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Sunuş

TOBB’nin 2003 yılından beri devam ettirdiği Akreditasyon sistemi uygulamaları, günümüzün rekabet
koşullarında kurum ve kuruluşların hem kurumsal altyapılarına ve hem de kendini sürekli geliştirerek
katma değer sağlamasına öncülük etmektedir.
Malkara Ticaret Borsası olarak üyelerine beş yıldızlı hizmet şiarı ile bilinen bu akreditasyon sistemini
gecikmeli de olsa belirledik. Kendimizi bu standardın uygulamalarını rehber alarak ileriye götüreceğimizi,
özellikle kaliteli hizmet anlayışımız arttıracağının ve üyelerimizin kurum ilişkisini güçlendireceğini
biliyoruz.
Bu sistemin bir parçası olan en az dört yıllık ve 2016-2019 yıllarını kapsayan bir öngörüsel dokuman
niteliğinde olan stratejik planımızı akreditasyon danışmanı yardımcılığında tamamladık. İç paydaş
dediğimiz personel, meclis ve yönetim kurulu ve dış paydaş olarak belirlediğimiz borsamızın etkinlik
alanlarında birinci derecede yakın kurum ve kuruluşlarla yaptığımız mevcut durum ve beklenti analizleri
sonucunda hazırladık ve sizlere aşağıda sunmaktayız.
Sistemin hayata geçirilmesinde en önemli bileşenin üyelerimiz olduğunun farkındayız. Öncü bir borsa
olma vizyonu ile üyelerimizin iş dünyasında sürekli gelişim ve katma değer sağlaması ile ilçemizin ve
ilimizin büyüyeceğinin farkındayız.
İstihdamdan yatırıma, ekonomik kalkınmadan refah seviyesinin yükselmesine kadar her türlü olanağın
gelişmesine yardım edeceğimizi bu stratejik planın uygulaması bizlerin öncelikli görevi olmuştur. Planın
hazırlanmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarım.
Atilla AYAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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1. STRATEJİK PLAN SÜRECİ
1.1. Stratejik Plan Esasları
1.1.1 Stratejik Planlama Çerçevesi
2016-2019 yıllarını kapsayan MALKARA TB (Malkara Ticaret Borsası) stratejik planının hazırlanmasında
TOBB Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu esas alınmıştır. Stratejik Planın oluşturulması
aşamasında MB Eğitim ve Danışmanlık firması danışmanları ile işbirliği yapılmıştır.
Malkara Ticaret Borsası stratejik plan hazırlama çalışmaları sırasında aşağıdaki kaynaklar girdi olarak
kullanılmıştır.
1.

TOBB Çalışmaları

2.

TOBB Akreditasyon Kurulu Yayınları

3.

Trakya Kalkınma Ajansı Çalışmaları

4.

Malkara Valiliği Analiz ve Raporları

5.

Malkara Ticaret Borsası Yayınları

6.

Malkara Ticaret Borsası Kalite El Kitabı

7.

Malkara Ticaret Borsası İç Yönergesi

8.

Malkara Ticaret Borsası Meclisi, Yönetim Kurulu ve Personeli

9.

Malkara Ticaret Borsası Paydaşları

1.2.2. Stratejik Planlama Süreci
Malkara Ticaret Borsası’nda uygulanan stratejik planlama çalışmasının aşamaları sırasıyla aşağıdaki
gibidir:
- Stratejik Planlama eğitimi,
- Stratejik Planda kullanılacak dokümanların oluşturulması,
- İç ve dış paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerin alınması,
- Borsa GZFT analizinin yapılması,
- Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
- Kurumsal Performans Sistemi’nin oluşturulması,
Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; Malkara Ticaret Borsası’nın 3 kişiden oluşan stratejik planlama
ekibine “Stratejik Planlamada Temel Kavramlar” eğitimi, ikinci aşamasında; Borsada çalışan tüm personele
“Stratejik Planlama Süreçleri”ne yönelik farkındalık eğitimi verilmiştir. Üçüncü aşamada, tüm borsa
personeline, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, disiplin kurulu üyelerine Stratejik Planlama Eğitimi”
verilmiştir ve son aşamasında ise diğer üyelerine “Üye Memnuniyet Anketi” yaparak elde ettiği sonuçları
stratejik amaçlarla doğrulayarak plana aktarmıştır.
Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için, önce Yönetim Kurulu
Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalışanların katılımı ile “GZFT Analizi” gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara Borsanın güçlü ve zayıf yanları, daha sonra ise gelecekte Borsamızın önündeki fırsat ve
tehditlerin neler olabileceği sorulmuştur. Katılımcıların cevapları beyin fırtınası yöntemiyle tespit edilmiştir.
Alınan cevapların önem sıralaması kapalı bir şekilde tüm katılımcılar tarafından yapılmış ve açıklanan
sonuçlar katılımcılar tarafından tartışılarak ortak önem derecesi sıralaması yapılmıştır.
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Bununla birlikte Borsa dışındaki paydaşların Borsayı nasıl gördüğü ve Borsadan neler beklediğinin
belirlenmesi ve stratejiler oluşturulurken bu görüşlerden faydalanılması için “Dış Paydaş Görüşleri” tespit
edilmiştir. Aynı şekilde hem dış paydaşlara hem de iç paydaşlara da revize edilen “İç Paydaş Anketi” ve “Dış
Paydaş Anketi” ve uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Stratejik Plana dahil edilmiştir.
Stratejik amaçların belirlenmesi amacıyla, başta Borsamız Başkanı olmak üzere Stratejik Planlama Ekibi
yoğun toplantılar gerçekleştirmiştir. Başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulu üyelerimiz yaptıkları “ortak
akıl” toplantılar ile stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir.
Son bölümde ise, oluşturulan Stratejik Amaçlara yönelik performans göstergeleri oluşturulmuştur.
Performans göstergelerin oluşturulmasında ölçme ve değerlendirme kolaylığına özellikle dikkat edilmiştir.
Bunun yanında amaçların gerçekleştirilme süreci ile ilgili tarihsel süreçlerde ele alınmıştır. Borsa
Başkanımız, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin katılımıyla amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin tarihler
belirlenmiştir.
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2.MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1.Malkara Ticari Hayatı Ve Üretim
2.1.1. Malkara Hakkında Genel Bilgiler
Malkara ilçesi, Ülkemizin Marmara Bölgesi'nin Trakya Bölümü'nde yer almaktadır. Trakya Bölümüne adını
veren kavim Traklar’dır. Kaynaklar, Traklar’dan pek söz etmemektedir. Ancak son zamanlarda bu konuda
yapılan araştırmalarda bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Traklar MÖ V. yüzyılda Kralları Adela
zamanında Odrys adıyla anılırlar. Bunların, Yunanlılara ve Romalılara paralı askerlik yaptıkları
bilinmektedir. Dünyanın ilk isyanını Roma'da gerçekleştiren (M.0.90) Spartacüs (Spartaküs) Kırklareli’li
bir Trak’tır. 1980’li yıllarda Bulgaristan’da (Haskova'da) İngiliz araştırmacı James MELLART'ın yaptığı
kazılar, 1988'de Tekirdağ Naip Köyü’ndeki kazılarda çıkan eserler, Traklar’ın söylenenlerin aksine, zengin
bir kültüre sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Malkara'nın kuruluşuna gelince; Pers kralı Kserkes (Kayhüsrev) zamanında Yunan şehirleri ile yapılan
savaşlar (Pers savaşları) sırasında, Malkara'ya çok yakın olan Gürgen Bayırı denilen yerde bir kalenin
yapıldığı söylenmektedir. Bu kale civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar veya
Margaar adı verilmiştir. Farsça'da mar yılan, gar veya gaar da in-mağara anlamına geldiğine göre Malkara
sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir.
Bir söylentiye göre, Makedonya Kralı Büyük İskender (MÖ. 356-323) Trakya'da otuz yıldan fazla kalan
Persleri (İranlıları) Trakya'dan uzaklaştırınca, Malkara'da Sazan, Malgar ve Kumardaş isimli üç komutanı
yedek güçlerin başına bırakmıştır. Kumardaş isimli komutan da bir kale yaptırmıştır (halen oraya
Kumardaş Tepe denilmektedir). Sazan adlı Komutan da yine bir kale yaptırmıştır (bugün Sazan Çiftliği
denilen yerde). Bu kaleler daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Bizanslılar dönemine kadar savunma
amacıyla kullanılmışlardır.
Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde, Malkara, surları ile ünlü geniş bir yerleşim alanı idi. Bu sırada şehrin
adı Megalora-Megalahora (Büyükköy), Melagoro (Ulular ulusu) diye anılmaktadır. Bilindiği gibi,
Osmanlıların Rumeli'ye geçişi Sırplara karşı Bizans'a yardım amacıyladır. Daha sonra, Gelibolu - Çimpe
Kalesi’nin Osmanlılara Bizanslılar tarafından verilmesiyle, burayı bir üs olarak kullanan Osmanlılar,
tetik (ele geçirme) amacıyla, Gazi Süleyman Paşa'nın emrindeki güçlerle Rumeli'ye geçmişlerdir (13531356). Bu sırada Hacı İlbey, Lala Şahin, Balaban Bey, Küçükhıdır Bey, Evrenbey, Hacısungur Bey, Müstecep
Bey gibi ünlü komutanlar öncülüğünde Tekirdağ, Vize, Keşan, İpsala ve Çorlu şehirleri hızlı bir şekilde
alınmıştır. Bazı kaynaklar bu sırada Malkara'nın da alındığını yazmaktadırlar. Ancak, Malkara ve
Hayrabolu'nun Gazi Süleyman Paşa’nın ölümünden bir kaç yıl önce alındığı, akla daha yatkındır. Süleyman
Paşa bir av sırasında (Bolayır ile Seydikavak arasında) kaza ile ölmüştür (1359). Tahtın varisi olan bu
şehzadenin ölmesi üzerine yerine kardeşi I. Murat geçmiştir.
1360'lı yılların başında Bizanslıların saldırıları sonucunda Trakya’da Osmanlıların elinde bulunan bir çok
yer gibi Malkara'da elden çıkmıştır. Ancak 1. Murat, bölgede duruma hakim olunca, dana önce elden çıkan
yerler, Malkara da dahil olmak üzere Osmanlıların eline geçti. Bu duruma göre Malkara'nın Osmanlılara
geçtiği son ve kesin tarih 1363'tür. Malkara'yı fetheden komutanın da Hacı İlbey olduğu bilinmektedir.
Bugün Trakya'da birçok yerde Mezarı ve Hacı İlbey adına yapılmış okullar bulunmaktadır.
Malkara'nın kesin olarak Osmanlılara geçmesinden sonra, Osmanlı’nın yerleşme politikasına uygun olarak
Anadolu'dan getirtilen Yörükler, Malkara ve civarına yerleştirilmişlerdir. Bu arada, Ankara ve Çankırı

MALKARA TİCARET BORSASI

7

STRATEJİK PLANI

2016-2019

dolaylarından getirtilen bazı Ahi gruplar da Malkara’ya yerleştirilmişlerdir (Ahievren Köyü’nün adı da
buradan gelmektedir). 1. Murat'ın Ahiliğe karşı büyük bir sevgisi olduğundan (kendisi de bir Ahi'dir),
Malkara'ya getirtilen Yörükler arasında Ahilik oldukça yaygındır. Malkara ve civarına yerleştirilen
Yörüklerin büyük bölümünün 1. Mehmet (Çelebi) döneminde (1402-1421) Saruhan Beyliği’nin Yörükleri
olduğu bilinmektedir. Bunlar; Konya, Aydın ve Muğla çevrelerinden getirtilerek yerleştirilmişlerdir.
Başlarında da ünlü Paşayiğit (Keşan'ın Paşayiğit kasabası onun adını taşır) bulunmaktaydı.
İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra, Malkara'nın Balkanlara yapılacak seferler sırasında
önem kazandığı görülür. Fatih döneminde Malkara, daha sonraları Evlad-ı Fatihan adıyla anılan akıncıların
merkezi olacaktır.
Paşayiğit'in soyundan Turhan Bey, yaşadığı dönem içinde Malkara'nın gelişmesini sağlamış, bu dönem de
Malkara oldukça gelişmiştir. Zira, akıncı birliklerinin tüm ihtiyaçları buralarda karşılanmaktadır. Bugün
Malkara civarında Boyacılar, Enserciler, Ekmekçiler, Yaylagöne gibi isimler bu dönemin izlerini taşır.
Akıncı birlikleri için lazım olan her şey buralarda hazırlanıyordu. Turhan Bey’in oğulları Atina fatihi Ahmet
Bey (ki burada ölmüştür) ve kardeşi Ömer Bey (türbesi Malkara'da adıyla anılan caminin avlusundadır ve
Klasik Osmanlı üslubunu taşıyan yapı, sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir), Fatih döneminde
önemli bir Akıncı Beyidir. Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bey, Fatih'in
emriyle 1465'lerde Venedik'e 70 km. kadar yakın olan Isonzo Irmağına kadar, 1470'lerde Romanya Pleoşti
(Bükreş yakınları)'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır. Fatih'in isteği ile 1473 Otlukbeli Savaşına
katılmış, Uzun Hasan'ı İran içlerine kadar kovalamış ve bu sırada esir düşmüştür. Fatih, bu değerli
adamını, birçok İranlı esiri vererek geri almıştır. Bundan sonra Ömer Bey'in gözden düştüğü ve Malkara'da
öldüğü bilinmektedir (1488).
Yükselme döneminde Edirne-Belgrad önem kazanınca Malkara eski önemini yitirir gibi görünür. Ancak bu
sırada, ünlü devlet adamlarının ve komutanlarının sürgün yeri olarak önemini devam ettirir.
2.1.2 İlçemizin Siyasi, Coğrafi Ve Ekonomik Durumu
1.225 km2 yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesidir. 4’ü merkez toplam 77
mahalleden oluşmaktadır. Tekirdağ İline 56 km, uzaklıkta olan Malkara’nın kuzeybatısında Edirne'nin
Uzunköprü İlçesi, kuzeydoğusunda Hayrabolu, güneydoğusunda Şarköy, güneyinde Çanakkale'nin
Gelibolu ilçesi, batısında ise Edirne'nin Keşan İlçesi bulunmaktadır. Malkara çevresinde bulunan İlçelerden
Keşan'a 26 km., Uzunköprü'ye 72 km., Gelibolu'ya 100 km., Şarköy'e 48 km., Hayrabolu'ya 46 km.
mesafededir. İlçede yüksek dağlar, vadiler yoktur. İlçemiz 2015 nüfus verilerine göre 52.663 kişidir.
Genelde toprakları aşılmış tepelerden yan ova özelliği gösteren plato görünümündedir. Tekirdağ ilimizin
en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara ya 25 km. mesafededir. Bu dağlar, ilçemizin güney bölümünde,
Tekirdağ-Gelibolu istikametinde uzanırlar, ilçemiz Çimendere Köyü yakınında son bulur. Ganos dağı, Tekir
sıra dağlarının en önemli yükseltisidir (845 m.). Malkara'nın yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları
yoktur.
Barajları ve göletleri besleyen dereler vardır. Karacahalil, Gözsüz dereleri, Sağlamtaş'ın içinden geçen Çay
deresi, Şalgamın içinden geçen Uzundere, Müstecep-Aksakal arasından geçen Köprüdere, Kürtününün
içinden geçen Curculu deresi, Batkın-Kiremitlik arasında Pohça deresi, Müstecep-Sırtbey arasından geçen
Kayakdere, Deliller-Ballı arasından geçen Şaşandere, Balabancığın güneyinden geçen Kocadere, Deveci-
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Kadıköy arasından geçen Anadere, Karacahalil-Elmalı arasından geçen Ezberlidere, Gözsüz-Allıışık
arasında Kazanca deresi Kadıköy Barajı deresi, Sarıpolat'tan geçen Şekerdere, Yenidibek-Teteköy
arasındaki Değirmendere bunların arasındaki önemlilerdir. İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali,
Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Bunlar fazla geniş olmamakla
birlikte bu ovalar ilçenin önemli düzlükleridir. İlçenin hudutları içinde doğal göl bulunmamaktadır. Yapay
baraj ve göletler vardır. Karaidemir ve Kadıköy barajları en önemli yapay barajlardır.Bunun yanında, yine
sulama amaçlı yapılan Yaylagöne, Vakıfidemir, Yenidibek (Pişman), Doluköy, Küçükhıdır, Karacagür
göletleri yapılmıştır. Yapılan bu baraj ve göletlerle ilçenin sulanabilir arazi miktarı, 28.360 dekara
yükseltilmiştir.
İlçe topraklarının kullanıma göre dağılımı şöyledir.
Kültür arazisi:

766.763

dekar

Tarım Dışı Arazi:

141.174

dekar

Orman Arazisi:

232.380

dekar

Mera Arazisi:

75.973

dekar

Çayır Arazisi:

8.710

dekar

TOPLAM :

1.225.000

dekar

İlçe; kara iklimine sahip olup, kış ayları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yazlar da, genellikle sıcak ve
kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 500 milimetredir. Malkara ilçesinde tarım alanlarının verimi Türkiye
ortalamasının oldukça üstündedir. Dolayısıyla ilçede tarım ve hayvancılık oldukça iyi durumdadır.
Arazilerin tamamında başta buğday, ayçiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir. Yıllık
buğday üretimi 150.000, ayçiçeği üretimi ise 60.000 tondur. İlçemiz hayvancılık açısından da son derece
önemli bir potansiyele sahiptir.
Son yıllarda yapılan yatırım ve hizmetler hayvancılığı hem sayısal hem de nitelik olarak büyük ölçüde
arttırmıştır. Hayvancılık tarım sektörü içinde ön sıraya çıkmış, özellikle kırsal kesimin gelirinin
artmasında rol oynamıştır. Süt sığırcılığının yanında et sığırcılığı da önemli ölçüde artmıştır. Küçükbaş
hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısının artmasına paralel olarak azalmıştır. Tarım sektörünün içinde
hayvancılığın payı %50'nin üzerindedir. Türkiye'de bu oran %25 civarındadır. İlçede büyükbaş hayvan
sayısı 52.330, küçükbaş hayvan sayısı; koyun: 55.300, keçi; 19.800'dür.
İlçesinde faaliyetini sürdüren ve üyemiz olan 3 un fabrikası, 2 yağ fabrikası, 2 yem fabrikası, 4 mandıra
bulunmaktadır. İlçenin gerçek anlamda sanayi tesislerine kavuşması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi
kurulmuştur. İlçeye 8 km. mesafedeki Sufatça Çiftliği mevkiinde 1000 dekarlık alan Organize Sanayi
Bölgesi yeri olarak seçilmiştir. İlçede 1990 yılında faaliyete geçen Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır.
Sanayi Sitesi, gerek ilçeye, gerek bölgeye yaptığı hizmetlerle bölge ekonomisine çok önemli katkılarda
bulunmaktadır. İlçe, yer altı madenleri bakımından da son derece zengindir. Trakya bölgesinin en önemli
linyit kömür yatakları bu bölgededir.
Malkara ilçesinin yer altı zenginliği bakımından sahip olduğu en önemli maden linyit kömürüdür. İlçe
yüzölçümünün % 50’si maden sahası ruhsatına bağlı olup, bu ruhsat sahaları içinde irili, ufaklı 26 adet
işletme kömür üretim faaliyetine devam etmektedir. Ocakların bir kısmı açık işletme, şeklinde üretim
yaparken bir kısmı da kapalı işletme galeri yöntemiyle kömür üretmektedir. İşletmelerin tamamı özel
sektöre aittir. Kömür, ilçe ekonomisinde son derece önemli yer tutmaktadır.
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2.1.3. Verilerle Malkara
YERLEŞİM
MERKEZ
TAŞRA
TOPLAM

4 MAHALLE
73 MAHALLE
77 MAHALLE

CİNSİYETE GÖRE NÜFUS
ERKEK
KADIN
TOPLAM

27.000 KİŞİ
26.000 KİŞİ
53.000 KİŞİ

YERLEŞİM YERİNE GÖRE NUFUS
KENT
KIR
TOPLAM
ARAZİ DAĞILIMI
KÜLTÜR ARAZİSİ (TARIM ARAZİSİ)
MERA ARAZİSİ
ÇAYIR ARAZİSİ
ORMAN ARAZİSİ
TARIM DIŞI ARAZİ
TOPLAM (YÜZÖLÇÜMÜ)
BELLİ ÜRETİM MİKTARLARI
BUĞDAY
AYÇİÇEK
İNEK SÜTÜ
CANLI HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ
YERLİ
MELEZ
SAF KÜLTÜR
MANDA
TOPLAM
KÜÇÜKBAŞ
KOYUN
KEÇİ
TOPLAM

27.000 KİŞİ
26.000 KİŞİ
53.000 KİŞİ

767.000 DEKAR
76.000 DEKAR
9.000 DEKAR
232.000 DEKAR
141.000 DEKAR
1.225.000 DEKAR

150.000 TON
60.000 TON
100.000 TON

200 BAŞ
50.600 BAŞ
1.500 BAŞ
30 BAŞ
52.330 BAŞ
55.300 BAŞ
19.800 BAŞ
75.100 BAŞ

BARAJLAR
KARAİDEMİR BARAJI, KADIKÖY BARAJI, ÇOKAL BARAJI (KISMEN)
GÖLETLER
YAYLAGÖNE GÖLETİ, VAKIFİDEMİR GÖLETİ, YENİDİBEK (PİŞMAN) GÖLETİ,
DOLUKÖY GÖLETİ, KARACAGÜR GÖLETİ, BATKIN GÖLETİ, KARACAHALİL GÖLETİ,
MÜSTECEP GÖLETİ, KÜÇÜKHIDIR GÖLETİ.
AKARSULAR
Karacahalil Deresi, Gözsüz Deresi, Çay Deresi, Uzundere, Köprüdere,
Curculu Deresi, Pohça Deresi, Kayakdere, Şaşandere, Kocadere, Anadere,
Ezberlidere, Şekerdere,Kazanca Deresi, Kadıköy Deresi, Değirmendere.
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2.1.4. Malkara Önemli Tarım Ürünleri Üretim Durumu 2015 Yılı
YILLAR İTİBARİYLE ÜRÜN GRUPLARININ İŞLEM HACİMLERİ (TUTAR BAZINDA)
ÜRÜN ADI

2011

2012

2013

HUBUBAT
HUBUBAT
MAMÜLLERİ

88.572.649,38

115.250.131,29
-

2.015.488,49

YAĞLI TOHUMLAR

136.518.114,46

155.036.524,71

NEBATİ YAĞLAR

1.072.874,36

KÜSPELER

13.871,60

SÜTLER

85.751.828,94

114.895.330,69

SÜT ÜRÜNLERİ

21.463.979,51

ETLER

4.549.396,31

1.332.067,38
180.274,36

-

SAKATATLAR
CANLI
HAYVANLAR

4.866.924,56

HAM DERİLER

52.781,50

SU ÜRÜNLERİ
SEBZE VE
MEYVELER
KABUKLU
KURUYEMİŞLER
ORMAN
MAHSÜLLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ
MADDELER
TOPLAM

346.928.279,54

2014

2015

120.201.069,14 162.725.504,24
820.299,23

1.239.917,02

168.688.402,53
2.466.806,70

168.242.765,12 185.309.479,19

196.811.392,46

14.876.797,52

11.404.867,53

12.887.157,20

4.174.641,06

3.402.168,80

1.968.102,59

123.995.593,92 138.133.201,82

145.571.637,77

49.283.901,95

72.204.103,04

100.599.343,36

110.545.544,26

7.084.553,16

9.620.266,31

26.387.638,98

33.814.056,98

-

-

35.497,50

3.555.701,00

11.276.053,98

289.291,40

8.612,00

592.357,60

13.913,70

14.173,20

12.013,00

17.115,00

34.489,80

1.385.212,44

21.463,48

20.106,00

19.000,00

18.822,45

1.164.283,24

1.364.088,53

1.314.414,37

1.100.860,88

624.406,84

170.407,00

332.440,00

476.464,00

1.008.530,61

615.795,23

1.137.692,13

205.990,00
1.296.459,54

3.643.026,21

-

168.959,00
1.613.993,59
452.193.267,44

520.225.319,32 643.155.743,63

15.097.518,84
1.543.315,00

691.721.307,05

2.2. Malkara Ticaret Borsası’nın Tarihçesi
Borsamız, 04 Temmuz 1957 tarihinde zamanın önde gelen Tüccarları eliyle kuruluşu ile ilgili belgeler
Ticaret Bakanlığı’na sunularak kuruluş sağlanmış ve 1958 yılı başında faaliyetine başlamıştır.
Malkara ticaret borsası, 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu”
gereği üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı
kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel
kişiliğe sahip Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
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İlçemizin, Gazibey Mahallesi Tevfikbey Caddesinde kiralık bir yer bularak faaliyetine başlayan Malkara
Ticaret Borsası daha sonraları kiracısı bulunduğu yeri satın alarak restore etmiş ve 1992 yılına kadar bu
binada hizmetini sürdürmüştür. 1992 Yılında eski bina yıkılarak 4 katlı yeni bir hizmet binası yapılmıştır.
Bahse konu binada hizmetini sürdürürken, tartı ve laboratuvar hizmetlerini farklı yerlerde halkımıza
sunmuştur.
2003 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve Yeni Sanayi Sitesi yanında almış olduğu 48 dekarlık arazinin
ifrazını yaptırarak 30000 metrekarelik alan üzerine tüm hizmetlerin bir arada verildiği modern bir bina
yapmış ve 2004 yılı haziran ayında yeni ve modern binasında gerek tüccarlara ve gerekse yöremiz
üreticilerine hizmet vermeye başlamıştır.
Yeni binamızda 100 kişilik satış salonu, toplantı ve çalışma odaları, laboratuvar ve tartı tesisleri bir arada
bulunmakta olup, hizmet binası kapalı alanı 1650 metrekaredir. Borsanın yeni hizmet binasında tüm
üretici ve tüccarlara son sistem laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, günün 24 saati tartı hizmetleri
sunulmaktadır.
Gelişen ve değişen günümüz ekonomisine ayak uydurmak için Borsamız öncülüğünde mülkiyetinde
bulunan 18.000 metrekarelik arsası S.S. Malkara Zahireciler Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne
satılarak ilçemiz tüccarlarının 28 adet depo yapmaları sağlanmıştır. Bununla yetinmeyip 2005 yılında 12
adet büro ve 2013 yılında 12 adet depo ile 6 adet büro daha inşa edilerek üyelerimize kiralanmış ve
Borsamızın çalışma alanı tam bir Kompleks halini almıştır.
Borsamız organları; Borsa Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruludur. Bu organların seçme ve seçilme
nitelikleri kanun ve yönetmeliklerde gösterilmektedir. Malkara Ticaret Borsası Meclisi karar ve denetim
organı, Yönetim Kurulu yürütme organı ve Disiplin Kurulu ise disiplin kovuşturmalarını yapan organdır.
Malkara Ticaret Borsası’nın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Sekreter Yönetim
Kurulunun inhasıyla Borsa Yönetimi tarafından tayin olunur. Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri
haricinde toplantıların daimi üyesi olup oy hakkına haiz değildir. Üyelerin taleplerini en kısa sürede yerine
getirmek amacı ile bilgisayar ağı kurulmuş ve sistem donatılmıştır.
2.3. Malkara Ticaret Borsası Üye Demografik Yapısı
Borsamız, 2015 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 120 üyeye sahiptir. Borsa 2015 üye anketi
verileri esas alındığında üyelerin; faaliyet yapısı, işletme büyüklüğü ve yapısı yönünden aşağıdaki
grafiklerde gösterilmiştir.
Bu verilere göre borsamız ağırlıklı şu 3 meslek grubundan oluşmaktadır.
1.
2.
3.

Hububat ve Hububat Mamulleri
Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağ ve Gıda Maddeleri
Hayvancılık, Et, Süt ve Süt Ürünleri
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STATÜYE GÖRE ÜYE DAĞILIMI

2014

2015

DEĞİŞİM

%'Sİ

Anonim Şirket

5

6

1

20%

Limited Şirket

37

41

4

11%

Kooperatif

3

5

2

67%

Şahıs Firması

40

42

2

5%

Esnaf

26

26

0

0%

TOPLAM

111

120

9

8%

2.4. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Kamu kurumları 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile başlayan yasal sürecin ertesinde stratejik plan yapma yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. Ancak stratejik
planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Stratejik planlama sürecinde, 24
Aralık 2005 tarihinde yayımlanan “5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 26 Mayıs 2006 tarihli
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” referans metinler
olarak kabul edilmektedir.
Malkara Ticaret Borsası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni tanımlayan 18.05.2004
tarihli 5174 sayılı Kanunun 28. maddesinde borsalar; “bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya
dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere
kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu” olarak ifade edilmektedir.
Bu çerçevede Malkara Ticaret Borsası’nın stratejik planının temel dayanağını 2010 tarihi itibarıyla
güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri oluşturmaktadır. Malkara
Ticari Borsası’nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kurulu’dur.
2.5. Görevlerimiz
 Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.


Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.



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



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



51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.



Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar
kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.



Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve
ilan etmek.



Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına
dava açmak.
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Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamalar
izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.



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



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



Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.



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

2.6. Borsa Süreçleri Analizi

KAYNAKLAR

DESTEK SÜREÇLER

TEMEL SÜREÇLER

YÖNETSEL
SÜREÇLER

Ana
Süreçler

Alt Süreçler

Yönetime Sistemsel
Yaklaşım

Operasyonel Hizmetler

Faaliyetler
Oda/ Borsa Mevzuatı
Stratejik Beyanlar ve Politikalar
AİK, İş Planlaması ve Yönetimi
Politika ve Temsil Faaliyetleri
Stratejik Plan
Tescil (Alım, Satım ve İhracat)
Üye Sicili / Muamelat İşlemleri / Müstahsil Kayıtları
Belge Hazırlama - Onaylama

Taktik Hizmetler

Stratejik Destek
Faaliyetleri

Klasik Destek Hizmetleri
Altyapı
İnsan Kaynakları
Mali Kaynaklar
Mevzuat Kaynağı
Bilgi Kaynağı

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Politika temsil faaliyetleri
Lobicilik faaliyetleri
Üye İlişkileri
İletişim Ağı
İş Geliştirme ve Eğitim
ISO 9001 KYS ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi
Haberleşme ve Yayınların Yönetimi, Bilişim Teknolojileri
Yönetimi
Ekonomik ve İş İstatistikleri
İş Planlaması ve Yönetimi
Uluslar arası Ticaret Yönetimi
Oda/Borsa Mevzuatı
Mali İşler
Bilgi İşlem Teknolojileri, Basın Yayın
İnsan Kaynakları Yönetimi
Mali Yönetim
Oda/Borsa Mevzuatı
Bilgi, Destek ve Danışmanlık
Araştırma & Geliştirme Planlaması
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2.7.İnsan Kaynakları
SIRA
NO
ADI SOYADI

Görevi

YAŞ

İŞE GİRİŞ

MEZUNİYET

1

Fatih Yılmaz

Genel Sekreter

38

23.11.2000

Lisans

2

Ayhan Pınarcı

Tescil Memuru

34

07.04.2008

Lise

3

Onur Deliktaş

Laboratuvar Memuru 43

01.05.2001

Lisans

4

Hüseyin Kaya

Tartı Memuru

50

01.07.1988

Ortaokul

5

Ali Kurt

50

05.07.2007

İlkokul

6

Erman Çalışkan

32

01.06.2015

Önlisans

7

Sercan Gürz

Tamamlayıcı
Hizmetler
Tamamlayıcı
Hizmetler
Tamamlayıcı
Hizmetler

29

01.03.2015

Önlisans

İLKOKUL; 1
LİSANS; 2
ORTAOKUL; 1

LİSE; 1

ÖN LİSANS; 2
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2.8. Organizasyon Şeması

KALİTE VE
AKREDİTASYON BİRİMİ

ÖZEL KALEM VE BASIN
BİRİMİ
MALİ İDARİ İŞLER VE
PERSONEL BİRİMİ
YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETERLİK
TESCİL VE MUHASEBE
BİRİMİ

MECLİS

AKREDİTASYON
İZLEME KOMİTESİ

LABORATUVAR VE
KANTAR BİRİMİ

HESAPLARI İNCELEME
KOMİSYONU

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
DİSİPLİN KURULU

2.9.Mali Durum
Malkara Ticaret Borsası Son 3 Yılın Gelir Gider Tablosu
YIL

GELİR (TL)

GİDER (TL)

2013

953.653,26

577.673,56

2014

1.061.327,39

527.804,24

2015

1.207.380,40

555.079,36

2015 Yılı En Çok İşlem Gören İlk Üç Ürün
Sıra No

Ürün

Ort . Fiyat

İşlem Miktarı

İşlem Tutarı (TL)

1

Buğday

0,761

213.553.759

162.419.830,86

2

Ayçiçeği

1,546

120.718.108

186.676.136,49

3

İnek Sütü

1,168

119.594.513

139.673.094,28
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2.10.Paydaş Analizi
Bu çalışma kapsamında Malkara Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinin son dört yıl temas yoğunluğu
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede en çok temas kurulan kurum, kuruluş ve gruplar incelenmiştir.
İnceleme sonucunda temasa geçilen kurum, kuruluş ve gruplar ile bu temasların konu, kapsam ve
yoğunlukları değerlendirmeye alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda Malkara
Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen, faaliyetlerini birlikte
yürüttüğü, hizmetlerinden faydalananlar ve diğerlerinin faaliyetlerine katılım sağlanan tüm ilgili tarafların
analizi yapılmıştır.
Malkara Ticaret Borsası’nın kurumsal olarak öncelikli paydaşı üyeleri olarak tanımlanmıştır. Üyeler
hizmetlerin niteliği, yapısı, amacı ve sonuçları itibariyle en etkili karar verici paydaş konumundadır.
PAYDAŞLIK
YAPISI

KRİTİKLİK
DEĞERİ

PAYDAŞ

PAYDAŞLIK KONUSU

TOBB

Akreditasyon sistemi, personel ve
yönetici eğitimleri, bilgi paylaşımı
Müşteri, bilgi paylaşımı, hizmet ve
işbirliği, eğitim

Dış paydaş

Yönetim faaliyetleri ve bütçe
oluşturma
Şikayetleri inceleme

İç paydaş

İşbirliği yap

İç Paydaş

İşbirliği yap

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU

Aylık mizan ve masraf listelerini ön
denetimini yapar

İç Paydaş

BORSA PERSONELİ

Planın gerçekleştirilmesi

İç Paydaş

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlimizde yapılacak yatırımlara destek
vermek
Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Yapılacak projeler konferans bilgi ve
görüş paylaşımı, akademik destek

Dış paydaş

Tarım ve hayvancılık alanında bilgi
paylaşımı
veve
ortak
Ortak proje
lobi proje
faaliyetleri
gerçekleştirmesi

Dış paydaş

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

MALKARA ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI BAŞKANLIĞI
MALKARA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

MALKARA KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ
MALKARA ÖNDER ÇİFTÇİ
DANIŞMANLIK DERNEĞİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLÇE
BAŞKANLIĞI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLÇE
BAŞKANLIĞI

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Lobi faaliyetleri

Dış paydaş

SAYGIN GAZETESİ YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Borsanın faaliyetlerinin kamuoyuna
duyurulması

Dış paydaş

ÜYELER
MECLİS KURULU VE YÖNETİM
DİSİPLİN KURULU

MALKARA İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
MALKARA SOS. GÜV. KURUMU
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MYO MÜDÜRLÜĞÜ
TMO MALKARA AJANS AMİRLİĞİ
MALKARA TİCARET VE SANAYİ
ODASI BAŞKANLIĞI
MALKARA ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

MALKARA TİCARET BORSASI

İç Paydaş

Dış paydaş

Dış paydaş

İşbirliği yap
İşbirliği yap

İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İzle
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PAYDAŞ

PAYDAŞLIK KONUSU

PAYDAŞLIK
YAPISI

DEVRİM GAZETESİ YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Borsanın faaliyetlerinin kamuoyuna
duyurulması

Dış paydaş

MALKARA SON HABER GENEL YAYIN
YÖNETMENLİĞİ
MALKARAM.COM GENEL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MALKARA ANALİZ VE KONT. HİZ. İÇ
VE DIŞ TİC. A.Ş.
TRAKYA KALKINMA AJANSI

Borsanın faaliyetlerinin kamuoyuna
duyurulması
Borsanın faaliyetlerinin kamuoyuna
duyurulması

Dış paydaş

Ortak proje

Dış paydaş

Ortak proje

Dış paydaş

TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ
ODASI
TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

İşbirliği yap

HAYRABOLU TİCARET BORSASI

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

İşbirliği yap

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

İşbirliği yap

KEŞAN TİCARET BORSASI

Ortak proje ve lobi faaliyetleri

Dış paydaş

Dış paydaş

KRİTİKLİK
DEĞERİ
İzle
İzle
İzle
İşbirliği yap
İşbirliği yap
İşbirliği yap

İşbirliği yap
Paydaşların Malkara Ticaret Borsası ile temas konuları daha sonra amaçların belirlenmesi aşamasında
amaca katkı analizi çerçevesinde yeniden ele alınmıştır.
2.11.SWOT Analizi
Bu çalışmalarda tüm paydaşlara yapılan anketlerden elde edilen bulgular ile personel ile yapılan beyin
fırtınası çalışmalarından elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan içerik analizi ile
paydaşların paydaşlık konularına ilişkin değerlendirmeleri incelenmiş, aynı konuya yönelik olarak çalışan
personelin deneyimleri ilişkilendirilerek konular kümelendirilmiştir.

Bu çalışma sonuçlarının ışığında kurumun geleceğini şekillendirebilecek kavramların SWOT yapıları
aşağıda belirtilmiştir:

MALKARA TİCARET BORSASI

18

STRATEJİK PLANI

2016-2019

Güçlü Yönleri

•Köklü bir borsa olması, alt yapısının güçlü olması, gelişmiş laboratuvarının
bulunması, süt ve ayçiçeğinin en fazla üretildiği ve işlem gördüğü ilçede yer
alması, sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi.
•Tüketici menfaatlerini koruması, üretici menfaatlerini koruması, ülkemize döviz
kazandırılmasında önemli derecede rol oynar.
•Hasat döneminde TMO'nun yükünü hafifletmesi.
•Tesisleri çağın gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir.
•Personel yapısının öğrenmeye açık olması, mali yapısının güçlü olması, STK'lar ile
güçlü bir diyaloga sahip olması.
•Ekonomisinin iyi olması, köklü bir kurum olması, altyapısının tamamlanmış
olması.
•Güçlü bir kurum olması.
•Donanımlı bir yapıya sahip.
•Köklü bir kurum olması, ve üyelerine yardımcı olması.
•İlçede tarıma dayalı sanayi her geçen gün gelişmektedir. Süt işleme fabrikaları ve
tesisleri, OSB'de kurulmakta olan un fabrikalarını sayabiliriz.
•Her olayda olmaları, diğer STK'lar ile birlikte hareket etmeleri, kamu ve diğer
resmi daire amirleri ile iyi diyalogları.
•Üyelerinin pozisyonu gereği güçlü bir yönetim anlayışına sahip olması,
Malkara'nın büyümesinde etkili olacak en önemli kurum olması.
•Ekonomi, ticaret.
•Kurumsal yeri, faaliyet olarak tarımsal ve hayvansal üretim potansiyeli.
•Ulaşım altyapısı, borsa tesisleri (borsa binası, yan tesisler, depolar), laboratuvar
ve kantarın bulunması, deneyimli personelinin bulunması.
•Bölgesel tarıma dayalı sanayi kapasitesinin yüksek oluşu.

MALKARA TİCARET BORSASI
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Zayıf Yanlar

• AB ve Kalkınma Ajansı desteklerinden yararlanılmaması.
• Depolama limitlerinin yetersiz olması.
• Yapılan bilgilendirme toplantılarına katılımın yüksek olmayışı.
• Şehir merkezine uzak olması.
• Ulaşım olmaması.
• Yeterli işlerlik yok.
• Ne yazık ki bu işletmelerimiz henüz çevre sorunlarını çözümleyememiş
olmasını zayıf yanları olarak değerlendirebiliriz.
• Basın ile mesafeli durmaları.
• Bölgemizde ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere uzak kalması, ilçeye
dışarıdan yatırımcı gelmesi noktasında dış bağlantılarının zayıf olması,
kurumsallaşmada yeterli olmaması.
• Monokültür tarıma bağlı olarak girişimciliğin gelişememesi.
• İlçe borsası olması, satış salonunun etkili olarak çalışmıyor olması.
• Salon satışının az olması, elektronik sistemin kullanılmaması.

MALKARA TİCARET BORSASI
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Fırsatlar

•İstanbul ve AB gibi pazarlara yakınlık, ilçede Meslek Yüksekokulu'nun bulunması,
gelişmekte olan bir OSB'ye sahip olması.
•Organize sanayinin varlığı, ulaşım imkanlarının iyi oluşu, tarım malı üretme
potansiyeli.
•İlçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması.
•Tarım ve hayvancılık bölgesi olması.
•İyi bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var, bunu çok iyi değerlendirmelidir.
•Malkara'nın gelişme potansiyeline sahip olması.
•Ticaret Borsası'nın güçlü yapısının üreticilerden destek görmesi her halükarda bir
fırsattır diyebiliriz.
•Malkara'nın coğrafi konumubüyük bir fırsattır. Ancak bu güne kadar
değerlendirilememiştir. Ticaret Borsası kuruluş esasları gereği Malkara'nın önünü
açabilecek en önemli avantaja sahiptir.
•Malkara'nın coğrafi yapısı, tarımsal faaliyetler açısından ülkede önemli bir yere
sahip olması.
•Tarım ve hayvancılık sektöründe üretim potansiyelinin sürmesi, bölgenin tarım
arazilerinin sanayi alanı olarak kullanılmaması.
•Kalkınma Ajansı, Asyaport limanına yakınlık, tarım arazilerinin iyi bir şekilde
değerlendirilmesi.
•İlçenin yoğun et ve süt üretimine sahip olması, bölgede verimli toprakların
bulunması.

MALKARA TİCARET BORSASI
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Tehditler

•Geniş açılımlı değil, birinci sınıf tarım alanlarının imara açılması.
•Ekonomik çalkantılar ve fiyat istikrarsızlığı.
•Ekonomik belirsizlikler.
•Kalite ve fiyat yönünde üreticiye yeterli yüksek fiyat rekabetini yaratamıyor.
•Ekonomik çalkantılar nedeniyle zor durumda kalması.
•Tarım arazilerinin miras nedeniyle bölünmesi, gençlerin ilçeden göçü.
•İlçede durma noktasına gelen ticaret ve sanayinin yerinde sayması, tarım ilçesi
olması nedeniyle tarım ve hayvancılığın sıkıntıları da en önemli tehdittir.
•Monokültür tarım.
•İlçe düzeyinde sanayinin yeterince gelişmemiş olması, tarım sektöründeki göçün
üretime olan negatif etkisi.
•Mevzuatta yapılması beklenen değişiklikler.
•Doğal etkilerden dolayı tarımda yaşanan sıkıntıların ürün kalitesini ve verimliliğini
etkiliyor olması.
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2.13. Dış Paydaş Hedef Analizi

S12. Malkara Ticaret Borsası’nın faaliyet alanları çerçevesinde en önemli
hedefleri neler olmalıdır?
1. Şirket kurumsallaşması ve yeni pazarlara açılmasına destek olunması.
2. İlçe ekonomisini hareketlendirmek.
3. İlçemizin gelir kaynaklarından en önemlisi tarım olduğundan, tarımsal
üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için projeler hazırlamak yada
hazırlanan projelerin içinde yer alarak üreticilerin, dolayısı ile ilçenin gelir
düzeyini arttırmak.
4. Üreticilerin ve üyelerinin emeklerinin karşılığının verilmesi.
5. Yüzde yüz üye memnuniyetini hedefleyen, planını üye beklentileri
doğrultusunda kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği camiayı
menfaatleri çerçevesinde koruyan bir yönetim anlayışı içerisinde
bulunmalıdır.
6. Yurtiçi ve yurtdışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat oluşturulmalı.
7. Hayvancılık konusunda ilçenin marka haline getirilmesi ve kurumlarla ortak
projeler üretilmesi.
8. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi.
9. Kendi üyeleri kadar üreticiyi de koruyup kollamak, üretici yoksa siz de
yoksunuz.
10. Borsaya kayıtlı üyelerinin ve çiftçilerin emeğini gözönünde bulundurmak
öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Ekonomik faaliyet ve yatırımsal iş
alanları desteklenmeli.
11. Üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli desteklerin sağlanması.
12. Üreticinin malının gerçek değerini bulmasının sağlanmalıdır.
13. İlçe tarımının kalkınması için her faaliyette lider olmalı, tarım sanayicisini
desteklemeli, tarım borsa faaliyetleri ile ilgili eğitici seminerler vermeli.
14. İlçe ekonomisinin büyütülmesine katkıda bulunmak. Kamu yararını ön
planda tutarak üyelerinin menfaatini korumak. İletişime önem vererek
kamuoyunda daha çok yer almak. İlçedeki diğer kurum ve STK'larla işbirliği
içinde olmak.
15. Ticaret ve girişimcilik konusunda eğitimler, destekler ve yeni atılımlarda
bulunmak.
16. Açık hayvan pazarı/borsasını faaliyete geçirmek. Lisanslı depoculuk
faaliyetini yürütmek üzere bir şirket oluşturmak. Varolan ürün
laboratuvarının ve toprak laboratuvarının kurumsal kapasitesini
yükseltmek.
17. Müstahsil ve taciri biraraya getirmek, müstahsil ile tacirin ticari mevzuat ile
ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek, tarım ticaretini kolaylaştırıcı yeni
uygulamalar geliştirmek.
18. Müstahsil ve taciri biraraya getirmek, müstahsil ile tacirin ticari mevzuat ile
ilgili bişgilendirme toplantıları düzenlemek.
19. Üretici ve tüccarı karşı karşıya getirerek satış işlemini gerçekleştirmek ve
ticaretin hareketliliğini sağlamak.
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2.13. Üyelerin Beklenti ve Görüşleri

Borsamızdan aldığınız hizmete ilişkin görüşleriniz
YANITSIZ
Talebi Karşılama Düzeyi

96,17

Borsa Çalışma Ortamı

96,17

Bilgi Yeterliliği

97,02

Hizmet Süresi

98,30

Personel Davranışı

98,30
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Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size
hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz
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16%

Faks; 9; 7%
Basın; 0; 0%
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Memnuniyet Seviyeleri

e) Gerektiğinde Üst Yönetime ulaşabilme konusundaki
görüşünüz?

97,16

d) Borsamızın hizmet binasının çalışma ortamının fiziksel
yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.)
hakkındaki görüşünüz?

97,87

c) Borsamızın hizmet binasının Genel Temizliği
hakkındaki görüşünüz?

97,87

b) Borsamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler”
hakkındaki görüşünüz?

99,29

a) Borsamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine
inanıyorsunuz?

96,00

98,58

96,50

97,00

97,50
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3.GELECEĞE DÖNÜK YÖNÜN BELİRLENMESİ
3.1. Misyonumuz
Modern borsacılık anlayışı içinde yasaların öngördüğü görev ve sorumlulukları yerine getirerek,
kotasyona tabi ürünlerde fiyat tespiti, ürün tescili yaparak, üyelerine güvenilir bir rekabet ortamı sağlar,
ilçe ve bölge ekonomisine katkıda bulunur.
3.2. Vizyon
İlçemizin ve ilimizin, tarım ve hayvancılık sektörünün ticari hacminin artmasına, ekonomik ve sosyal
hayatına katkıda bulunarak, saygın ve örnek bir kuruluş olmak.

3.3. Kalite Politikası
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi şartlarına uygun olarak, ,
yaptığı işte ve verdiği hizmette kendini sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş bir borsa olarak, 5174 sayılı
kanunun öngördüğü hizmetleri, süreç bazlı yaklaşımla, üyelerine ve diğer dış paydaşlarına sunarak, örnek
çalışmalar yürütmektir.
3.4. Kurumsal Değerlerimiz


Üye Memnuniyeti ve Gizliliği Sağlayan



Eşit, Örnek ve Tarafsız Hizmet Verebilen



Personel Memnuniyetini ve Ekip Çalışmasını Destekleyen



Sosyal Sorumluluk Bilinci içerisinde, Yenilikçi ve Gelişmeye Açık



Örnek, Güvenilir ve Kurumsal Odaklı

3.5. Mali Politika
5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, Muamele
tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden
oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek.
Özellikle borsanın mali yapısını;
• Süreklilik ve ölçülebilirlik esaslı,
• Gelir ve giderlerini belgelerle tanımlayan
• Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun
• Planlama ve bütçelemede tutarlılığı gözeten,
• Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe kurallara uygun olarak,
• Üye ihtiyaçları ve beklentileri karşılamaya yönelik, ilçe ekonomik hayatına katma değer sağlayan
harcamalar yaparak,
yürütmek.
3.6. İnsan Kaynakları Politikamız


Personelin borsanın Stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak her türlü etkinliği planlamak,



Borsa kurumsal yapısına, sorumluluk ve yetki sahibi, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen
personel kazandıran ve adil bir işe alma ile istihdam sağlamak,



Çalışanları ile birlikte yönetim için şeffaf ve açık bir politika izlemek,



Personel öneri ve beklentilerini dikkate almak,



Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek için çalışanların maddi ve manevi
haklarını gözetlemek,



Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratarak, , yüksek performansı ödüllendiren, beklenenin
altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,



Üye memnuniyetini arttırmanın çalışan memnuniyetinden geçtiğinin bilinci içerisinde
davranmak.

MALKARA TİCARET BORSASI
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3.7. Üye İlişkileri Politikamız


Kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun olarak, verdiği hizmeti daha ileri bir seviyeye taşıyıp
üyelerine sunmak,



Üye memnuniyetini ön planda tutmak,



Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek onlara ve çalışanlarına eğitimler ve etkinlikler
düzenlemek,



Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek, onlar
adına lobicilik faaliyetlerini yürütmek,



Olası üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek,



Üyelerimizin sosyal, ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek.

3.8. Haberleşme ve Yayın Politikamız
Üyelerimize ve paydaşlarımızla; onların tercih ettikleri iletişim araçları başta olmak üzere sürekli iletişimi
sağlayarak, kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları, tüm teknolojik olanakları ile yazılı, görsel
ve sosyal medyadan yararlanmak. Hızlı ve doğru bir şekilde bilgi paylaşımını ve iletişimi sağlamaktır.
3.9. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız
Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve modern borsacılık işlemlerinde, teknolojiyi yakından
izleyecek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojileri kendimiz ve üyemizin kullanımını
sağlamak.
Elektronik ortam, dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda,
ekonomik raporlar, teşvikler, destekler ve benzeri yayınları paylaşarak, bilgi işlem teknolojilerinde güven
ortamını yaratmak.
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3.5. STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İLÇEDE
ÖNCÜ KURUM OLMAK

• HEDEF 1.1 Ürün Yelpazesi ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması
• HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması
• HEDEF 1.3 Üyelerimizin borsa ve kendi içlerindeki iletişim ağının
güçlendirilmesi,
• HEDEF 1.4. İlçede lisanlı depoculuk kurulması için girişimlerde bulunmak,

AMAÇ 2: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
• HEDEF 2.1 Kurumsal İletişimin Güçlendirmesi
• HEDEF 2.2 Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
• HEDEF 2.3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinleştirilmesi

AMAÇ 3: ÜYELERİN REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASINA KATKI
SAĞLANMASI
• HEDEF 3.1 Üyelere Yönelik Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin
Düzenlenmesi
• HEDEF 3.2 Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişiminin Desteklenmesi
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3.5.1. STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK, İLÇEDE ÖNCÜ KURUM
OLMAK
Üyelere yönelik verilen hizmet çeşitliliğini arttırmak ve hizmet kalitesini geliştirerek, kurumsallaşmak,
teknolojik gelişmeleri takip ederek ihtiyaçların ve taleplerin karşılanması konusunda hazır ve kendini
yenileyebilen bir kurum haline gelmek.
HEDEF 1.1 Ürün Yelpazesi ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 1.1.1 Ürün yelpazesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
o

Ürün yelpazesinin genişletilmesi için çalışmalar yapmak, özellikle istiridye mantarı ve
malçlı çilek yetiştiriciliğine yönelik girişimlerde bulunmak
Faaliyet 1.1.2 İlçedeki hayvan besi çiftçiliğini geliştirilmesini sağlamak

o

Hayvan yetiştiriciliğinde süt ve süt ürünleri dışında hayvan besiciliğinin arttırılmasına
yönelik etkinlikler planlamak
Faaliyet 1.1.3 Üye ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi

o

Her yıl üye memnuniyet ve ihtiyaç anketinin yüz yüze görüşme ve e-posta yoluyla
düzenlenerek üyelerin ihtiyaç duydukları yeni hizmetlerin belirlenmesi

Performans Göstergeleri
İstiridye mantarının ve Malçlı çileğin ilçede
ekimine yönelik çalışmalar yapmak
Hayvan besiciliğine yönelik etkinlikler
düzenleme
Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 1.2.1 Üye memnuniyetinin artırılması
o

o

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketinin her yıl web sitesi, yüz yüze görüşme ve e-posta
yoluyla düzenlenerek sonuç raporu hazırlanması, sonuçlarının yıllık faaliyet
raporlarında ve internet sitesinde duyurulması
Anket sonucunda belirlenecek üye memnuniyet seviyesinin düşük olduğu hizmetlerin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet 1.2.2 Fuarlara ortak katılım sağlanması

o

Üyelerin ulusal ve uluslararası fuara ortak katılımının Borsa tarafından organize
edilmesi
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Performans Göstergeleri
Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine
yönelik çalışma sayısı
Üyelerin ulusal veya uluslararası fuara katılım
sayısı

2016-2019
Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

HEDEF 1.3. Üyelerimizin borsa ve kendi içlerindeki iletişim ağının güçlendirilmesi,
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 1.3.1 Üye grubuna göre sektörel toplantı yapmak, Müşterek toplantılar
düzenlemek
o

Sektörel toplantı ve tüm üyelerin katıldığı müşterek toplantı organizasyonu

Faaliyet 1.3.2. Sosyal medyanın kullanımının etkinleştirilmesini sağlamak
o

Facebook’da üye etkinlik ve işbirliği duyuruları yapmak

Performans Göstergeleri
Sektör ve Müşterek toplantısı sayısı
Facebook Takipçi sayısı

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

400
kişi

500 kişi

600
kişi

700 kişi

HEDEF 1.4. İlçede lisanlı depoculuk kurulması için girişimlerde bulunmak
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 1.4.1 Lisanslı Depoculuğun bölgemize kurulması için gerekli araştırmaları
yapmak ve girişimlerde bulunmak
o

İlgili konu hakkında araştırmalar, lobi faaliyetleri ve gerekli organizasyonu
gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri
Lisanlı depoculuk altyapısını araştırmak lobi
faaliyetinde bulunmak ve lisanslı depoculuğun
ilçeye kazandırılması

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x
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3.5.2. STRATEJİK AMAÇ 2: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Borsamız kamu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yeni yönetim anlayışı;
kurumsal kapasitenin geliştirilmesini, her türlü kaynağın etkin yönetimini ve tüm faaliyetlerin etkin ve
verimlilik esaslı olarak yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
HEDEF 2.1 Kurumsal İletişimin Güçlendirmesi
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 2.1.1 Ticaret Borsası faaliyetlerine ilişkin tanıtım faaliyetleri yürütülmesi
o
o
o

Malkara Ticaret Borsası paydaş veri tabanının her yıl güncellenmesi
Ticaret Borsası faaliyet raporunun her yıl hazırlanarak web sitesinde yayınlanması,
Ticaret Borsası faaliyetlerine ilişkin her yıl bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

Faaliyet 2.1.2 Kurumsal verimliliğin ve borsanın bölgedeki etkinliğinin artırılması
o
o
o

Stratejik paydaşların belirlenmesi
Borsanın yerel ve ulusal paydaşlarıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi
Fuarlar ve yemekli organizasyonlar düzenlemek

s
Faaliyet 2.1.3 Personelin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi
o

Borsa personelinin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları
düzenlenmesi

Faaliyet 2.1.4 Borsa internet sitesinin etkinleştirilmesi
o

Borsa web sitesinin TOBB Akreditasyon kriterlerinin öngördüğü şekilde fonksiyonel
hale getirilmesi ve gerekli güncellemenin yapılması

Faaliyet 2.1.5 Borsa yönetimi ile üyeleri bir araya getirecek sosyal aktiviteler
düzenlenmesi
o
o

Her yıl en az 1 kez olmak üzere üyelere yönelik sosyal amaçlı yemek organizasyonları
gerçekleştirilmesi
Her yıl Ramazan ayında borsa üyeleri ile kurum ve kuruluş yetkili amir ve yetkililerinin
katılacağı bir iftar yemeği düzenlenmesi

Faaliyet 2.1.6 İldeki diğer oda, borsa, kurum ve kuruluşlarla iletişimin
güçlendirilmesi
o

İldeki diğer oda ve borsaların düzenleyeceği etkinliklere katılım sağlanması ve ortak
çalışma veya proje yürütülmesi
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Performans Göstergeleri

2016-2019
Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

Üye adres veri tabanı güncelleştirme çalışması
yapılması ve tanıtım faaliyetleri

x

x

x

x

Ortak yemek sayısı

x

x

x

x

Personele iletişim becerileri eğitimi vermek

x

x

x

x

Fonksiyonel bir web sayfası oluşturmak

x

x

x

x

Düzenlenen etkinlik ve katılan sayısı

x

x

x

x

Oda/Borsalarla ortak toplantı ve proje üretmek

x

x

x

x

HEDEF 2.2 Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 2.2.1 Teknolojik altyapının geliştirilmesi
o

Borsada kullanılan teknolojik yazılım ve donanımların eksiklerinin tamamlanarak
güncelliklerinin sağlanması, özellikle bilgisayar ve ağ yapısının iyileştirilerek, donanım
ve yazılım güvenliği sağlamak.

Faaliyet 2.2.2 Hizmet binası ve üye iş yerlerinin fiziksel ihtiyaçlarının tamamlanması
o

Hizmet binasında bakım, onarım ve gerektiğinde tadilatların yapılması

Faaliyet 2.2.3 Güvenlik kamerası ve bina güvenliğinin sağlanması
o

Hizmet binasında ve pazar yerinde güvenliğin arttırılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri
Teknolojik ekipmanların tespit çalışması
yapılması
Hizmet binası ihtiyaç tespit çalışması yapılması
ve bakım onarım ve acil durum tatbikatları
yapılması
Güvenlik sisteminin kurulması ve iyileştirilmesi

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HEDEF 2.3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinleştirilmesi
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 2.3.1 Yabancı dil bilen yeni personel istihdam edilmesi
o
o

Yeni istihdam edilen her personel için oryantasyon eğitimi düzenlenmesi
Yabancı dil bilen personelle üyelere kılavuzluk etmek
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Faaliyet 2.3.2 Personele yönelik yıllık eğitim planlaması yapılması
o
o

Her yıl Strateji değerlendirme sonuçları doğrultusunda Borsa personeli eğitim ihtiyaç
planının hazırlanması
Her personelin eğitim ihtiyaç raporunda belirlenen alanlarda yılda en az 8 saat eğitim
alması

Faaliyet 2.3.3 Personellerin motive edilmesi
o
o

Her yıl borsa çalışanları için Strateji değerlendirme raporlarının hazırlanması hayata
geçirilmesi
Strateji yönetim sisteminde kurgulanacak ödül sistemine göre her yıl değerlendirme
sonucunda başarılı olan personellere prim, hediye vb. ödül verilmesi

Faaliyet 2.3.4 Personel Memnuniyetinin Sağlanması
o
o

Her yıl çalışan memnuniyeti anketi yapılarak sonuç raporunun Yönetim Kurulu
toplantılarında değerlendirilmesi
Personelin motivasyonunu artırmak için personellere yemek ve gezi etkinlikleri
düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

Çalışan memnuniyet anketinin yapılması

x

x

x

x

Personele eğitim verilmesi

x

x

x

x

Ödül, prim veya hediye verilen personel sayısı

x

x

x

x

Personele düzenlenen etkinlik (yemek, gezi vb.)
sayısı

x

x

x

x

3.5.3. STRATEJİK AMAÇ 3: ÜYELERİN REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASINA KATKI SAĞLANMASI
Üyelerin rekabet gücünü arttırabilmek ve üyeler tarafından tercih edilebilmek için üye odaklı olarak
çalışmak, üyelere kaliteli hizmet sunmaya özen göstermek öncelikli hedeflerimizdendir.
HEDEF 3.1 Üyelere Yönelik Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 3.1.1 Üye ihtiyaç analizi sonuçlarına göre eğitim programları ve
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
o

Her yıl düzenlenecek üye ihtiyaç analizi ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek (insan
Kaynakları Yönetimi, Verimlilik, Organik Tarım, Temel Bilgi Teknolojileri, Yenilikçilik,
Ortaklık kültürü, Kurumsallaşma vb.) üyelere yönelik eğitim programları ve
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.2 Mevzuat ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

o

Üyelerin faaliyet alanı ile ilgili yasal düzenlemelerde değişiklik olması durumunda
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
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Faaliyet 3.1.3 Ulusal ve uluslararası mali destek programları ile ilgili üyelere
bilgilendirme yapılması
o
o

Mali destek programlarının Borsa çalışanları tarafından düzenli olarak takip edilerek
üyelere internet sitesi, e-posta ve yüz yüze görüşmeler ile bilgilendirme yapılması
Mali destek programlarına proje hazırlanması konusunda üyelere yönelik eğitim veya
bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.4 Diğer kurumlarla işbirliği yaparak konferanslar ve eğitim
programları düzenlenmesi

o

o

Malkara Namık Kemal Üniversitesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü vb.
kurumlarla işbirliği içinde üyelere zirai üretim konusunda konferans, eğitim programı,
seminer vb. etkinlik düzenlenmesi
Her yıl üye ihtiyaç analizi ile belirlenen en az bir alanda mesleki eğitim programları
düzenlenerek ara eleman ihtiyacının karşılanması

Performans Göstergeleri

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

Düzenlenen eğitim sayısı

x

x

x

x

Mevzuat hakkında bilgilendirme sayısı

x

x

x

x

Mali destekler hakkında bilgilendirme sayısı

x

x

x

x

Paydaşlarla ortak düzenlenen etkinlik sayısı

x

x

x

x

HEDEF 3.2: Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişiminin Desteklenmesi
Hedefe Yönelik Stratejiler
Faaliyet 3.2.1 Ulusal ve uluslararası mali destek programlarına proje sunulması
o
o

Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Malkara tarım
sektörünün gelişimine ilişkin proje sunulması
Ticaret Borsamızın kurumsal olarak proje başvurusu yapabileceği mali destek
programlarının proje koordinasyon personeli tarafından düzenli olarak takip edilmesi
ve uygun programlara proje başvurusu yapılması

Faaliyet 3.2.2 Tarım ve gıda sektörünün gelişimi için ilgili kurumlar ile işbirliklerin
geliştirilmesi
o

Namık Kemal Üniversitesi, Malkara Meslek Yüksek Okulu, STK, Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanarak ortak projeler yürütülmesi

Faaliyet 3.2.3 Malkara tarımsal ve hayvansal ürünlerinin tanıtımına yönelik
faaliyetler düzenlenmesi
o
o
o

Diğer illerde gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlanarak Malkara’nın tarım ve
hayvansal ürünlerinin tanıtımının yapılması
Ulusal gazete ve dergilerde Malkara’nın tarım ve hayvansal ürünlerine ilişkin tanıtıcı
haberlerin yayınlanması için çalışmalar yürütülmesi
Perakende zincirleri ve tarım ve hayvansal ürün ihraç eden firmalara tanıtım ziyaretleri
düzenlenmesi
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Faaliyet 3.2.4 Hububat ve toprak laboratuvarını iyileştirmek
Hububat ve toprak analizleri için mevcut laboratuvarlarda iyileştirmeler yapmak,

Performans Göstergeleri

Değerlendirileceği Yıllar
2016

2017

2018

2019

İlçeden sunulacak proje sayısı

x

x

x

x

Yürütülen ortak proje sayısı

x

x

x

x

Ulusal gazetede tarımsal ve hayvansal ürünlere
ait tanıtım yapılan haber sayısı

x

x

x

x

Laboratuvarları iyileştirmek

x

x

x

x

3.6. STRATEJİK PLAN MALİYETLENDİRME
Hazırlanmış olan bu stratejik planın gerçekleştirilmesi, borsamız mali yapısının yeterliliği ile doğru
orantılıdır. Bu nedenle planın gerçekleşmesine yönelik 3 yıllık gelir giderlerimiz gözden geçirilmiş ve
planın gerçekleşmesi için ayrılacak kaynak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
STRATEJİK PLAN MALİYETLENDİRME
AMAÇ VE HEDEFLER

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK, İLÇEDE ÖNCÜ
KURUM OLMAK

40.000

54.000

70.000

90.000

HEDEF 1.1 Ürün Yelpazesi ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması

10.000

12.000

15.000

20.000

HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması

10.000

12.000

15000

20000

HEDEF 1.3 Üyelerimizin borsa ve kendi içlerindeki iletişim ağının
güçlendirilmesi

15.000

20.000

25.000

30.000

HEDEF 1.4. İlçede lisanlı depoculuk kurulması için girişimlerde
bulunmak,

5.000

10.000

15.000

20.000

AMAÇ 2: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

20.000

35.000

50.000

65.000

HEDEF 2.1 Kurumsal İletişimin Güçlendirmesi

5.000

10.000

15.000

20.000

HEDEF 2.2 Çalışma Ortamının İyileştirilmesi

5.000

10.000

15.000

20.000

HEDEF 2.3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinleştirilmesi

10.000

15.000

20.000

25.000

AMAÇ 3: ÜYELERİN REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASINA KATKI
SAĞLANMASI

55.000

70.000

80.000

90.000

HEDEF 3.1 Üyelere Yönelik Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin
Düzenlenmesi

15.000

20.000

25.000

30.000

HEDEF 3.2 Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Gelişiminin
Desteklenmesi

40.000

50.000

55.000

60.000

115.000

159.000

200.000

245.000

TOPLAM

719.000
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3.7. STRATEJİK PLANIN YILLARA GÖRE İLERLEMELERİ VE İŞ/ EYLEM PLANI

Hazırlanan Stratejik Plan 2016-2019 yıllarını kapsamaktadır. Plan her yıl AİK, Yönetim Kurulu ve
Meclis tarafından gözden geçirilerek gerekli revizyonlar yapılacaktır.
Borsamız belirlediği stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için ortaya koyduğu alt stratejik
hedeflerin bütünsel bir yapıda olduğunun farkındadır.
Her hedef planda verilen performans göstergeleri ile başarılmak ve gözden geçirmeler sırasında
gerçekçi yaklaşım için veriler kullanılmak durumundadır.
Her hedef performans göstergeleri yıllık hedeflere ve bu hedefler için ayrılan bütçeler ile Stratejik Plan
Yıllık İş Planları ile hayat bulacaktır.
Kısaca; bu stratejik plan 2016-2017-2018 ve 2019 yılı İş Planları ile başarılacak, genel plan revizyona
uğramadıkça, hedeflerde yıllara göre eylem durumuna göre gözden geçirilecektir. Dediğimiz gibi Yıllık
İş Planları bu planın gerçekleşme durumunu içerir faaliyetlerden ibarettir.
Her yılı için hazırlanacak 4 Yıllık İş Planları bu planın ekidir.

MALKARA TİCARET BORSASI
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FAALİYET

2016 yılı

2017 yılı

2016-2019

2018 yılı

2019 yılı

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek
Faaliyet 1.1.1 Ürün yelpazesinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar
Faaliyet 1.1.2 İlçedeki hayvan
besi çiftçiliğini geliştirilmesini
sağlamak
Faaliyet 1.1.3 Üye ihtiyaç
analizinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 1.2.1 Üye
memnuniyetinin artırılması
Faaliyet 1.2.2 Fuarlara ortak
katılım sağlanması
Faaliyet 1.3.1 Üye grubuna göre
sektörel toplantı yapmak,
müşterek toplantılar düzenlemek
Faaliyet 1.3.2. Sosyal medyanın
kullanımının etkinleştirilmesini
sağlamak
Faaliyet 1.4.1 Lisanslı
Depoculuğun bölgemize
kurulması için gerekli
araştırmaları yapmak ve
girişimlerde bulunmak
Faaliyet 2.1.1 Ticaret Borsası
faaliyetlerine ilişkin tanıtım
faaliyetleri yürütülmesi
Faaliyet 2.1.2 Kurumsal
verimliliğin ve borsanın
bölgedeki etkinliğinin artırılması
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FAALİYET

2016 yılı

2017 yılı

2016-2019
2018 yılı

2019 yılı

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek
Faaliyet 2.1.3 Personelin iletişim
becerilerinin güçlendirilmesi
Faaliyet 2.1.4 Borsa internet
sitesinin etkinleştirilmesi
Faaliyet 2.1.5 Borsa yönetimi ile
üyeleri bir araya getirecek sosyal
aktiviteler düzenlenmesi
Faaliyet 2.1.6 İldeki diğer oda,
borsa, kurum ve kuruluşlarla
iletişimin güçlendirilmesi
Faaliyet 2.2.1 Teknolojik
altyapının geliştirilmesi
Faaliyet 2.2.2 Hizmet Binası
fiziksel ihtiyaçlarının
tamamlanması
Faaliyet 2.2.3 Güvenlik kamerası
ve bina güvenliğinin sağlanması
Faaliyet 2.3.1 Yabancı dil bilen
yeni personel istihdam edilmesi
Faaliyet 2.3.2 Personele yönelik
yıllık eğitim planlaması yapılması
Faaliyet 2.3.3 Personellerin
motive edilmesi
Faaliyet 2.3.4 Personel
Memnuniyetinin Sağlanması
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FAALİYET

2016 yılı

2017 yılı

2016-2019
2018 yılı

2019 yılı

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek
Faaliyet 3.1.1 Üye ihtiyaç analizi
sonuçlarına göre eğitim
programları ve bilgilendirme
toplantıları düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.2 Mevzuat ile ilgili
bilgilendirme toplantıları
düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.3 Ulusal ve
uluslararası mali destek
programları ile ilgili üyelere
bilgilendirme yapılması
Faaliyet 3.1.4 Diğer kurumlarla
işbirliği yaparak konferanslar ve
eğitim programları düzenlenmesi
Faaliyet 3.2.1 Ulusal ve
uluslararası mali destek
programlarına proje sunulması
Faaliyet 3.2.2 Tarım ve gıda
sektörünün gelişimi için ilgili
kurumlar ile işbirliklerin
geliştirilmesi
Faaliyet 3.2.3 Malkara tarımsal ve
hayvansal ürünlerinin tanıtımına
yönelik faaliyetler düzenlenmesi
Faaliyet 3.2.4 Hububat ve toprak
laboratuvarını iyileştirmek
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4. SONUÇ
Çevresel değişimin baş döndüren bir hızla yaşandığı günümüz dünyası, iş yaşamındaki dinamikleri de
etkilemiş ve alışılagelmiş pek çok iş yapış şeklini kullanım dışı bırakmıştır. Her yönüyle asimetrik
gelişen fırsat ve tehditlere karşı organizasyonlar daha esnek, daha hızlı ve daha etkin olmak
durumunda kalmışlar, yeni iş formlarına ayak uydurabilmek için yeni yöntem ve teknik arayışına
girmişlerdir.
Üyeleri ve kurumsal gelişimi ile hızlı değişen çevresel şartları yakından takip eden borsamız, bölge
ekonomisindeki öncü kurum olma vizyonu sadece bugünü değil geleceği de planlamanın gerekliliğini
hissetmiş, stratejik planlama ve yönetim sürecini TOBB akreditasyon sistemi şartlarından olmasını da
fırsat bilerek bünyesinde başlatmıştır.
Stratejik Plan dokümanında sıralı başlıklar altında verilmiş uygulama adımlarını dikkatle geçmiş, planın
genelinden de anlaşılacağı üzere sadece kendi görev alanı ile ilgili değil aynı zamanda bölgeselde bir
dizi açılım yapmıştır. Bölgenin duyduğu makro gelişim ile ilgili ihtiyacı hissetmiş, farklı alanlarda farklı
paydaş gruplarının katılımıyla gerçekleşebilecek projelerin hayata geçirilmesinde de sorumluluk
üstleneceğini beyan etmiştir.
Malkara Ticaret Borsası Stratejik Planında, stratejik amaç alanlarını belirlerken bölgenin özelliklerini
dikkate almış, başta üyeleri olmak üzere bölgesel gelişimin nasıl olabileceği üzerinde durmuş ve üç
ana başlıkta yol haritasını çizmiştir.
Misyon ve vizyonunda vurgu yaptığı bölgesel ekonomik gelişimi “STRATEJİK AMAÇ 1: ÜYE İHTİYAÇ
VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK, ÖNCÜ KURUM OLMAK” başlığı altında incelemiş, bölgenin
ekonomik altyapısının zayıflığını ve üyelerinin kurumsal konumunu bildiği için üyelere öncü olmayı ana
amaç olarak belirlemiştir.
Bu amaç için; Bölgesinin kalkınması için kurumsal olgunluğa ulaşmanın bilinciyle borsanın izleyeceği
yol haritasını “STRATEJİK AMAÇ 2: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK ” stratejik amacında
belirlemiştir. Tam olarak görev alanında değilse de kurumsal kimliği ve üyeleri bazında etki edebileceği
tüm noktalarda bu stratejik amacın hayata geçirilmesi için çaba sarf edecektir.
Son olarak stratejik planda belirtilen ilerlemeyi ancak üyelerinin güçlenmesi, gelişimi ve rekabet
olanakları geniş bir yapılanmayla hayata geçirebileceğinin farkında olan borsa, kendi gelişimi ile ilgili
amaç ve hedefleri de

“ STRATEJİK AMAÇ 3: ÜYELERİN REKABET GÜÇLERİNİN

ARTIRILMASINA KATKI SAĞLANMASI ” stratejik amacında detaylı bir şekilde belirtmiştir.
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Bu Plan Tüm Maddeleri ve Bütçesi ile
29.07.2016 tarih ve124/07 sayılı Yönetim Kurulu,
29.07.2016 tarih ve40/04 sayılı Meclis Kararı ile
Kabul Edilmiş,
Borsamız Kalite Yönetim Sistemine ve TOBB Akteditasyon Sisteminin bir parçası konumunda ve en
önemli ana dökünanı konumundadır.
29.07.2016 tarihinde aşağıda isim ve imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından
yayınlanmasına
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Atila AYAZ

Kaan ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Ahmet TEZCAN

Gökay HANCER

Adnan ÇİMEN

Üye

Üye

Üye

41

