanmış, son olarak da 1916’da bağımsız bir sancak olmuştur. Urfa, 1919 yılında,
önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 11 Nisan 1920’de milli mücadelesini veren Urfa, işgalden kurtarılmış ve Cumhuriyet sonrasında, 1924’te, il olmuştur.
Eski ismi Edessa olan Urfa’nın, isminin Urhai, Orhai, Ruha vb. isimlerden geldiği söylense de
bunlardan hiçbiri kesinlik kazanmamıştır. Urfa’ya, ulusal Kurtuluş Savaşı’nda halkının göstermiş olduğu kahramanlıktan ötürü, 1984 yılında çıkartılan bir yasa ile “Şanlı” unvanı verilmiştir.
2018 nüfus sayımına göre; Şanlıurfa’nın toplam nüfusu 2.035.809’ kişidir

9

Tarım: Şanlıurfa’nın ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Türkiye deki toplam
sulanabilen alanların % 10 una tek başına sahip olan Şanlıurfa’da bu arazilerin şuan yüzde
30 sulanabilen arazilerdir. GAP’ın tamamlanmasıyla sulanacak 1,822 milyon hektar arazinin
%50’si Şanlıurfa’da bulunmaktadır.
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 yetiştirilmektedir.
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Meyvecilik önemlidir. Tektek Dağlarında yabanî fıstık ağaçları aşılanmaktadır. Şanlıurfa
fıstığı 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.
2018 YILI ŞANLIURFA BİTKİSEL ÜRETİM ALANI (TÜİK)
Meyveler, İçecek
Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar)

Nadas Alanı (Dekar)

Sebze Alanı (Dekar)

Süs Bitkileri
Alanı (Dekar)

Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı
(Dekar)

Akçakale

16.993

29.111

4.500

0

846.931

Birecik

405.916

61.921

9.802

0

160.504

Bozova

326.630

35.000

32.116

0

160.738

Ceylanpınar

45.225

14.855

2.312

0

901.225

Eyyübiye

24.657

53.536

1.215

25

475.262

Halfeti

217.273

74.224

270

0

35.529

Haliliye

66.639

33.850

54.284

0

579.973

Harran

2.883

315.998

175

0

479.309

Hilvan

83.579

36.621

9.080

0

798.790

Karaköprü

240.875

9.117

17.300

0

215.151

İlçeler

Siverek

56.434

94.818

59.385

0

1.810.171

Suruç

79.604

35.744

37

0

438.827

Viranşehir

6.864

61.271

11.501

0

1.009.666

1.573.572

856.066

201.977

25

7.912.076

TOPLAM

Hayvancılık: Bitki tarımından sonra en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık
önemli bir gelir kaynağıdır. İlde sığır, koyun, kıl keçisi 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.
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Sanayi: Şanlıurfa’da sanayinin ekonomiye katkısı tarıma dayalı sanayidir. Tarıma dayalı
sanayi içerisinde hububat ve pamuk ağırlıklıdır. Tekstil sanayi ve bulgur fabrikaları ile un
fabrikaları bulunmaktadır.

Balıkçılık: Şanlıurfa’da, Atatürk Baraj Gölü tatlı su balıkçılığın yanı sıra birçok 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
yapılmaktadır.
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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.

DÜZEY

TÜRKİYE

2018 YILI BORSADA TESCİL EDİLEN ANA ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE EKİM DURUMU
ÜRÜN
EKİLEN ALAN
ÜRETİM(TON)
VERİM(KG/DEKAR)
ADI
(DEKAR)
Pamuk
5.186.342
2.570.000
496
(Kütlü)
Pamuk
5.186.342
976.600
188
(Lif)
Pamuk
5.186.342
1.542.000
297
(Çiğit)
Buğday
12.021.006
3.500.000
291
(Durum)
Buğday
60.971.695
16.500.000
271
(Diğer)
5.919.003
5.700.000
964
Mısır
Arpa (Di24.782.763
6.600.000
267
ğer)
Mercimek
2.430.652
310.000
138
(Kırmızı)
5.144.159
630.000
123
Nohut
Antep
3.545.003
240.000
5 (kg/Meyve Veren Ağaç)
Fıstığı
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2018 YILI BORSADA TESCİL EDİLEN ANA ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE EKİM DURUMU
DÜZEY

EKİLEN ALAN
(DEKAR)

ÜRETİM(TON)

VERİM(KG/DEKAR)

2.314.303

1.027.625

444

2.314.303

390.496

169

2.314.303

616.577

266

1.115.421

367.895

330

Buğday (Diğer)
Mısır
Arpa (Diğer)
Mercimek (Kırmızı)
Nohut

1.665.452

492.706

296

252.068

219.384

870

1.826.328

338.854

193

929.902

72.053

89

15.671

1.956

125

Antep Fıstığı

1.392.160

100.107

5 (kg/meyve veren
ağaç)

ÜRÜN ADI
Pamuk (Kütlü)
Pamuk (Lif)
Pamuk (Çiğit)
Buğday (Durum)

ŞANLIURFA
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2.2 Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler
2.2.1 GÖBEKLİTEPE

DÜNYANIN EN ESKİ AKEOLOJİK TAPINAĞI: GÖBEKLİTEPE (M.Ö.10.000);
-Malta Tapınakları ve Sümerlerden 6.000,
-Nuh Tufanından ve Stonehenge’den 7.000,
-Mısır Piramitlerinden 7.500,Hz.İbrahim’den 8.000,
-Roma’dan ve Zeugma Mozaiklerinden 10.000 yıl önce Göbeklitepe vardı.
Göbeklitepe’de yapılan kazılarda, yerleşik yaşama geçişle ilgili mevcut bilgileri alt üst
edecek buluntular ortaya çıkmıştır. Göbeklitepe, M.Ö. 10.000 yani günümüzden 12.000 yıl
öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait bir inanç merkezidir. 80 dönümlük
alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2005 yılında 1. Derece arkeolojik sit
alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlu ilk kez, Neolitik Dönemde doğa ile olan ilişkisini kendi lehine
çevirerek, avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma da yönelmiştir. Yine bu dönemde hayvanların evcilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Şanlıurfa İl Merkezi’nin 17 km doğusunda Örencik (Karaharabe) Köyü’nün 3 km kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe, adını bölgede bulunan yatır mezardan (ziyaretten)
almaktadır. İlk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin işbirliği ile hazırlanan
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi Araştırma Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, İstanbul Üniversitesinden Prehistorya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ve
Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Robert BRAIDWOOD tarafından keşfedilmiştir.
1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Arkeolog Harald HAUPTMANN’ın danışmanlığında yüzey araştırmaları yapılmış ve 1996
yılından 2006 yılına kadar Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Arkeolog Klaus Schmidt danışmanlığında kazı çalışmaları sürdürülmüştür.
15

Göbeklitepe’deki kazı çalışmaları, 2007 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile Alman Arkeoloji Enstitüsünden Arkeolog Klaus Schmidt başkanlığında yürütülmektedir. Boğa,
Tilki Ve Turnalı Stel Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan ilginç buluntular arasında çöl varanı, sürüngen kabartmaları, yaban domuzları, turna, leylek, tilki, yılan, akrep, koyun, aslan örümcek ve kafası olmayan insan kabartması, erkeklik organı abartılı olarak tasvir edilmiş erkek
heykelleri vb. ortaya çıkan bulgular 12.000 yıl önce yerleşik hayata geçen bu dönem insanının inançlarını yansıtan önemli bulguları oluşturmaktadır. Mimarlık tarihi, insanoğlunun avcı
ve toplayıcı toplumdan yerleşik topluma geçmesi ile başlar. Göbeklitepe’de bulunan 12.000
yıllık yapılar, mimarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İnsanoğlunun tek tanrılı
dinlerden önceki çok tanrılı döneme ait ilk tapınağı, M.Ö.4.000 yılına tarihlenen Malta Adası’ndaki tapınak olarak biliniyordu. Göbeklitepe Tapınağı’nın tespiti ile bu bilgiler geçerliliğini
yitirmiş ve insanoğlunun ilk tapınağının günümüzden 12.000 öncesine tarihlenen “Göbeklitepe Tapınağı” olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.
Bu tespit ile birlikte arkeoloji tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır. Dünyada kabul gören arkeolojik görüşe göre insanoğlunun avcı ve toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata
geçmesindeki en önemli faktörler; açlık korkusu ve korunma içgüdüsüdür. Ancak Göbeklitepe bu tabuyu yıkmıştır. Zira yapıldığı dönem göz önüne alındığında; yerleşik yaşama geçişte
dinsel inanışların da etkisinin olabileceğini ispatlamıştır. Anlaşılan o ki; gelecekte yapılacak
kazılar, Göbeklitepe’nin kendine has birçok sırrı sakladığını ortaya çıkaracaktır.
Göçebelikten yerleşik hayata geçerken, kentlerden önce tapınakların inşa edildiğinin
kanıtı burası. Tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar, dikili taşlar ve üzerinde
kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu taşlar gün yüzüne çıkartılmış. Tapınakları inşa edenlerin kim oldukları hâlâ tam olarak bilinmiyor. Dünyanın bu en eski tapınağı
UNESCO Mirası Listesinde yer alıyor.
2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan tarihi kalıntılar etrafında kazılar devam ediyor. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, ayrıntılı bir
şekilde devam eden kazıların 150 yıl boyunca daha sürebileceğini düşünüyor. Yapılan yüzey
araştırmaları, bölgede gün yüzüne çıkarılmamış en azından 15 yapı ve 200’den fazla dikilitaşın bulunduğunu gösteriyor. Tam olarak sayıları bilinmese de bu yapıların hepsinin zaman
içinde açığa çıkacağı öngörülüyor. Tüm bu yapıların birbiri ile alakalı olduğu da Göbeklitepe
ile ilgili son dönemde ortaya çıkmış popüler teorilerden biri arasında.
2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edildi. Bu da dünyanın ilk toplanma merkezlerinden
olan Göbeklitepe’yi bu yılın en popüler destinasyonlarından biri yapacak. Ülkemizin en tarihi
noktaları arasında yer alan Şanlıurfa, şimdiden hazırlıklara başladı.
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2.2.2 BALIKLIGÖL

Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk
tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra,
bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği mekânın
Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılır. Dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en
yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır.
Balıklıgöl Platosunda Hz. İbrahim’in doğduğu mağarada bulunmaktadır. Üç semavi dinin
atası olarak kabul edilen Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Her
dinden her ülkeden ve her şehirden ziyaretçinin yılın her mevsiminde bu mağarayı ziyaret
eder. Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın hemen yanında yaşadığı dönemin din âlimi olan
Beddiüzaman Said Nursi’nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da bulunmaktadır.
Balıklıgöl Şanlıurfa turizmin çekim alanıdır. Halil-ür Rahman Gölü’nün hemen güneyinde, Urfa Kalesinin önünde yer almakta olup, 150 m2 alanı bulunan bir göldür. Rivayetlere
göre, Hz İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut’un kızı Zeliha da Hz. İbrahim’i çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha’nın
düştüğü yer de bir göle dönüşür.
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2.2.3 AYNZELİHA GÖLÜ

Halil-ür Rahman Gölü’nün hemen güneyinde, Urfa Kalesinin önünde yer almakta
olup, 150m2 alanı bulunan bir göldür. Bu göldeki balıklar, mekânın kutsal olduğuna inanıldığından yenmez. Rivayetlere göre, Hz İbrahim ateşe atılacağı zaman, Nemrut’un kızı Zeliha,
Hz. İbrahim’in dinine iman ettiğini söyleyince, babası tarafından ateşe atılır. Zeliha yanarak
can verir. Daha sonra, Zeliha’nın düştüğü yerde bir göl oluşur. Bu göle de Aynzeliha (Zeliha
Gölü veya Pınarı) adı verilir.
Diğer bir rivayette ise Zeliha’nın gözyaşlarından oluştuğu içi ve Arapçada gözyaşı
anlamına gelen “Aynzeliha” adı verilmiştir. Halk inanışlarında göl veya göldeki balıklar kutsal
sayılmaktadır. Bu balıklara dokunanların öleceği ya da başına bela geleceği inanılır. Gölün
etrafında insanların rahatlıkla oturup, bu tarihi dokunun atmosferini içine çekip dinlenmesi
için çay bahçeleri mevcuttur. Özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi sayısı çok olan gölün
içerisinde ise iki tane kayık bulunmaktadır. Misafirler, istediği takdirde kayıkla küçük bir tur
atabilmektedirler.
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2.2.4 URFA KALESİ

Urfa Kalesi’nin M.Ö. 10.000 yıllarına ait neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin
edilmektedir. Kalenin yanı başında çıkarılan ve Şanlıurfa Müzesinde sergilenen 12.000 yılık Balıklıgöl Heykeli ve Kale alanı, Balıklıgöl havzasının tarihini gözler önüne sermektedir.
6.yy’ye ait kayıtlarda kaleden bahsedilmemektedir. Kale ile ilgi ilk kayıtlar 11.yy’ye aittir.
Buna göre kale 6 yy. ile 11. yy arasına tarihlenebilir. Kale ilgili kabul edilen görüş: M.S.
812-814 yılları arasında Abbasiler döneminde yapıldığıdır. Kalenin üzerindeki korint başlıklı iki
sütun Edessa Karalı 9. MANU döneminde, M.S. 240-242 yılları arasında birer anıt sütun olarak
yapılmıştır. Doğudaki sütun üzerindeki Süryanice kitabede: “Ben askeri komutan BARŞAMAŞ
(Güneşin oğlu)’in oğlu AFTUHA. Bu sütunu ve üzerindeki heykeli veliaht Prens MANU kızı,
kral MANU eşi, hanımefendim ve velinimetim kraliçe ŞALMETH için yaptım” yazılıdır. Urfa
Kalesi’nin, üç tarafı kayadan oyma hendek ile çevrilidir. Ayrıca Aynzeliha Tüneli ile kale ile
Aynzeliha Gölü arasında geçit sağlanmıştır.
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2.2.5 ŞANLIURFA KENT MÜZESİ

Müze kompleksinin içerisinde Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarından tarihi eserler yer almaktadır. Bu eserler içerisinde dünya’nın bilinen en eski heykeli olan
Balıklıgöl Heykeli, Göbeklitepe ve Nevali Çori’ye ait tarihi eserler yer almaktadır. Edessa Mozaik Müzesi’nde ise oradaki arkeolojik kazılarda çıkarılmış mozaikler ile 1950’li yıllarda ABD’ye
kaçırılmış ve 2012’de Kültür Bakanlığınca Türkiye’ye getirilen Orpheus Mozaiği sergilenmektedir. Müze’de ayrıca çok amaçlı tanıtım merkezi, amfi tiyatro, hediyelik eşya reyonları, rekreasyon alanı ile 750 araçlık açık ve kapalı otopark yer almaktadır.
Mevkii bakımından Balıklıgöl’ün neredeyse karşısında bulunmaktadır. 2016 yılında
3.’sü gerçekleştirilmiş olan 3. Çukurova Turizm Ödülleri’nde Türkiye’nin en iyi müzesi ödülünü
almıştır. Müze harici, restoran, atölyeler ve çok amaçlı salon gibi birimleri barındıran yapıda
tüm mekanlara iç avludan ulaşılır. Kütle avlulu soyut bir kare prizmanın cepheleri ve çatısında
urfa kent dokusuna öykünmesiyle oluşmuştur. Diğer bir deyişle kütlede urfa kent dokusu yerel urfa taşıyla kaplı bina kabuğuna işlenerek özgün bir yapı kimliği yaratmak hedeflenmiştir.
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2.2.6 ŞANLIURFA MOZAİK MÜZESİ

Türkiye’nin en büyük müzesi olan Şanlıurfa Müzesi’nin hemen yanında bulunuyor.
Şanlıurfa Belediyesi’nin alt yapı çalışmaları sırasında bulunmuştur. Daha sonra yapılan arkeolojik kazılarla tamamı gün yüzüne çıkarılmıştır. Mozaiklerin bulunduğu alan, Roma villalarını
içine alacak şekilde inşa edilmiştir. Halepli bahçe Mozaik Müzesi, mitolojide ismi geçen kadın
savaşçı Amazonların tasvir edildiği tek mozaiğe de ev sahipliği yapılıyor.
Mozaikler, Amazon kadınlarının av sahnelerini, bazı hayvanları ve kişileri tasvir etmektedir. Savaşçı Amazon Kraliçelerinin anlatıldığı mozaikler, dünyanın ilk örneklerinden kabul
edinmektedir. Mozaik tekniğinden, sanatından ve 4 milimetre kare ebadında Fırat Nehri’nin
orijinal taşlarından yapılmasından ve benzeri özelliklerinden dolayı uzmanlarca dünyanın en
kıymetli mozaiği olarak tanımlamaktadır
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2.2.7 ULU CAMİ

Şanlıurfa merkezindeki camilerin en eskilerindendir. Eski bir sinagog iken M.S. 435436’da ölen Piskopos Rabula tarafından St. Stephon Kilisesi’ne dönüştürülmüştür. Kırmızı
renkteki mermer sütunların çok olması nedeni ile “Kızıl Kilise” olarak da adlandırılan yapının
yerine, 1170-1175 yıllarında Nurettin Zengi tarafından inşa edilmiştir.
Anadolu’daki çok ayaklı camiler grubunda olup, payeler üzerinde kıble duvarına paralel üç sıra çapraz tonozlarla örtülü, yatık dikdörtgen planlıdır. On dört sivri kemerli avluya
açılan ve payeler üzerine duran çapraz tonozlarla örtülü son cemaat yeri, Anadolu’da ilk kez
Şanlıurfa Ulu Cami’nde kullanılmıştır. Yapının sekizgen çan kulesi bugün minare olarak kullanılmaktadır.
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2.2.8 HZ. EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI

Hz. Eyyüp peygamberin, M.Ö. 2100 yılında Suriye’de Şam ile Ramla arasında üst diyarı denilen ülkenin Desniye köyünde dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Cüzzam hastalığına tutulan Eyyüp
Peygamber, Rahime adlı karısı ile mağarada çile çekmeye devam ederek Allah’a ibadetten vazgeçmez. Bütün ıstıraplarına rağmen Allah’a asi olmaz.
Sonunda, Eyyüp Peygamber imtihanı kazanır, Allah tarafından belirtilen şifalı su ile yıkanarak iyileşir, hanımı ile kendisine mal ve evlat ihsan edilerek daha sonra uzun müddet yaşar. Şanlıurfa
merkezinde bulunan Hz. Eyyüp peygamberin çile çektiği mağara, Eyyüp Peygamber Makamı olarak
ziyaret edilmektedir.
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2.2.9 HARRAN

Şanlıurfa’ya 44 km uzaklıktaki Harran’da ise bambaşka bir mimari var. Akçakale
ilçesinin bucağı Altınbaşak’ın merkezi olan Harran’ın geçmişi MÖ 2000 yıllarına dayanıyor.
Şanlıurfa’nın en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan Harran’ın geçmişte Ur şehrine bağlı
bir ticaret merkezi olarak kurulduğu düşünülüyor.
Her biri külaha benzeyen ve bazıları 100 yaşını aşmış evlerinin yanı sıra Ulu Cami,
kale, Şeyh Hayat el-Harrânî’nin türbesi Harran Ovası’nda yükseliyor. Kümbetli, kerpiçli evleriyle kendine has bir dokusu bulunan ilçe, Anadolu’nun ilk üniversitelerinden Abbasiler devrinde kurulmuş Harran Üniversitesine de ev sahipliği yapıyor. MÖ 2 binli yıllarda Harran’da
kurulan Sin Tapınağında astroloji çalışmaları yapılıyordu.
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2.2.10 ŞUAYB ANTİK ŞEHRİ

Şuayb Antik Kenti, Hanel Ba’rur’dan 11 km. sonradır. Harran’a ise 38 km uzaklıktadır.
Şuayb Antik Kenti Geç Roma dönemine (M.S. 4-5. yüzyıl) tarihlenen bir yerleşim yeridir. Efes’i
andıran mimarisinden dolayı Güneydoğu’nun efesi olarak tanımlanır. Şuayb Peygamberin
buradaki bir mağarayı ev ve ibadethane olarak kullandığı rivayet edilir. Bu antik kent ismini
bu rivayetten alır.
Halen bölgedeki bir mağara Şuayb Peygamberin makamı olarak ziyaret edilmektedir.
Bu yerleşim yerinde çeşitli tarihlerde bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu varılan
ortak görüş, Şuayb Şehri isminin Arapçada “Eski İnsan Şehri” anlamına geldiği ve bu yerleşim
içinde yer alan evlerin ise Harran Ovası’nda yaşayan insanların yazlıkları olduğu şeklindedir.
Bu evler tipik Roma evleri tarzında yapılmış olup üçgen alınlıklı, çatılı ve etrafı duvarla
çevrili bir avlu ve evin altında yer alan ana kayaya oyulmuş bir kilerden oluşmaktadır. Her evin
içinde bir su kuyusu bulunmaktadır. Evlere girişler avlu duvarlarında yer alan kapılardan yapılmaktadır. Bu kapılar ise ızgara planlı sokaklara açılmaktadır. Şuayb Antik şehrinde bugüne
kadar kapsamlı bir arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Yapılacak arkeolojik çalışmalar bu antik
kentin bilinmeyen gizemli yönlerini ortaya çıkaracaktı.
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2.2.11 GERMUŞ KİLİSESİ

Germuş kilisesi, merkezin 10 km kuzeydoğusunda Germuş dağlarının, eteklerinde
kurulan Germuş köyünde yer alır. Köyün bugünkü ismi dağ eteğidir. 19.yy’da yapıldığı tahmin
edilmektedir. Kilise alanı, bir akarsu, bir kilise (Aziz Yakup ) kilisesi ve kilisenin toplantı meydanından oluşur. Kilise, taştan ve iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Bu köy Atatürk tarafından Uceymi Sümer paşa adında ırak kökenli Hamidiye paşası bir
şeyhe hibe edilmiştir. Birinci dünya savaşında Osmanlı devletinin Suriye cephesinde önemli
yardımları görülen bu paşa, savaştan sonra Türkiye’ye gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Asıl ismi
Üceymi Sadun paşadır. 1934’te yürürlüğe giren soyadı kanunu ile ‘’sümer’’ soyadını almıştır.
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2.2.12 DEYR YAKUP (YAKUP MANASTIRI)

Deyr Yakup (Yakup Manastırı), Merkeze 10 km. uzaklıkta, güneyindeki dağların üzerinde yer alır. Halk arasında Hz. İbrahim’in Peygamberin mücadele ettiği Kral Nemrut’un burayı
seyfiye alanı olarak kullandığına inanılır. Bu bölgedeki yapı için, halk arasında “Nemrut’un
Tahtı” ya da “Cin Değirmeni” ifadeleri kullanılır. Manastırın kuzeybatısında bir anıt mezar yer
alır. Bu mezar anıtında, doğuya bakan pencerenin altında iki satırlık kitabe mevcuttur.
Bu kitabenin ilk satırı Grekçe (Eski Yunanca), ikincisi satırı Pamyra Süryanicesi ile yazılmıştır. Her iki yazıtta da şu cümle yazılıdır : “ Şardu Bar Ma’nu’nun karısı Amaşşemeş)” Bu
yazıtlardan bu yapının adı geçen kişi için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yazıt, muhtemelen II.
yüzyılın sonuna veya III. yüzyılın başlarına aittir. Manastırın da bu tarihlerde yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
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2.2.13 REJİ KİLİSESİ (AZİZ PETRUS VE AZİZ PAULUS KİLİSESİ)

Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi, Ellisekiz Meydanı’nın kuzeydoğusundadır. Yapı,
6. yüzyıla ait bir kilise kalıntısının üzerine, 1861 yılında inşa edilmiştir. Kilise, Hz. İsa’nın iki
havarisinin anısına inşa edildiğinden onların ismini taşımaktadır. Yapı, 1924 yılına yani Urfalı
Süryanilerin Halep’e(Suriye) göç edişlerine kadar, aktif olarak kullanılmıştır.
Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi, 1924 yılında Tekel idaresi tarafından önce tütün
fabrikası sonra üzüm deposu olarak kullanılır. Kilise, halk tarafından Tekel kelimesinin Fransızca karşılığı olan Regie (Reji)’den dolayı “Reji Kilisesi” olarak isimlendirilmiştir. Kiliseden
çıkarılan yazılı mezar taşları Urfa Müzesi’nde gönderilmiştir. Kilise, Şanlıurfa Valiliği tarafından 1998 yılında restore edilerek, 24 Mayıs 2002 tarihinde “Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür
Merkezi” olarak hizmete girmiştir. Bugün hala çeşitli sosyal etkinlikler için kullanılmaktadır.
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2.2.14 HALFETİ

1954 yılında ilçe olan Halfeti’nin yüzölçümü 646 km² olup, ilçenin idari yapısı merkez belediye dışında bir belde belediyesi ile 35 köy ve 34 mezradan oluşmaktadır. Batısında
Gaziantep iline bağlı Araban, Yavuzeli ve Nizip ilçeleri, kuzeyinde Adıyaman iline bağlı Besni
ilçesi, doğusunda Bozova, güneyinde ise Birecik ilçesi bulunan Halfeti’nin denizden yüksekliği 525 metredir. İlçe merkezinin Fırat sahili yeşil bir kıyı şeridi şeklindedir. İlçe merkezi bu kıyı
şeridi üzerinde ve sarp kayalıkların yamacında kurulmuştur.
İlçe de hububat, fıstık ve üzüm üretimi önemli bir yer kaplamaktadır. Halfeti arazisindeki ekilebilir alanlar dışındaki taşlık ve kıraç araziler, halkı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneltmektedir. İlçenin iklimi Fırat Nehrinin etkisiyle Akdeniz iklimi karakteristiği gösterir.
İlçe M.Ö. 855 yılında Asur Kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman “Şitamrat”
adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek “Urima” adını vermişlerdir. Süryaniler ise, ilçe
için “Kal’a Rhomeyta” ve “Hesna d’Romaye” adlarını kullanmışlardır. Arapların eline geçtikten
sonra “Kal’at-ül Rum” adı takılmıştır.
XI. Yüzyılda Bizanslıların eline geçince bu kez “Romaion Koyla” adını almıştır. 1290
yılında Memluk Sultanı Eşref tarafından fethedilen ilçeye “Kal’at-ül Müslimin” adı verildi. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara egemenliğine geçen ilçe, günümüzde de kullanılan
“Urumgala” ve “Rumkale” adlarını almıştır.
İlçenin büyük bir kısmı Birecik Barajı’nın göl suları altında kalmıştır. Yeni yerleşim yeri
olarak ilçe merkezine 7 km. mesafedeki Karaotlak mevkii seçilmiş ve yerleşime açılmıştır.
Kentin simgesi haline gelen ‘siyah gül’ yerli yabancı tüm konukların ilgisini çekmekte, önemli
bir ticaret potansiyeli içermektedir. İl Özel İdaresi tarafından satın alınan teknelerle, Aziz Nerses Kilisesi’nin, Barsavma Manastırı’nın ve daha birçok tarihi yapının yer aldığı Rumkale’ye,
kaya kilisesinin yer aldığı tarihi Savaşan köyüne ulaşım olanaklı hale gelmiştir.
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3. TİCARET BORSALARI ve TARİHÇESİ
3.1 Dünyada Borsacılık Tarihi

‘’Borsa’’ kelimesi bazı etimolojik analizlere göre Yunancada ‘’deri’’ Fransızcada ise
‘’kese ‘’ anlamına gelen“bourse” sözcüğüdür.
Bunun üzerine ,13 yy sonlarında bir grup tüccar; Belçika’nın Bruges kentinde yer alan ve
armasında bir arada üç kese bulunan “Van
Der Bourse” isimli aileye ait “Hotel Des Bourses” isimli handa bir araya gelmeyi gelenek
haline getirmişlerdir. Tüccarlar alınan numuneler üzerinden alış veriş yapmış, gemiler
limana gelmeden kendi aralarında belirli kurallar çerçevesinde malları alıp satmışlardır.
Bu çerçevede sitematik birtakım malların
belirli kurallar dâhilinde alınıp satılması amacıyla bir araya gelinen mekânlara “Borsa”
ismi verilmiştir. Modern anlamdaki borsacılığın tarihçesi genel olarak 13. Yüzyıl sonlarından itibaren başlatılmakla birlikte; Roma ve
Finike yazıtlarına atıfta bulunmak amacıyla
M.Ö.1200 ile 1.500’lü yılları arasında kurulan
panayırların primitif borsalar olarak vasıflandırılacağı, M.Ö. 5. Yüzyıl’da Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde, imparatorluğun
krallarından Bosarium’un adını taşıyan forum
bünyesinde, tüccar, toptancı ve aracıların
ticaret yapmak amacıyla bir araya geldikleri
“Collegium Marcatorum” isimli müessesenin
günümüzdeki anlamda olmasa dahi borsaların ilk temelleri kabul edilebileceğine dair
tespitler görülmektedir.
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Diğer taraftan; Kütahya/ Çavdarhisar
sınırları içerisinde bulunan ve günümüzden
yaklaşık 1750 yıl önce inşa edilen ve gıda pazarı (Macellum) kullanılan Aizanoi Binası’nın
da dünyadaki ilk borsa binalarından biri olma
özelliği taşıdığının öne sürüldüğü görülmektedir. Borsa ismi ile anılan ilk teşkilatlar esham
ve tahvilat borsalarıdır. Bunlardan ilki 1487
yılında Belçika/ Anvers’te kurulmuş, bunu
1530’da Fransa/ Lyon’da ve 1549’da Fransa/
Toulouse’da kurulan borsalar izlemiştir. Borsalar ilk başlarda ziraî ve sanayi ürünlerin, değerli madenlerin ve menkul değerlerin alınıp
satıldığı genel nitelikteki borsalar iken, süreç
içerisinde tek bir emtianın ticareti üzerinde
uzmanlaşan ihtisas borsalarına dönüşmüştür.
Vadeli işlem sözleşmelerine benzer akitlerin
alım satımı ise; 18. yüzyılın ilk yarısında Japonya ve Amsterdam’da yapılmaya başlanmış, 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ABD/Chicago’da faaliyet gösteren Chicago Ticaret Kurulu’nun hizmet vermeye başlamasıyla birlikte
modern anlamdaki vadeli işlemlerin temeli
atılmış, teknolojik imkânlar yeni finansal enstrümanların devreye girmesine paralel olarak
da dünya genelinde hızlı bir gelişim sürecine
girmiş ve piyasa ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir.

3.2 Türkiye’de Borsacılık Tarihi

Ülkemizde ticaret borsaların tarihsel kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat
dönemine dayanmaktadır. Ülkemizde ticaret borsası 1838 yılında ‘’Meclis–i Ziraat ve Sanayi
adıyla kurulmuş olup gerçek faaliyetlerine 1873 yılında bir nizamname ile “Dersaadet Tahvilat Borsası “ adı altında kurulmuştur. Ticaret borsaları açısından dönem içerisindeki en dikkat çekici gelişme ise; çağdaş ticaret borsalarımızın temelini teşkil eden “Umumi Borsalar
Nizamnamesi’nin 1886 yılında çıkarılmasıdır. Söz konusu düzenleme ile ülkemizin ilk ticaret
borsası 14 Aralık 1891’de İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası kurulmuş, bunu 1913’de Adana Ticaret Borsası, 1920’de Antalya Ticaret Borsası, 1924’de Edirne, Konya, Bursa ve 1925’te İstanbul Ticaret Borsası ve 1927’de Ankara Ticaret Borsası 1927 yılında kurulmuştur.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren de gelişen şartlar
çerçevesinde ticaret borsaları ile ilgili
yeni hukuksal düzenlemeler sürdürülmüştür. Ticaret borsaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi
odaları ve deniz ticaret odaları ile birlikte üst kuruluş niteliğindeki Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hakkında 1950 yılında çıkarılan 5590 sayılı kanun ise yerini, günümüzde de
yürürlükte olan 18 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilen 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanunu’na bırakmıştır.
Ülkemizde Ocak 2009 itibarıyla 58’i
il, 55’i ise ilçe merkezlerinde olmak
üzere olmak üzere toplam 113 adet
ticaret borsası bulunmaktadır.

3.3 Şanlıurfa Ticaret Borsası Tarihçesi
Şanlıurfa merkez Sarayönü caddesi Oruç iş hanında 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 ilçesinde bulunan Tescil
Bürosu ve en son 2016 yılında
Akçakale’de faaliyet gösteren tescil
bürosu ile 30 yıldan beri üyelerine
hizmet vermeye devam etmektedir.
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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.
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3.3.1 Gap Tarım Ürünleri Hububat Lisanslı Depoculuk A.Ş.
AB projeleri kapsamında Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından kurulmuş ve OCAK 2019
da hizmete başlayan GAP Şanlıurfa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (GAPLİDAŞ) proje
kapsamında 90.000 tonluk kapasite ile 22 adet silo sistemi kurulmuştur. Ürünün girişinden
kalite parametrelerinin belirlenmesi, silo programına uygun ürün kabulü, ürünün maksimum
24 ay muhafazası ve teslimine kadar olan tüm süreçleri yasalarla belirlenen mevzuat çerçevesinden faydalanmaktadır.
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Lisanslı Depoculuk Hizmeti İle Çiftçi Üretici Ve Sanayicilerimize Sunulan Faydalar
1- Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerin önüne geçer
2- Finansman sıkıntısı ortadan kalkar, üreticilerimiz lisanslı depomuza verdikleri ürünleri
karşılığında aldıkları ürün senetleri aracığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlayabilirler
3- Depomuza teslim edilen ürünlerin güvenliğini ürün kalite kaybının önüne geçilmesi be
ürün bozulmalarının önlenmesi depomuzca güvence altındadır.
4- Tarım ürünlerinin; fiziki mal ve numune geliştirilmesine ve teslimine gerek olmaksızın
depomuzda düzenlenen elektrik ürün senetleri aracığıyla ürünlerin ticareti yapılabilir.
5- Ürün ticareti ile uğraşan tacir sanayicilerimize, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini depomuzca sağlanabilir.

YETKİLİ SINIFLANDIRICI
Kanun ve bu yönetmelik kapsamında lisans almış olan tarım ürünlerini analiz eden,
ürünlerinin nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandırılan ve bu
durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
Silomuza gelen ürünler bağımsız yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz edilir. Depomuz
Ankara Ticaret Borsası Laboratuvarından Yetkili sınıflandırıcı hizmeti almaktadır.
Sınıflandırılması yapılmış ürün için herhangi bir itiraz durumunda hakem yetkili sınıflandırıcı tarafından başka bir numune alınır ve tekrar analiz yapılarak ürünün sınıflandırılması
yapılır.
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ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİ (ELÜS)
Lisanslı depo şirketi depolanan tüm ürünleri için; Müşteri isminin ve depolama ile ilgili
diğer unsurların belirtildiği bir ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ(ELÜS) düzenler. Ürün sahibi çiftçi, tüccar, ihracatçı, sanayici veya herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi olabilir. ELÜS, ürünün
depolanması ile ilgili bir kanıt olarak kabul edilir. Ürün ihtisas borsası antlaşmasına tabidir.
Böylelikle müşteri, tahılların nakliyatına gerek duymadan, siloda depolanmış ürünün ticaretini elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
Müşteri ELÜS’ünü teminat göstererek bankalardan ürün değerinin %75’ine varan miktarda kredi kullanabilir. Ya da ürünün satışını gerçekleştirilebilir. Türkiye’de ELÜS sistemi
%100 elektronik ortamda işlem görmektedir. Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’da
saklanmaktadır. MKK, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ürün senetlerinin kaydını tutmakla yetkilendirilmiştir. ELÜS Sahipleri, ürünlerini elektronik ortamda diledikleri zaman alıp
satabilirler.

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ FİNANSMANI
Bankalar ELÜS’leri kredi teminatı olarak arsa ve ev gibi ürünlere göre öncelikli olarak
tercih etmektedirler. Ürünün pazardaki fiyatını gözlemleyerek teminat değer kaybı riskini minimize ederler. Sonuç olarak ELÜS, bankanın risklerini düşürdüğü için tarım sektörüne kredi
vermelerini kolaylaştırmakta ve teşvik etmektedir.
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LİSANSLI DEPOYA ÜRÜN TESLİMİ NASIL YAPILIR
Mudi (çiftçi): Depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depoya teslim eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişidir.
Mudi ürününü depoya getirmeden önce herhangi bir bankadan yatırım hesabı yoksa
ELÜS YATIRIM HESABI açtırmalıdır.
Mudinin lisanslı depo işletmesinde mudi tanımı yoksa öncelikli olarak mudi/banka/
araç tanımlaması yapılır.

Daha sonrasında;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dolu tartım yapılır
Yetkili sınıflandırıcı tarafından numune alınır
Yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz ücreti alınır
Yetkili sınıflandırıcı tarafından analizi yapılır
Lisanslı depo eksperi tarafından belirlenen depoya ürün sevki yapılır
Depo sorumlusu tarafından ürünün ilgili depoya boşaltımı yapılır
Tartıcı tarafından boş tartımı yapılır
Lisanslı depo eksperinde stok kayıtları oluşturulur
Muhasebecitarafından tartım/boşaltma ücretinin tahsili yapılır
Muhasebeci tarafından ELÜS’ün oluşturulması
ELÜS’ün ve analiz bilgilerinin MKK’ya gönderilmesi
ELÜS’ün MKK kayıtlarında oluşması

LİSANSLI DEPODAN ÜRÜNÜN TESLİM ALINMASI
Muhasebeci tarafından Mudi ve ELÜS bilgilerinin teyidi yapılır. Lisanslı depo işletmesinde mudinin tanımı yoksa öncelikli olarak mudi tanımlanması yapılır.
Daha sonrasında;
• Lisanslı tartıcı tarafından boş tartım yapılır
• Eksperce ürünün teslim edileceği deponu belirlenmesi
• Depocu tarafından ürünün ilgili depodan teslimi
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Mudi Analiz İSTEMİYORSA;
• Lisanslı tartıcı tarafından dolu tartım
• Muhasebeci tarafından prim/indirim ücretleri tahsil /ödemesi
• Muhasebeci tarafından tartım/yükleme/depo kira ve diğer ücretlerin tahsili
• ELÜS iptali yapılır
Mudi Analiz İSTİYORSA;
• Yetkili sınıflandırıcı tarafından araçtan numune alınır
• Yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz ücretleri tahsili
• Yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz yapılır
Analiz sonucu belirlenen grup ELÜS ile AYNI ise
• Lisanslı tartı tarafından dolu tartımı yapılır
• Muhasebeci tarafından prim/indirim ücretleri tahsil/ödemesi
• Muhasebeci tarafından tartım/yükleme/depo kira ve diğer ücretlerin tahsili
• ELÜS iptali yapılır.
Analiz sonucu belirlenen grup ELÜS ile FARKLI ise
• Lisanslı depo tarafından prim/indirim uygulaması
• Lisanslı tartıcı tarafından dolu tartım yapılır
• Muhasebeci tarafından prim/indirim ücretleri tahsil/ödemesi
• Muhasebeci tarafından tartım/yükleme/depo kira ve diğer ücretlerin tahsili
• ELÜS iptali yapılır.z
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HUBUBAT LİSANSLI DEPOCULUĞA ÜRÜN KONULMASI HALİNDE SAĞLANAN DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ
A - ÜRETİCİLER İÇİN

1
2
3
4 Analiz Desteği

(%2)
(%2)
25 TL/Ton
25 TL/Ton

5 Elektronik Ürün Senedi Karşılığı Kredi Kullanılması Halinde Faiz Desteği (ÇKS›de
Kayıtlı Ürünün %75 İçin En Fazla 9 Ay Süreli Kredi Kullanılabilmektedir.)
6 Depo Kira Desteği, En Fazla 65 Ay İçin, 6 Aydan Sonra Yarıya Düşmektedir.

100%
6 TL/Ton/Ay

B - TÜCCARLAR İÇİN

1
2
3 Depo Kira Desteği

(%20)
(%1)
3 TL/Ton/Ay
C - SATIŞ VE DEVİR ESNASINDA YAPILAN KESİNTİLER

1

(0,003)

2

Yarım (0,0005)
D - VERGİ AVANTAJLARI

ralı bendi ve 164 seri nolu Gelir Vergisi tebliği çerçevesinde, VERGİ STOPAJ KESİNTİSİ yapılmaz. (Kur.Ver.
1 Teb.38.2)
2
ELÜS karşılığı kullanılan kredilerde BSMV oranı %5 yerine %1 olarak uygulanmaktadır.
3 (2012/3241 sayılı B.K.K Yürürlük : 16.06.2012)
E - LİSANSLI DEPOYA ÜRÜN GİRİŞİ

1 BOŞALTMA VE YÜKLEME
2 ANALİZ ÜCRETİ - ARAÇ BAŞI

4 TL/TON
25 TL
F - DEPO KİRA ÜCRETLERİ (TON BAŞI GÜNLÜK)

1 MISIR
2 ARPA
3 BUĞDAY

0,316 TL
0,333 TL
0,300 TL
G - LİSANSLI DEPODAN ÜRÜN ÇIKIŞI

1 BOŞALTMA VE YÜKLEME

10 TL/TON
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DEPOMUZCA KABULÜ YAPILAN ÜRÜNLER VE KABUL KRİTERLERİ
KRİTERLER

1. Sınıf Ekmeklik Buğday

2. Sınıf Ekmek- 1. Sınıf Makarlik Buğday
nalık Buğday

2. Sınıf Makarnalık Buğday

1. Sınıf Arpa 2. Sınıf Arpa

1. Sınıf Mısır

2. Sınıf Mısır

RUTUBET (%)

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14

14

PROTEİN
(N*5,7 KM)

13 ve üzeri

12,0-12,9

13,5 ve üzeri

12,5-13,4

(Maltlık)

13 ve üzeri
(Yemlik)

KIRIK TANE
(%)

0-3,00

3,01-4,00

0-3,00

3,01-5,00

0-5,00

5,01-18,00

0-5,00

5,01-12,00

CILIZ BURUŞUK TANE (%)

0-3,00

3,01-5,00

0-3,00

3,01-5,00

0-12,00

12,01-14,00

EMBRİYO
KARARMIŞ
TANE (%)

0-8,00

0-8,00

0-4,00

0-4,00

3,5

3,5
0-5,00

5,01-12,00

LEKELİ BENEKLİ TANE (%)
DİĞER HUBUBAT (%)

0-2,00

2,01-3,00

0-2,00

2,01-4,00

SÜNE KIMIL
TAHRİBATINA
UĞRAMIŞ
TANE (%)

0-1,00

1,01-2,00

0-1,50

1,51-2,50

HAŞERE
TAHRİBATINA
UĞRAMIŞ
TANE (%)

0-1,00

1,01-2,00

0-1,50

1,51-2,50

0-3,50

3,51-14,00

0-5,00

5,01-12,00

FAZLA ISIRA
MARUZ KALMIŞ TANE (%)

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

0-2,00

2,01-12,00

ÇİMLENMİŞ
VE
FİLİZLENMİŞ
TANELER (%)

0-1,00

1,01-2,00

0-1,00

1,01-2,00

0-4,00

4,01-6,00

6

6

ZARARLI OT
TOHUMLARI
(%)

0,1

0,1

0,1

0,1

0-0,10

0,11-0,20

0-0,10

0,11-0,20

DİĞER OT
TOHUMLARI
(%)

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

3,01-18,00

0-3,00

3,01-12,00

KIZIŞMIŞ VEYA
KURUTMA
ESNASINDA
YANMIŞ TANELER (%)
0-0,5

0-0,5

0,05

0,05

0-3,00

0-3,00

FUSARİUM
ETKİSİNE MARUZ KALMIŞ
TANELER (%)

1,5

1,5

1,5

1,5

0-1,50

0-1,50

YABANCI
ORGANİK
MADDE (%)

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

3,01-18,00

0-3,00

3,01-12,00

YABANCI
İNORGANİK
MADDE (%)

1

1

1

1

0-1,00

0-1,00

2

2

ÇÜRÜMÜŞ
TANELER (%)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

ZARAR GÖRMÜŞ TANELER
(%)
0-2,90

0-2,90

0-2,90

0-2,90

0-3,00

0-3,00

KAVUZ (%)

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

0-3,00

3,01-18,00

ÇAVDAR
MAHMUZU
(%)

0-0,5

0-0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

40

DEPOMUZCA KABULÜ YAPILAN ÜRÜNLER VE KABUL KRİTERLERİ
KRİTERLER
SÜRMELİ-RASTIKLI
TANE (%)

1. Sınıf Ekmeklik Buğday

2. Sınıf Ekmek- 1. Sınıf Makarlik Buğday
nalık Buğday

2. Sınıf Makarnalık Buğday

1. Sınıf Arpa 2. Sınıf Arpa

0,06

0,06

0,06

0,06

0-0,40

0,41-1,00

0-27

28-35

DÖNMELİ
TANE (%)

1. Sınıf Mısır

2. Sınıf Mısır

ÖLÜ BÖCEK
VE BÖCEK
PARÇALARI
(%)

0-1,00

0-1,00

0-1,00

0-1,00

0-1,00

1,01-3,00

0-3,00

3,01-12,00

HAYVAN ORJİNLİ TÜY, KIL
DIŞKI (%)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0-3,00

3,01-12,00

KOÇAN (%)
HEKTOLİTRE
(kg/hl)

78 ve üzeri

76,0-77,9

SEDİMANTASYON (ml)

37 ve üzeri

31-36

HANBERG
DÜŞME SAYISI
SANİYE (en
az)
250

220

78 ve üzeri

76,0-77,9

250

220

64 ve üzeri

75 ve Üzeri

3.3.2 Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
20 bin ton depo kapasitesiyle ülkemizin en büyük depo kapasitesine sahip olan
Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Pamlidaş) AB projesi kapsamında Şanlıurfa
Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ortaklığıyla 12.09.2018 tarihinde kurulup
Ocak 2019 tarihinde hizmete açılmıştır. Elektronik ürün senedi (ELÜS) çıkartma yetkisi almış
kuruluştur.
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YETKİLİ SINIFLANDIRICI;
Pamukları analiz eder ve sonuçları bakanlık kalite gruplama kriterleri esaslarına göre
sınıflandırır.
Bakanlık denetiminde, bağımsız olarak hizmet veren kuruluşlardır. Depomuz yetkili
sınıflandırıcı hizmetini İZLADAŞ firmasından almaktadır.
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) NEDİR
Lisanslı depo şirketi depolanan tüm ürünleri için; Mudi isminin ve depolama ile ilgili
diğer unsurların belirtildiği bir ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ(ELÜS) düzenler. Ürün sahibi çiftçi,
tüccar, ihracatçı, sanayici veya herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi olabilir. ELÜS, ürünün depolanması ile ilgili bir kanıt olarak kabul edilir. Ürün ihtisas borsası antlaşmasına tabidir. Böylelikle mudi, pamuğun nakliyatına gerek duymadan, depolanmış ürünün ticaretini elektronik
ortamda gerçekleştirilebilir.
Bankalar ELÜS’leri kredi teminatı olarak arsa ve ev gibi ürünlere göre öncelikli olarak
tercih etmektedirler. Ürünün pazardaki fiyatını gözlemleyerek teminat değer kaybı riskini minimize ederler. Sonuç olarak ELÜS, bankanın risklerini düşürdüğü için tarım sektörüne kredi
vermelerini kolaylaştırmakta ve teşvik etmektedir.
Müşteri ELÜS’ünü teminat göstererek bankalardan ürün değerinin %75’ine varan miktarda kredi kullanabilir. Ya da ürünün satışını gerçekleştirilebilir. Türkiye’de ELÜS sistemi
%100 elektronik ortamda işlem görmektedir. Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’da
saklanmaktadır. MKK, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ürün senetlerinin kaydını tutmakla yetkilendirilmiştir. ELÜS Sahipleri, ürünlerini elektronik ortamda (İZBEP) diledikleri zaman alır, satar ve devredebilirler.
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ELÜS VERGİ AVANTAJLARI
•

Borsada ELÜS alım satımından sağlanan kazançlar GELİR VE KURUMLAR vergisinden
İSTİNADIR,(gelir vergisi kanunu geçici 76 md.) İstisna edilen bu kazançlar üzerinden
Gelir vergisi kanunun 94. Mad.11 numaralı bendi ve 164 seri nolu gelir vergisi tebliği
çerçevesinde, vergi Stopaj kesintisi yapılmaz. (kur.ver.teb.38.2)

•

ELÜS’lerini Borsada ilk teslimi ve alım satımı KDV’den İSTİSNADIR.( KDV Kanunu MADDE 13 VE 17)

•

ELÜS karşılığı kullanılan kredilerde BSMV oranı %5 yerine %1 olarak uygulanmaktadır.
(2012/3241 sayılı B.K.K Yürürlük 16.06.2012)

•

Sayılan teşviklerden yararlanmada mudi yönünden bir sınırlama yoktur. ELÜS sahibi
çiftçi çırçırcı, sanayici veya yatırımcı teşviklerden ayrımsız olarak yararlanabilir.
İZMİR TİCARET BORSASI ELEKTRONİK PLATFORMU (İZBEP) NEDİR ?
PAMLİDAŞ tarafından oluşturulan ELÜS’lerin alış-satış ve devir işlemlerinin yapıldığı
elektronik platformdur.
ÜRETİCİ, TÜCCAR VE SANAYİCİ AÇISINDAN SİSTEMİN FAYDALARI

•

Depolama riskleri, Maliyetleri Yüksek sigorta primleri, vb. yüklerden kurtulma,

•

Kalitenin yetkili sınıflandırıcı tarafından belirlenmesi

•

ELÜS teminatlı ucuz Banka Kredileri

•

Doğrudan alım satım yapabilecek elektronik sistem altyapısı

•

Yeni pazarlar

•

Borsadaki ELÜS alım satımlarında KDV istisnası uygulanması nedeniyle daha yoğun
PAMUK ticaretinin sağlayacağı piyasa derinliğinden yararlanma,

•

Minimum fire imkanı sunan Modern depolama olanaklarından yararlanma,

•

Sanayici açısından kaliteli, kesintisiz mal tedariki,

•

Vergisel teşvik imkanlarını sağlar.
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LİSANLI DEPOYA ÜRÜN TESLİMİ
Mudiler ürünü depoya getirmeden önce herhangi bir bankadan yatırım hesabı yoksa yatırım
hesabı açmış olmalı
Mudilerin lisanslı depoda işlem yapılabilmesi için öncelikli olarak mudi kaydı işlemleri konusunda 444 8 659 nolu çağrı merkezimizden firmamıza ulaşarak yetkililerimizden bilgi almaları gerekmektedir. Mudilerin firmamız sistemine kayıtları yapıldıktan sonra tarafına verilen
kullanıcı adı ve şifre ile www.pamlidaş.com.tr web adresine giriş yaparak veya 444 8 659
çağrı merkezi aracılığı ile randevu oluşturmaları gerekmektedir.

Daha sonrasında;
1. Dolu tartım yapılır
2. Preseler tek balya sistemine göre nem ve kilo kontrolü yapılmak üzere konvöyör bant sisteminden geçirilir.
3. %8,5 ve üzerindeki neme sahip preseler RED edilir
4. Yetkili sınıflandırıcıya teslim edilmek üzere numune alınır
5. Yetkili sınıflandırıcı tarafından analiz ücreti peşin tahsil edilir
6. Yetkili sınıflandırıcı tarafından analizi yapılır
7. Depo sorumlusu tarafından ürünün ilgili depoya sevk edilir
8. Kantarcı tarafından boş tartım yapılır
9. Yetkili sınıflandırıcı tarafından kalite kriterlerine göre artırım (MKK’da ürün kalitesine göre
tanımlama ) yapılır
10. Firma yetkilisi tarafından Mudi’nin ürünleri için MKS’den ELÜS oluşturulur ve onaylanır.
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Lisanslı Depodan Ürün Çıkışı ve Elüs İptali;
•

Mudi ELÜS’lerini iptal ettirmek için Banka/Aracı kuruma veya PAMLİDAŞ’a başvurur

•

ELÜS’ler kredi teminatı için rehinliyse, banka tarafından rehin kaldırılıp, İPTAL süreci başlatılır

•

İPTAL talebi PAMLİDAŞ tarafından onaylanır

•

Mudinin ödenmemiş Hizmet bedeli, yükleme bedeli borçları tahsil edilir

•

İptal edilen ELÜS’ler karşılığı pamuk hak sahibi mudiye teslim edilir.

Elüs Satın Alınması Halinde Mal Çıkış/Teslim
•

İade şeklindeki iş akışına ek olarak İZBEP fiyatı üzerinden hesaplanan KDV tutarı TAM TEVKİFATLI olarak ürünü depodan teslim alan mudiden peşin tahsil edilir.

ÜRÜN DEPOLAMA BEDELİ

AYNEN DEPOLAMADA
Hizme n
Konusu

Ücret
(ELÜS/KG)

MİSLEN DEPOLAMADA
Hizme n
Konusu

Ücret
(ELÜS/KG)

Rollergin Prese 0,042 TL

Rollergin Prese 0,030 TL

Sawgin Prese

Sawgin Prese

0,045 TL

ISIN KODU SATIŞI
Hizme n
Konusu

Ücret
(ELÜS/KG)

Isın Oluşturma
Bedeli

0,036 TL

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu
maddesine istinaden hazırlanan “Ücret Tarifemiz” Ticaret Bakanlığınca 25/12/2018 tarihinde onaylanmıştır.
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DEVLET TEŞVİKLERİ VE VERGİ İSTİSNALARI
A- ÜRETİCİLER İÇİN (ÇKS SAHİPLERİ)
1
2

Nakliye Desteği
(Çiçi Kayıs Sisteminde (ÇKS) Kayıtlı Ürün Miktarı
Analiz Desteği

Ton Başına 25 TL
Balya Başına 10 TL

3

Elektronik Ürün Senedi Karşılığı Kredi Kullanılması
Halinde Faiz Desteği
(ÇKS›de Kayıtlı Ürünün %75’i için En Fazla 9 Ay Süreli
Kredi Kullanılabilmektedir.)

4

Depo Kira Desteği
(En Fazla 6 Ay İçin, 6 Aydan sonra yarıya düşmektedir.)

9 Ay Boyunca %0 Faiz
İlk 6 Ay için Ton Başına 14 TL
6 Aydan Sonra 2 Yıla Kadar 7 TL
%2

5

%2

6
B- TÜCCAR VE SANAYİCİLER İÇİN
1 Depo Kira Desteği
2
3

Ton Başına 7 TL
%1
%20

ÖRNEK; (ÇKS SAHİPLERİ İÇİN)
1 Tır (Ortalama 120 Adet Preseli Ürün Kabülünde)
Aylık Depo Kira Bedeli

27 Ton x 42 TL =1.134,00 TL
27 Ton x 7 TL = 189,00 TL

6 Aya Kadar)*

27 Ton x 7 TL = 189,00 TL
1.134,00 TL - 378,00 TL =756,00 TL

Başına)*

27 Ton x 25 TL = 675,00 TL ye kadar

Yılı)*
TL’dir

46

KALİTE STANDARTLARI;
ROLLERGIN
Kalite Kriteri

TÜRKİYE DOĞU

TDA +

TDA

TDB

TDC

Alt Limit

Üst Limit

Alt Limit

Üst Limit

Alt
Limit

Üst
Limit

Alt
Limit

Üst Limit

Microner

3,5

4,9

3,5

5,2

3,2

5,5

2,7

YOK

Str

Mukavemet

28,0

YOK

27,0

34,5*

26,0

34*

24,0

34*

Len

Uzunluk
(UHML)

28,5

YOK

27,5

31,5*

26,0

31*

24,0

31*

Unf

Uz Ely %

82,0

YOK

80,0

YOK

77,0

YOK

75,0

YOK

T

Temizlik
(Yabancı
Madde)

YOK

5,0

YOK

6,0

YOK

7,0

YOK

8,0

Kodu

Tanımı

Mic

CG

Revizyon
Önerisi

11-1,11-2,11-3,114/21-1,21-2,21-3,
21-4,/12-1, 12-2,/221,22-2
31-1,31-2

(31-3, 31-4)**
32-1, 32-2
41-1, 41-2

(41-3, 41-4)**
42-1, 42-2
51-1, 51-2,
13-1,13-2,133,13-4
23-1,23-2,233,23-4
33-1,33-2,333,33-4

(51-3, 51-4)**
52-1, 52-23,
61-1,61-2,61-3,61-4,
62-1,62-2
43-1,43-2,43-3,43-4
53-1,53-2,53-3,53-4

* Kalite grubu içindeki üst sınıfa yükselebilecek renk değerlerine sahip pamuklar lif uzunluğu ve mukavemet değerinde (Str ve Len) üst limit değerlerine geçtiği taktirde bir üst
sınıfa yükseltilir.
** Pamuğun Str ve len değerinde üst limit değerini aşması durumunda bir üst sınıfa yükselecek renk değerleri.
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-Ölçüm imkanı olan lisanslı depolarda Tohum Kabuğu Nepsi 40 adet/gr değerinin üstünde
olan balyalar kabul edilemez.
-Sawgın yöntemiyle işlenen pamuklarda alt ve üst limitler lif uzunluğunda (UHML) 0,5
mm, elyaf yabancı madde değerinde (Leaf Grade) 1 derece düşük olarak uygulanacaktır.
-Pamuk, bulunduğu alt ve üst limitleri karşılayamaması durumunda pamuk bir alt kalite grubuna dahil olacaktır.
-Kalite grubu belirlenen mukavemet ve lif uzunluğu değerlerinde üst limit değerlerini
aşan, o grup için belirlenen tüm renk değerine sahip pamuklarda, diğer özellikler (Mikronaire, Uniformite indeksi, Yabancı madde derecesi) bakımından limitleri sağlayamaması
durumunda, kalite grubunda düşme yapılmayacak, pamuk renge göre belirlenen kalite
grubunda kalacaktır.

3.4 Ticaret Borsaların Görev ve Tanımları
Ticaret Borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan ﬁyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul
olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
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Borsanın Görevleri
ü Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
ü Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü ﬁyatlarını usulü dairesinde tespit

ve ilan etmek.

ü Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, mu-

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

ü Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek ﬁyat haberleşmesi yapmak, elekt-

ronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

ü 51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
ü Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıﬂarını tespit etmek üzere laboratuvar ve tek-

nik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

ü Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın ona-

yına sunmak ve ilan etmek.

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

bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri
adına veya kendi adına dava açmak.

ü Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uy-

gulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

ü Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Ka-

nunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

ü Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
ü Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulun-

mak.
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ü Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça veri-

lecek görevleri yapmak.

3.5 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
belirleyen çeşitli yasal mevzuat bulunmaktadır.
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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 Kanunu
ilgili yönetmelik ve tebliğler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Tebliğleri.
185 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 202 Seri Nolu 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.
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3.6 Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
Ticaret Borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak
üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Ticaret Borsalarının; piyasa fiyatlarının oluşumu, fiyat istikrarı, piyasadaki belirsizlikleri
azaltması, riskin dağıtılması ve paylaşılması yanında makroekonomik planlar için sağladığı
veri bankaları ile ülke ekonomisine verdikleri katkılar önemli fonksiyonlarıdır.
Bu bağlamda Şanlıurfa Ticaret Borsası`nın sunmuş olduğu hizmetler ve bu hizmetlere bağlı faaliyetler iki ana süreçte incelenmektedir. Bu süreçler üyelere sunulan hizmetlerin
sürekli geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli olan temel ve destek süreçleridir. Temel
Süreçler Operasyonel ve taktik süreçler olarak standart ve geliştirici hizmetler olarak ayrılmaktadır. Destek faaliyetleri ise klasik ve stratejik destek faaliyetleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

A) Temel Süreçler
1. Operasyonel Hizmetler: Kanun ve yönetmelikler aracılığıyla Borsalara verilmiş görevlerdir. Bu hizmetlerin uygulanması aşamasında Şanlıurfa Ticaret Borsası kanun, yönetmelik, iç
yönergelere göre hareket etmektedir. Bu hizmetler verilirken hizmet kalitesi ve üye memnuniyetine önem verilmektedir.
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2. Taktik Hizmetler: Borsanın ulaşmak istediği nokta, hedefleri ve kurumsal kimliği doğrultusunda çağın gereklerine uyarak üyelerin her türlü beklentisinin önüne geçmek için yapılan
hizmetlerdir.

B) Destek Faaliyetleri
1. Klasik Destek Faaliyetleri: Yönetimsel kararların alınması, örgütlenme biçimin
düzenlenmesi ve tüm faaliyetlerin planlanması gibi konuları içeren idari ve mali işler adı
altında yürütülen faaliyetlerdir.
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2. Stratejik Destek Faaliyetleri: Toplam kalite yönetimi, proje geliştirme, araştırma geliştirme ve kurumsal yönetişim gibi konuları içeren faaliyetlerdir.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Çağdaş ve Kaliteli Yönetim politikası ile hem modern yönetim
süreçlerine sahip hem de üye memnuniyetini gözetleyen bir yaklaşım sergilemektedir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasının Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Kurumsal Risk Analizi
gerçekleştirilmiş, risklerin bertaraf edilmesi için eylem planları oluşturulmuştur.
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ANA SÜREÇLER

SÜREÇ

Operasyonel Hizmetler

TEMEL SÜREÇLER

Taktik Hizmetler

Stratejik Destek
DESTEK FAALİYETLERİ

Faaliyetleri

Klasik Destek
Faaliyetleri
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FAALİYETLER
Tescil İşlemleri (Alım, Satım
ve İhracat)
Üye Sicili / Muamelat
İşlemleri/Müstahsil Kayıtları
“Belge” Hazırlama -Onaylama
Ürün Fiyatlarının İlanı
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Politika temsil faaliyetleri
Lobicilik faaliyetleri
Üye İlişkileri ve İletişim Ağı
Faaliyetleri
İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık
ve
Destek
Faaliyetleri
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon sistemi ve Diğer Kalite
Yönetim Sistemi Faaliyetleri
Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Ekonomik ve İş İstatistikleri
İş Planlaması ve Yönetimi
Faaliyetleri
Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Uygulama Faaliyetleri
Mali ve İdari İşler
Üye İlişkileri Yönetimi
Haberleşme ve Yayınlar
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DOSYA EVRAK
PERSONELİ

MUAMELAT
PERSONELİ

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

MUHASEBE
PERSONELİ

MUHASEBE VE
SATINALMA
PERSONELİ

TESCİL
MÜDÜRÜ

TESCİL ŞEFİ

TESCİL
PERSONELİ

DOSYA EVRAK
– MUAMELAT
BİRİMİ

MUHASEBE
BİRİMİ

TESCİL BİRİMİ

UZMAN

DİSİPLİN
KURULU

İPA VE ARGE
PERSONELİ

İPA VE ARGE
BİRİMİ
BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM
PERSONELİ

TEKNİK İŞLER
PERSONELİ

ÖZEL KALEM /
BAŞKAN
DANIŞMANI
YÖNETİCİ
ASİSTANI

HESAP
İNCELEME
KOMİSYONU

ÖZEL KALEM
BİRİMİ

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

GENEL
SEKRETER

YÖNETİM
KURULU

MECLİS

ORGANİZASYON ŞEMASI

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER
PERSONELİ

İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRÜ

YARDIMCI
HİZMETLER

SANTRAL
PERSONELİ

İNSAN
KAYNAKLARI
PERSONELİ

BASIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİ

LABORATUVAR
PERSONELİ

LABORATUVAR
BİRİMİ

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

İNSAN
KAYNAKLARI
BİRİMİ

AKREDİTASYON
VE KYS

3.6.1 Şanlıurfa Ticaret Borsası Organizasyon Şeması

3.6.2 Borsa Meclisi
v 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, on bir 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 on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir.

v Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
v 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.
v Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine
seçilemezler.
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3.6.2.1 Borsa Meclisinin Görevleri
Ø Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
Ø Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.
Ø Yönetim Kurulu tarafından yapılacak tekliﬂeri inceleyip karara bağlamak.
Ø Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.
Ø Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
Ø Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları

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

Ø Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilaﬂarın çözümü

için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.

Ø Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek ceza-

lara karar vermek.

Ø Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra et-

mek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

Ø Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç

para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri
çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.
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Ø Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
Ø Borsaya dâhil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıy-

la, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp
satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin
süreyi belirlemek.

Ø Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine

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

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

delege göndermek.

Ø Tahsili imkânsızlaşan 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 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.

Ø Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere mec-

lisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

Ø İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3.6.3 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.
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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.

3.6.3.1 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
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.
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.
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Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin orsada 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.

Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Borsamızı ziyareti

3.6.3.2 Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri
Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya bir kaçına yahut genel sekretere devredebilir
3.6.4 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.
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3.6.4.1 Disiplin Kurulunun Görevleri
Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak yürütmek.
Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

3.6.4.2 Akreditasyon İzleme komitesi
Borsanın TOBB Akreditasyon sisteminin yürütülmesi, stratejik plan hazırlığı ve izlemesini koordine eden komisyondur. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulundan Seçilen bir kişi Meclisten seçilen bir kişi, Genel Sekreter Yardımcıları ve uygun görülen personellerden oluşur.

3.6.4.3 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.
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3.7 HİZMET BİRİMLERİ
3.7.1 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 alarak güven içerisinde
işlemlerini yapmalarına ortam hazırlamak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı sağlamak,
Tescil Servisimiz günlük, haftalık, 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,

3.7.2 İnsan Kaynakları Birimi
Şanlıurfa Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Birimi, Kurumsallaşma ve Akreditasyon çalışmaları sürecinde çalışan performansını ve üye memnuniyetini arttırmak amacıyla yeni
kurulmuştur.
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3.7.2.1 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 planlaması, 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.
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3.7.3 Muhasebe Birimi
Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini 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 tahsilatlarının yapıldığı, personel bordrolarının düzenlendiği, tescil ücretlerinin takip
edildiği servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla
ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.

3.7.4 Muamelat ve Dosya Evrak Birimi
Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekretarya 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,
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3.7.5 Laboratuvar Birimi
Laboratuvarımız Şanlıurfa Ticaret Borsası üyelerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup kar amacı bulunmamaktadır. Üyelerimize vermekte olduğumuz laboratuvar hizmetlerimizin doğru, güvenilir, hızlı ve tarafsız bir şekilde ve sürekli geliştirerek sunulması
sağlanmaktadır. Hedeﬁmiz, rapor edilen deney sonuçlarının daima güvenilir ve tekrarlanabilir olmasını temin etmektir.
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Karaköprü Belediye Başkanı Metin BAYDİLLİ ile Başkanımız Mehmet KAYA’nın basın toplantısı

3.7.7 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, haftalık 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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3.7.8 Proje ve Ar-Ge 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.
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3.7.9 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.

3.8 PERSONEL PROFİLİ
3.8.1 Personelin Eğitim Seviyesi Grafiği
Borsa personellerimizin; %11’i yüksek lisans %37’si lisans %29’u lise ,%8’i ön lisans, %9’u ortaokul ve % 2’si ilköğretim mezunudur.

6%
9%

11%
YÜKSEK LİSANS

8%

LİSE MEZUNU
LİSANS
29%

ÖN LİSANS
ORTAOKUL
İLKÖĞRETİM

37%
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3.8.2 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Grafiği
Borsa personellerimizin; %29’u kadın %71’i ise erkektir

29%
Erkek
Kadın
71%

3.8.3 Personelin Kıdem Yılına Göre Dağılımı Grafiği
Borsa personellerimizin;% 43’ü 0-5 yıl %9’u 11-15 yıl , %8’i 6-10 yıl ve %40’ı 16 yıl ve üzeri deneyime sahiptir.

40%

43%

0-5
6-10
11-15
16 ve üstü

9%

8%

70

3.8.4 Personelin Kadro Dağılımı Grafiği
Personellerimizin %8’i genel sekreterlik, %8’i müdür, %3’ü uzman, % 9’u şef , % 3’ü yardımcı
hizmetler, %6’sı şöfor ve %63’ü memurlardan oluşmaktadır

3%
6%

8%

8%

3%
9%

GENEL SEKRETERLİK
MÜDÜR
UZMAN
ŞEF

63%

PERSONEL/MEMUR
YARDIMCI HİZMETLER
ŞÖFÖR

3.8.5 Yaşlarına Göre Personel Dağılımı Grafiği
Personellerimizin; %14’ü 20-29 yaş aralığında, %40’ı 30-40 yaş aralığında ve %46’sı 41-üstü
ise yaş aralığındadır.

14%

20-29

46%

30-40
41 YAŞ ÜSTÜ
40%
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3.9 TEKNOLOJİK ALT YAPI

Bulunduğu Bölüm

Dizüstü
Bilgisayar

Meclis Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan Danışmanı
Genel Sekreterlik
İnsan Kaynakları
Tescil Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Laboratuvar
Basın ve Halkla İlişkiler
Muamelat
Dosya Evrak
Muhasebe
Yardımcı Hizmetler
TOPLAM

Masaüstü
Bilgisayar

Yazıcı

Tarayıcı

Televizyon

1

3

1
4
1
14
1
3

1
1
1
3
1
25

1
1
1
3
1
31

4
2
1
1

9

1
14

Para Sayma
Makinası

Pos
Cihazı

Telefon

1

1

1

1
1
4
1
8
1
1

1
1
1

4

1

1
1
1
3
4
28

1
1
3
6

4

1

Fotoğraf
Makinası

4

1

1

Yukarıda yazılı teknolojik alt yapıya ait ekipmanların dışında ayrıca laboratuvar
biriminde analiz cihazları da (Perten hububat analiz cihazı, Sedimantasyon ekipmanları, glüten indeks, değirmen) yer almaktadır. Ayrıca Küspe analiz laboratuvarımızda yağ
analiz, protein ve selüloz analiz cihazlarımız mevcuttur.

3.10 İSTATİSTİKLER
3.10.1 2018 YILI ÜYE İŞLEMLERİMİZ

ÜRÜN

İŞLEM HACMİ TL

GENEL TOPLAM
İÇİNDEKİ PAYI (%)

PRESELİ PAMUK

4.163.451.259,60 ₺

% 30

KÜTLÜ PAMUK

3.624.992.203,76 ₺

% 26

BUĞDAY

2.491.690.140,49 ₺

% 18

MISIR

1.776.227.461,42 ₺

% 13

742.300.768,42 ₺

%5

DİĞER

1.206.500.649,20 ₺

%8

TOPLAM

14.005.162.482,89 ₺

% 100

MERCİMEK
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Diğerleri; Hububat ve mamulleri, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru ve yaş sebze
ve meyveler, küspeler, süt, çeşitli gıda maddeleri, canlı hayvanlar ve hayvansal gıdalar.

2018 YILI EN FAZLA İŞLEM GÖRENLER GRAFİĞİ

8%
5%
30%
13%

18%
26%

PRESELİ PAMUK

KÜTLÜ PAMUK

BUĞDAY
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MISIR

MERCİMEK

DİĞER

2018 YILI EN FAZLA İŞLEM GÖREN İLK 5 ÜRÜN

ÜRÜNLER

ALT
ÜST
FİYAT FİYAT
(TL)
(TL)

ORT.
FİYAT
(TL)

MİKTAR

BİRİM

İŞLEM
ADEDİ

ÜRÜN TUTARI

KÜTLÜ PAMUK

1,04

5,51

2,79

1.284.877.179,00

KG

53.627

3.624.992.203,76 ₺

BUĞDAY

0,69

2

0,89

2.291.196.941,37

KG

13.687

2.491.690.014,49 ₺

MERCİMEK

1,005

5

1,72

372.600.485,10

KG

8.459

742.300.768,42 ₺

PRESELİ PAMUK

0,75

13,5

7,8

536.075.592,65

KG

4.850

4.163.451.259,60 ₺

ARPA

0,6

1,4

0,72

249.823.201,25

KG

4.390

197.769.095,21 ₺

Veriler Tescil Servisi’nden alınmıştır.
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SON 5 YILA AİT TESCİL İŞLEMLERİ

YILLAR

TUTAR (TL)

İŞLEM ADEDİ

2014

7.285.659.977,49 ₺

38.362

2015

9.330.316.288,95 ₺

42.543

2016

10.445.682.276,42 ₺

45.431

2017

12.236.994.138,97 ₺

84.310

2018

14.005.162.482,89 ₺

100.939
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İŞLEM TUTARINA GÖRE SON 5 YILIN TESCİL İŞLEMİ

İşlem Tutarına Göre Son 5 Yılın Tescil İşlemi
14.005.162.482,89 ″
12.236.994.138,97 ″
10.445.682.276,42 ″
9.330.316.288,95 ″
7.285.659.977,49 ″

2014

2015

2016
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2017

2018

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI SON 3 YILIN GELİR GİDER TABLOSU

YILLAR

GELİR (TL)

GİDER (TL)

FARK (TL)

2016

10.236.401,56

8.767.870,30

1.468.531,26

2017

10.988.632,30

7.834.338,32

3.154.293,98

2018

13.716.878,21

11.827.554,92

1.889.323,29
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SON 3 YILIN GELİR GİDER DAĞILIMI GRAFİĞİ

Son 3 Yılın Gelir Gider Dağılımı Grafiği
13.716.878,21
11.827.554,92

10.988.632,30

10.236.401,56
8.767.870,30

7.834.338,32

3.154.293,98
1.889.323,29

1.468.531,26

2016

2017
Seri 1

Seri 2

2018
Seri 3

Hazine ve Maliye Bakanı Yrd. Nureddin NEBATİ’nin borsamızı ziyareti
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4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Borsa Yönetimi (Yönetim Kuru
lu, Meclis, Komisyonlar)
Üyeler
TOBB
Diğer Oda ve Borsalar
ŞUTB Çalışanları
Kamu Yönetimi (Devlet)
İştiraklar
Üniversiteler
Bankalar ve Finans Kuruluşları
Medya Kuruluşları
Tedarikçiler

Hazine ve Maliye Bakanı Yrd. Nureddin NEBATİ’nin borsamızı ziyareti
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Tedarikçi

Stratejik
Ortak

Temel
Ortak

PAYDAŞLARIMIZ

Üye

Çalışan

4.1 Paydaş Analizi

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 görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

-

Paydaşların önceliklendirilmesi,

-

Paydaş değerlendirilmesine göre stratejilerin oluşturulması

Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’nin borsamızı ziyareti
Akreditasyon Çalışma Grubu, tüm paydaşları belirlemiştir. Belirlenen paydaşların
önceliklendirilmesi Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın vizyonuna ve misyonuna göre yapılmıştır. Paydaşlardan SWOT ile ilgili görüşler alınmıştır ve buna istinaden Kalite Yönetim
Temsilcilerinin de tüm gelen bilgileri raporlanarak ŞUTB’nın güçlü zayıf fırsat ve tehditleri oluşturulmuştur.
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4.2 MEVCUT DURUM SWOT (GZFT) ANALİZİ
4.2.1 Güçlü Yönler
Borsamızın işlem hacmi yönünden ilk sıralarda yer alması
Şanlıurfa Türkiye Kütlü pamuk üretiminin yaklaşık % 40 sahip olması.
Borsamız bünyesinde merkez bina ve 5 (Beş) tane tescil bürosunun olması.
Personel bilgi birikiminin yüksek olması
Karşılaşılan sorunlara hızlı çözüm sunması
Borsamızın kaliteli hizmet veriyor olması
Çalışanların uyum ve disiplin çerçevesi içinde çalışması
Güçlü Organizasyon Yapısına Sahip 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, Hububat ve Yağ analiz 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 tamamlanmış olması(TOBB ortaklığının bulunması)
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Borsamızın AB projesi ile hibe alarak başlattığı 9.370 milyon euro Hububat lisanslı depoculuk projesinin tamamlanmış 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 Başkanlığı’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.
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.
Bölgemizde zeytin yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması.
Bölgemizde nar yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması.
Bölgemizde mısır yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması ve kurutma tesislerinin yaygın olması.
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Şehrimizin sınır ticaretine açık olması.
Hububat laboratuvarının 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.
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 661 faal üyesi olması.
Bağlı olduğu TOBB’nin güçlü ve yaygın teşkilat yapısının olması.
Borsamızın basın ve yayın da güçlü olması.
Borsamızın web sayfasının bulunması ve İngilizce çevirisinin olması.
Borsamız çalışanlarının genç, dinamik, ilerleme ve gelişmeye yönelik bir profile sahip
olması.
Borsa lobicilik faaliyet ve temsil gücünün yüksek olması
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AK Parti mlletvekili Halil ÖZCAN’ın borsamızı ziyareti
Konusunda uzman danışmanlardan destek alınması.
Son teşvik yasasında ilimizin 6. Bölgede olması.
Büyük firmaların ilimize rağbet göstermesi
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 faaliyette olması
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.
Tarihsel ve kültürel birikime sahip olma,
Toplumda sahip olduğu imaj ve saygınlığının olması
Borsamız personel eğitimine önem veriyor olması
Teknolojik ve fiziki alt yapı olanakları olması
Sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir diyaloğa sahip olması
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Bankalar ile iletişimin güçlü olması
Sosyal sorumluluğunun yüksek olması
Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon uygulamalarının olması, yönetim tarafından
sahiplenilmesi
Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve bilinirliği,
Turizm A.Ş ve Şanlıurfa proje ekibi içerisinde yer alınması
İhracat ve proje destek ofisinin oluşturulması
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4.2.2 Zayıf 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.

•

Kurumlarla iş birliği yönünün zayıf olması

•

Takım çalışması işlevinin olmamamsı

•

Üyelere verilen eğitimlerin yetersiz olması.

•

Üyelere ve sektörün gelişimine yönelik yeteri kadar panel ve konferansın yeterince yapılmaması.

•

Yapı içerisinde mevzuat boşluklarının bulunması

•

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.

•

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

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.

•

Resen Tescil yapılamaması

•

Hammadde sektörünün gelişmemiş olması

•

Personelin iletişiminde zayıflıklar olması.

•

Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması.

•

Üye ilişkilerinin istenilen noktada olmaması.

•

Personel oryantasyonun istenen 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 birçok konuda modernleşmemesine neden olmaktadır.

•

Tarımsal Kredi Kooperatiflerin sayısının az olması ve etkin olmayışı.

•

İlimiz temsilcileri Ankara bürokratlarla temsil yetkisinin zayıf olması.

•

Toplantı katılımlarına özendirici faaliyetlerinin düşük olması

AK Parti milletvekili Mehmet AKYÜREK’in borsamızı ziyareti
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1.1.3 Fırsatlar
•

TOBB gibi güçlü bir kurum çatısı altında çalışıyor olmak

•

Hububat ve Pamuk Lisanslı depoculukların İlimiz, bölgemiz, Türkiye ve Dünya’ya
hitap etmesi.

•

GAP Bölge idaresinin ilimizde olması

•

Firmaların kurumsallaşmaya ve markalaşmaya yönelmesi

•

Organik tarımın yaygınlaşması

•

Tarihteki ilk inancın başlangıç kaynağı olarak kabul edilen en büyük tapınak olarak kayıtlara geçen ilimizde bulunan Göbeklitepe’nin Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılı
Göbeklitepe yılı ilan etmesi.

•

Sosyal medyanın yaygınlaşması

•

Bilgiye hızlı erişim

•

KOSGEB desteklerinin olması.

•

AB hibe desteklerinin olması.

•

Kırsal Kalkınma desteklerinin olması

•

Karacadağ Kalkınma Ajansının bölgemizde olması.

•

Yılda iki ürün ekilebiliyor olması

•

Kurumlar arası güçlü ilişkiler ve işbirliklerin olması
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•

Şanlıurfa’nın coğrafi konumu, iklim özellikleri, doğal kaynaklar, teknik ve sosyal
altyapının ekonomik gelişmelere açık ve uygun olması

•

Deprem riski en az illerden biri olması

•

Havayolu ulaşımın olması

•

Karayolu ulaşımında bulunduğu konum itibariyle önemli bir ticaret yolunun olması

•

Şanlıurfa’da girişimcilik potansiyelinin artıyor olması

•

İlde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir il olması

•

İlimizde üniversitenin bulunuyor olması

•

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.

•

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.

•

Atatürk barajının ilimizde olması

•

Şanlıurfa İlimizin Kültürel ve Turizm alanında mükemmel bir potansiyele sahip olması.

•

Küreselleşme.

•

Bilişimin gelişmesi

•

Arazi Tapulaştırılması ile Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin engellenmesinin sağlanması.
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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ın borsamızı ziyareti
4.2.4 Tehditler
• Türkiye’yi 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.
• Tarım girdi maliyetlerinin yüksek olması
• Pamukta kontaminasyon sebebi ile Türkiye Pamuğunun Dünya pazarındaki
yerini koruyamaması.
• Toprakların çoraklaşması ve erozyon.
• Bilinçsiz sulamanın önlenememesi.
• Komisyonculuk mesleğinin yoğunluğundan
nın aktifleştirilememesi.

dolayı satış s a l o n l a r ı -

• İlimiz açısından güçlü lobicilik faaliyetlerinin olmaması.
• Üretim pazarlama stratejilerini esas alan çalışmaların yetersizliği.
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• 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
• Bilinçsiz gübre ve zirai ilaç kullanımın
• Ani iklim değişikliği
• Nitelikli ara eleman yetersizliği
• Ürün depolama sisteminde modern depolama sisteminin yaygınlaşmasını
sağlamak, ürünlerin yığın veya ilkel depolama sistemiyle muhafaza altına
alınması.
• Türkiye’ye 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.
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2019 – 2022 GELECEK TASARIMI
5.1 STRATEJİK PLANLAMA MODELİ VE BİLEŞENLERİ
5.2.1 Stratejik Planlama Modeli
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclisi ve Personeli ile bir borsanın sahip
olması gereken ve sadece bölgemizde değil aynı zamanda Türkiye’de örnek gösterilebilecek strateji ile yönetilen, katılımcı bir yaklaşımla hizmet kalitesini standartların üzerine çıkaran, üyelerinin memnuniyetini sürekli arttıran bir borsa olmanın yolunda ilerlemektedir.
Şanlıurfa Ticaret Borsası TOBB Akreditasyon sisteminde Akredite bir borsa olarak
faaliyetlerine devam etmektedir. Buna ek olarak kalite standartlarına uygun (TS EN ISO
9001:2015) sistem kurulumu gerçekleştirmiş, etkin bir bilişim sistemi ile borsa yönetimi
gerçekleştirilmektedir. Bu sistem diğer borsa ve kurumlar tarafından örnek bir bilgi yönetim sistemi olarak ele alınmakta ve sistem gelişimi için taban olarak kullanılmaktadır. TOBB
Akreditasyon çalışmaları kapsamında sistem, sistem yönetimi ve sistem gelişimi konularında tecrübe kazanan Borsa sistemi daha ileriye ötüren bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu
doğrultuda stratejik plan çalışmaları sadece verilen hizmet kalitesinin devemlılığını değil
geliştirilmesini içeren bir sistematikte ele alınmıştır.
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2019-2022 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulan Stratejik Plan, Borsa üyelerinin,
personelin görüş ve önerileri ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, Kamu kurum kuruluşlarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin önerilerini katılımcı yöntemlerle toplayarak hazırlanmıştır
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda uygulanan stratejik planlama çalışmasının aşamaları sırasıyla
aşağıdaki gibidir:
- Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması,
- Mevcut Stratejik Plan Performans ölçümü,
- Stratejik Planlama eğitimi,
- Mevcut Durum Analizi, - Paydaş Analizi,
- GZFT analizinin yapılması,
- PESTLE Analizinin gerçekleştirilmesi
- TOBB Akreditasyon kriterlerinin gözden geçirilmesi
- Risk Tabanlı Kurum Süreç Analizi
- Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
- Kurumsal Risk Analizi
- Stratejik Planın paydaş onayına sunulması
- Stratejik Planın Kurum tarafından onaylanması
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Stratejik Planlamanın ilk aşamasında, Şanlıurfa Ticaret Borsası çalışanlarından 3 kişilik stratejik planlama ekibi oluşturulmuş ve stratejik planlama eğitimi verilmiştir.
Stratejik Planlama sürecinin ikinci aşamasında mevcut stratejik planın performans ölçümü
gerçekleştirilmiştir. Bir önceki plan döneminde alınan stratejik planlama eğitimine ek olarak Borsa
personeline ve üyelere stratejik planlamada yeni yaklaşımlar, senaryo ve stratejik planlama eğitimi
verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasının veri tabanı incelenerek kullanılacak dökümanlar ve veriler tasnif
edilmiştir. Tasnif sonrasında ise Borsanın Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum
analizine uygun olarak Borsanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlere uygun
olarak paydaş analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda paydaş analizine uygun olarak 3 parçalı
GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. Üyelere yönelik gerçekleştirilen GZFT analizi borsanın üyeleri nezdinde incelenmesini ve üyelerin memnuniyetinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.
GZFT analizinin, Borsa algıları ölçülmüş Şanlıurfa Ticaret Borsasının Güçlü ve Zayıf yönleri
sorulmuş, Borsa için Fırsat ve Tehditler belirlenmiştir.
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GZFT analizinin üçüncü aşamasında ise Borsa personelinin memnuniyeti ölçülmüş, Borsanın
personel nezdinde GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. GZFT analizinden sonra paydaşların büyük çoğunluğunun belirttiği değişken dış koşulların incelenmesi amacıyla PESTLE Analizi gerçekleştirilmiştir.
PESTLE Analizi Borsanın dışında gerçekleşen Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Hukuki ve Çevresel değişimlerin olumlu ve olumsuz olarak Borsaya olan etkisi incelenmiştir.
Ayrıca, süreç analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra Borsanın daha önceki vizyon, misyon
ve temel değerleri revize edilmiş yeni stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. Yeni belirlenen stratejik amaç ve hedefler kurum personeli ile paylaşılarak görüşleri alınmıştır.
Buna ek olarak stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak kurumsal risk analizi gerçekleştirilmiş, birimlere risk tabanlı
çalışma metodu uygulanmıştır. Stratejik
planın bütçelemesi 4 yıllık hazırlanmış,
sonrasında paydaşların görüşlerine sunulmuştur. Gelen paydaş görüşleri doğrultusunda Stratejik Plan revize edilerek
Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.
Yönetim Kurulunun onayı ile stratejik planın uygulanmasına başlanılmıştır.
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5.2.2 Misyonumuz
Kanunlar çerçevesinde, modern borsacılık anlayışını ve üye memnuniyetini ilke edinerek;
Serbest piyasa oluşumunu sağlayan, üyelerini sektörel açıdan bilgilendiren, sosyal
sorumluluk 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
yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin
mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla Borsamız; sahip olduğu kalite politikası,
hedeﬂeri ve akreditasyon gereklerine uygun olarak bu hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

5.2.3 Vizyonumuz
Bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yaparak ve yön vererek,
bölge insanımızın birlikte hareket etme kültürü ile daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, lider, yenilikçi bir kurum olmak.
Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük etmek, yapılan çalışmalara katkı sağlamak. Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve
kuruluşlarının sürekli gelişimine katkıda bulunmak 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.
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5.2.4 Kalite Politikamız
Modern borsacılık anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yasal çerçevede uygulayarak, sürekli iyileşmeyi ilke edinerek, çalışan ve üye memnuniyetini arttırmak, sürdürülebilir hedeﬂerini gerçekleştirmek için iyi
yönetim uygulamalarını sergilemek temel politikamızdır.
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5.2.5 Haberleşme Politikamız
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 Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın haberleşme politikasıdır.

5.2.6 İletişim Politikamız
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.
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Şanlıurfa Valisi Abdullah ER’in in borsamızı ziyareti
5.1.7 İnsan Kaynakları Politikamız
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 nitelikteki 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. 2019 yılı için 35 çalışanla bu hedeﬁ gerçekleştirmek amacındadır.

Tarım Bakan Yrd. M. Hamdi TUNÇ’un borsamızı ziyaret
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.
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Çalışanların Motivasyonu ve Bağlılığını Arttırma
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.
Üye İlişkileri Politikamız
Üye memnuniyetinin her zaman ön planda tutulduğu Şanlıurfa Ticaret Borsamızda
kaliteli hizmet temel amaçlarımızdandır. Üyelerimizin şikâyet ve taleplerini karşılamak; kalite standartlarımızı daha ileri seviyeye ulaştırıp, daha iyi hizmet sunmak için çalışmaktayız.
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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.

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.
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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
çalışanlar iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde çalışır.
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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,
eder.

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

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

5.2.9 Temel Değerlerimiz
•

Üye odaklı

•

Sosyal sorumluluk bilincinde

•

Çevreye saygılı

•

Modern

•

Girişimci

•

Yenilikçi

•

Araştırmacı

•

Güvenilir

•

Eşitlikçi

•

Çözüm odaklı
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5.1.10: Kalite ve Akreditasyon Politikası: Hizmet kalitesini sürekli geliştiren anlayışla
Akredite Borsa olarak Kalite Yönetim Sistemine ve yasal mevzuata uygun olarak, üyelerin
ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; Mevcut ve potansiyel uygunsuzlukların kök nedenleri ve bu kök nedenlerin giderilmesine yönelik aksiyonları planlamak, geliştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir
5.1.11 Stratejik Düşünce ve Stratejik Yönetim Politikası :Borsa gerçekleştireceği
tüm faaliyet ve süreçleri stratejik düşünce çerçevesinde planlayan, uygulayan, izleyen ve
derğerlendiren bir kurumdur. Kurulu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ile ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi, etkinliklerini ve faaliyetlerini sürekli gözden geçiren ve devamlılığının sağlayan, ve yönetsel süreçleri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği
yetkiler ile planlayan, ancak öngörüsel yaklaşımlarla kısa-orta-uzun vadede bunları gözden
geçirerek geleceğe yönelik öngörüsel adımlar atılmış ve hedefler belirlenmiştir.
5.1.12 İş Planlaması Politikası: Borsamız iç ve dış paydaların gelişen teknolojiyle artan
istek ve taleplerinin karşılanması, en az 4 yıllık mevcut durumunu da göz önüne alarak ilçenin 73 ve ilin katma değerini arttımaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu amaçla
stratejik plan ve buna uygun iş planı oluşturur, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik kalite yönetim sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi süreçlerini belirler etkinliğini
sürekli iyileştirir. Bu amaçla yaptığı faaliyetleri iş planı izleme sistemine uygun olarak yıllık
faaliyet raporları hazırlayarak kamu oyuna sunar.
5.1.13 Kurumsal Risk Politikası: Borsanın her biriminin gerçekleştirdiği çalışmalara
istinaden kurumsal risk analizi gerçekleştirilmiştir. Kurumsal risk analizi borsa süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin tolere edilmesi, önlenmesi, en aza indirgenmesi ve bertaraf
edilmesine yönelik kullanılacaktır. Kurumsal Risk Analizi stratejilerle yönetilen, riskleri minimize eden bir yaklaşımla Borsanın her alt birimine yönelik gerçekleştirilecektir. Risklerin
getirebileceği fırsatlar belirlenecek, değerlendirilecek ve üyelerin hizmetine sunulacaktır.
5.1.14 Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler: Şanlıurfa Ticaret Borsası için geliştirilen Stratejik Amaç, Hedefler ve 4 yıllık faaliyetler aşağıda hazırlanmıştır.
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5.1 STRATEJİK HEDEF ve FAALİYETLER
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5.1.1 Birinci Amaç:
Kurumsal Gücü ve Hizmet Kalitesini Arttırmak
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5.1.2 İkinci Amaç:
Üyelerimizin Memnuniyetini Arttırmak
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5.1.3 Üçüncü Amaç:
İnsan Kaynağının Etkinliğini ve Memnuniyetini
Arttırmak
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5.2 MALİYETLENDİRME
AMAÇ 1: KURUMSAL GÜCÜ ve HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
SORUMLU BİRİM

2019

2020

2021

MALİYET

MALİYET

MALİYET

2022
MALİYET

AH.1.1. Akreditasyon Sürecinin ŞUTB için etkinliğini arttırmak
AH.1.1.1

Akreditasyonda
A seviyesine yükselmek

Genel Sekreterlik - Kalite
Sorumlusu- Aik

90.000

100.000

110.000

120.000

AH.1.1.2

Kurumsal doküman
sistemini
kurmak

Genel Sekreterlik - Tüm
Personel

10.000

11.000

12.000

13.000

AH.1.1.3

ISO 9001 KYS
Genel Sekreterlik - Kalite
Belgesinin etkinliSorumlusu- Tüm Personel
ğini arttırmak

10.000

11.000

12.000

13.000

AH.1.2. Şanlıurfa Ticaret Borsası Mali Gücünü Artırıcı İmkânlar Sağlamak
AH.1.2.1

Şanlıurfa Ticaret
Borsası olarak
yeni yatırımlar,
projeler yapmak

Genel Sekreterlik- İPA
Ar&Ge

300.000

500.000

600.000

700.000

AH.1.2.2

Üye aidatlarının
düzenli
ödemesini
sağlamak

Genel Sekreterlik- Tescil
Birimi

2.000

0

0

0

AH.1.2.3

Borsa mülkiyetlerinin gelir
getirici şekilde
düzenlenmesinin
sağlamak

Genel Sekreterlik- Muhasebe Birimi

0

0

0

0

AH.1.2.4

Laboratuvar gelirlerini Artırmak

Genel Sekreterlik- Muhasebe Birimi- Laboratuvar
Birimi

900.000

910.000

920.000

930.000

AH.1.2.5

Şanlıurfa
Ticaret Borsası
olarak ilimizde
temsilcilik ve
şube açmak

Genel Sekreterlik

50.000

50.000

50.000

50.000

AH.1.2.6

Lisanslı depoların
faaliyete geçmesi
ve etkinliğinin
artırılmasını sağlamak

Genel Sekreterlik

1.000.000

0

0

0

AH.1.2.7

Farklı ürünleri
kotasyona dahil
etmek ve resen
tescil yapmak

Genel Sekreterlik- Tescil
Birimi

20.000

0

0

0
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AH.1.3.Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın Şehrimizde ve Bölgemizde Etkinliğini Artırmak
AH.1.3.1

Şanlıurfa Ticaret
Borsasının Bölge
Borsası olmasını
sağlamak

Genel Sekreterlik

60.000

70.000

0

0

AH.1.3.2

Stratejik paydaşlarla ortak
toplantı, etkinlik
ve faaliyetler düzenlemek

Genel Sekreterlik

200.000

300.000

400.000

500.000

AH.1.3.3

İlimizde ve
bölgemizde ki
diğer kurum
ve kuruluşlarla
ortak çalışma ve
projeleri artırmak

Genel Sekreterlik- İPA
Ar&Ge Birimi

200.000

250.000

300.00

350.000

AH.1.3.4

Kültürel, sosyal
ve ekonomik
faaliyetlerde ve
etkinliklerde aktif
rol almak

Genel Sekreterlik

50.000

60.000

70.000

80.000

AH.1.3.5

Oda ve borsalarla
yapılan müşterek
Genel Sekreterlik- Kalitoplantılarının
te Sorumlusu
etkinliğinin artırılması

100.000

115.000

130.000

145.000

AH.1.3.6

Sosyal sorumluluk ve bölgesel
kalkınmadaki
rolünün geliştirilmesi

300.000

400.000

500.000

600.000

Genel Sekreterlik

AH.1.4. ŞUTB nın yerel ve ulusal medyada görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırmak
AH.1.4.1

Basın Birimini aktif hale getirmek

AH.1.4.2

Sosyal Medya
Genel Sekreterlik- Bilgi
hesaplarının daha
İşlem Birimi- Basın
etkin çalışmasını
Yayın Birimi
sağlamak

AH.1.4.3

Yerel, ulusal ve
uluslararası basında yer almak

Genel Sekreterlik

65.000

70.000

78.000

89.000

100

150

200

250

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi- Basın
Yayın Birimi

50.000

60.000

70.000

80.000

AH.1.4.4

Yerel ve ulusal
basınla birlikte
toplantı ve
sosyal aktivite
düzenlemek

Genel Sekreterlik

10.000

15.000

20.000

25.000

AH.1.4.5

Borsanın Mobil
uygulamalarının
hayata geçirilmesi

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi

10.000

15.000

20.000

30.000

AH.1.4.6

Tanıtım materyallerini daha etkin
kullanmak ve
çeşitlendirmek

Genel Sekreterlik- Tescil Birimi- Basın Yayın
Birimi

5.000

10.000

15.000

20.000
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AH.1.5. Borsanın Stratejik Yönetim Etkinliğinin Artırılması
AH.1.5.1

Stratejik hedeflerin izlenmesinin
geliştirilmesi

Genel Sekreterlik- Aik

2.000

2.500

3.000

3.500

AH.1.5.2

Borsa organ
üyelerine yönelik
eğitimlerin düzenlenmesi

Genel Sekreterlik- Kalite Sorumlusu

15.000

20.000

25.000

30.000

AH.1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımının geliştirilmesi
AH.1.6.1

Bilgi işlem platformunun güncellenmesi

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi

50.000

55.000

60.000

65.000

AH.1.6.2

Bilgi güvenliği alt
yapısının geliştirilmesi

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi- Muhasebe Birimi

10.000

12.000

14.000

16.000

AH.1.6.3

Yeni modülleri
takip ederek
geliştirmek ve
güncel kalmasını
sağlamak

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi

10.000

11.000

12.000

13.000

AH.1.6.4

Acil durum eylem
Genel Sekreterlik- Bilgi
planın geliştirilİşlem Birimi
mesi

1.000

1.250

1.500

1.750

AH.1.6.5

Kurumsal mail ve
elektronik imzaya
geçilmesi

30.000

0

0

0

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi

AH.1.7. İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması

AH.1.7.1

Üyelerin
kurumsal
kapasitesinin
geliştirilmesine
yönelik teknik
eğitimlerin
verilmesi

Genel Sekreterlik- Kalite Sorumlusu

20.000

25.000

30.000

35.000

AH.1.7.2

Yurtdışı ve yurtiçi
fuar katılımları
veya iş gezilerin
gerçekleştirilmesi

Genel Sekreterlik

100.000

125.000

150.000

175.000

AH.1.7.3

Üye faaliyet, eğitim ve etkinlik
sayısı

Genel Sekreterlik- Kalite Sorumlusu

100.000

110.000

120.000

130.000

AH.1.8.Satış salonlarını etkin hale getirmek
AH.1.8.1

Diğer borsa satış
salonlarını kıyaslamak

Genel Sekreterlik- Kalite Sorumlusu

5.000

6.000

7.000

8.000

AH.1.8.2

Elektronik platform satış işlemlerinin aktarılması
için çalışmaların
yapılması

Genel Sekreterlik

30.000

0

0

0

TOPLAMLAR

3.805.100
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3.314.900

3.429.700

4.222.500

AMAÇ 2: ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK

2019
2020
2021
2022
MALİYET
MALİYET
MALİYET MALİYET
AH.2.1. Üye Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmet Çeşitliliğini Artırmak
SORUMLU BİRİM

AH.2.1.1

Üyelerin etkinlik
faaliyet ve
toplantılara
katılımın
artırılması

AH.2.1.2

Üyelerimize
hizmet için sosyal
tesisler yapmak

Genel Sekreterlik

AH.2.1.3

Hibe programlarını üyelere duyurmak ve bilgi desteği sağlamak

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi- İPA Ar&Ge
Birimi

AH.2.1.4

Üyelerimizi
kendi faaliyetleri
alanları hakkında
bilgilendirmek
amacıyla
danışmanlık
hizmeti vermek

Genel Sekreterlik- Bilgi
İşlem Birimi

AH.2.1.5

Üye ziyaretlerinin
yapılması

Genel Sekreterlik- Kalite
Sorumlusu

AH.2.1.6

Üyelerin meslek
gruplarıyla ilgili
sektörel toplantı
ve eğitimler
düzenlemek

Genel Sekreterlik- Kalite
Sorumlusu

AH.2.1.7

Sektörlere yönelik ekonomi,
ARGE çalışmaları
ve proje araştırmaları yapılması

Genel Sekreterlik- İPA
Ar&Ge Birimi- İhracat
Destek Ofisi

AH.2.1.8

Üye firmalarımızı
ilgilendiren sektörel konularda
görüş ve önerileri
ilgili makamlara
iletmek

Genel Sekreterlik- Kalite
Sorumlusu

10.000

11.000

12.000

13.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.000

1.500

2.000

2.500

5.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

25.000

15.000

18.000

21.000

24.000

20.000

25.000

30.000

35.000

20.000

Genel Sekreterlik- Kalite
Sorumlusu
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AH.2.2. Üyelerimizin Kurumsallaşmasına Katkı Sağlamak
Üye
birimi
oluşturulması

Genel
Sekreterlik

20.000

AH.2.2.2

Üye memnuniyeti
y ö n e t i m
sisteminin
kurulması

Genel
SekreterlikKalite
SorumlusuBilgi
İşlem
Birimi

5.000

6.000

7.000

8.000

AH.2.2.3

Üyelerin sorunlarıyla ilgili olarak
lobicilik faaliyetleri düzenlemek

20.000

30.000

40.000

50.000

AH.2.2.4

Üyelerimizin
mesleki
ve
k u r u m s a l
g e l i ş i m i n i
sağlamak

15.000

20.000

25.000

30.000

AH.2.2.1

Genel
Sekreterlik
Genel
SekreterlikKalite
Sorumlusu

21.000

22.000

23.000

AH.2.3. Üyelerimizin vizyonunun gelişmesine katkı sağlamak
AH.2.3.1

Üyelere sektörel
konularda gezi
fuar ve etkinlik
düzenlenmek

Genel
SekreterlikKalite
Sorumlusu

30.000

40.000

50.000

60.000

AH.2.3.2

Üyelere sektörel
konulara
yönelik eğitim
düzenlemek

Genel
SekreterlikKalite
Sorumlusu

10.000

11.000

12.000

13.000

Sektörlere yönelik Ar-Ge raporlarının hazırlanması

Genel
Sekreterlik- İPA
Ar&Ge
Birimiİhracat
Destek
Ofisi

5.000

6.000

7.000

8.000

AH.2.3.3

AH.2.4. Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını daha etkin yönetmek
AH.2.4.1

Daha geniş ve
etkin üye beklenti
ve ihtiyaçlarını
belirlemek için
yöntemler belirlemek

Genel
SekreterlikKalite
Sorumlusu

4.000

5.000

6.000

7.000

40.000

50.000

60.000

70.000

235.000

271.500

328.000

384.500

AH.2.5. Üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak
AH.2.5.1

Üyelerin
gelişimi için
organizasyonlar
yapmak

Genel
SekreterlikKalite
Sorumlusu

TOPLAMLAR
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AMAÇ 3: İNSAN KAYNAĞININ ETKİNLİĞİNİ VE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK

SORUMLU BİRİM

2019
2020
MALİYET MALİYET

2021
MALİYET

2022
MALİYET

AH.3.1.Personelimizin Gelişimini Sağlamak
AH.3.1.1

Kişisel gelişim
ve teknik eğitimlerinin artırılması

Genel Sekreterlikİnsan Kaynakları
Birimi

AH.3.1.2

Personel toplantıları düzenlemek

Genel Sekreterlikİnsan Kaynakları
Birimi

AH.3.1.3

Performans
sisteminin geliştirilmesi

Genel Sekreterlikİnsan Kaynakları
Birimi- Bilgi İşlem
Birimi

AH.3.1.4

Çalışan eğitim
ihtiyaçlarının
ŞUTB nın Stratejik Planı ile
uyumlu olarak
belirlemek

Genel SekreterlikKalite Sorumlusuİnsan Kaynakları
Birimi

30.000

35.000

40.000

45.000

5.000

6.000

7.000

8.000

3.000

3.500

4.000

4.500

2.000

2.500

3.000

3.500

AH.3.2.4

Çalışanlarına
yönelik takdir ve
tanıma sistemi
oluşturmak

9.000

10.000

11.000

1.000

1.500

2.000

2.500

1.000

1.500

2.000

2.500

2.000

3.000

4.000

5.000

52.000

62.000

72.000

82.000

4.689.000

AH.3.2.3

Çalışanların
iş tanımlarını
SP’ye uyumlu
oluşunu sağlamak

Genel SekreterlikKalite Sorumlusuİnsan Kaynakları
Birimi

8.000

3.829.700

AH.3.2.2

Çalışanlara
yönelik kalite
sistemini
geliştirmek

Genel SekreterlikKalite Sorumlusuİnsan Kaynakları
Birimi

3.648.400

AH.3.2.1

Çalışanların
birbiri ile iletişini
arttırmak için
organizasyonlar
düzenlemek

4.092.100

AH.3.2. Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetler Yapmak

Genel SekreterlikKalite Sorumlusuİnsan Kaynakları
Birimi
Genel SekreterlikKalite Sorumlusuİnsan Kaynakları
Birimi
TOPLAMLAR

GENEL TOPLAMLAR

121

STRATEJİK PLAN İZLEME TABLOSU

AMAÇ 1

122

123

AMAÇ 2

124

AMAÇ 3

125

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan GÜLLE

Küçük Nasan BÜLBÜL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Nusret KARA

Mahmut KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Sayman Üye

126

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclisi

İsa KIZILDEMİR
İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı
Meclis Başkanı
İsa KIZILDEMİR
İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı
Meclis Başkanı

Mehmet ALTANDAĞ
Mehmet
ALTANDAĞ
Meclis
Başkan Yardımcısı
Meclis Başkan
Yardımcısı
Mehmet
ALTANDAĞ
Mehmet ALTANDAĞ
Meclis Başkan Yardımcısı
Meclis Başkan Yardımcısı

Mahmut ÇİFTÇİ
Mahmut
ÇİFTÇİ
Meclis
Bşk. Yrd.
Meclis Bşk.
Yrd. ÇİFTÇİ
Mahmut
Mahmut ÇİFTÇİ
Meclis Bşk. Yrd.
Meclis Bşk. Yrd.

Mehmet KAYA
Mehmet
YönetimKAYA
Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet
KAYA
Mehmet
KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Faruk AKBAŞ
Meclis Üyesi

Halil KUTLUAY
Meclis Üyesi

Halil ALKAN
Meclis Üyesi

Kemal UFLAZ
Meclis Üyesi

Küçük Nasan BÜLBÜL
Meclis Üyesi

Neşet KARAKUCAK
Meclis Üyesi

Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi

Nusret KARA
Meclis Üyesi

Ömer ÇİÇEK
Meclis Üyesi

Orhan GÜLLE
Meclis Üyesi
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Akreditasyon
Çalışmalarımız

129

130

131

132

133

134

“TARIMDA KALİTE”

www.sutb.org.tr

