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GĠRĠġ 
 

5174 Sayılı Kanunun 41.maddesinin (k) fıkrası hükmünce hazırlanması gereken 

“Faaliyet Raporu” borsamızca düzenli olarak çıkartılmakta, yayımlanıp dağıtımı 

yapılmaktadır. 

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 11. dönemde akredite olan Zile Ticaret 

Borsası’nın 2018 yılı “Faaliyet Raporu” 5174 sayılı kanunun aradığı asgari içeriği 

taĢımakla birlikte Akreditasyon Standardının öngördüğü sinsileyle kaleme alınmıĢtır. 

Akreditasyon Sisteminin gereği olarak faaliyetler iki ana baĢlık altında 

sınıflandırılmıĢtır. 

1- Temel Yeterlilikler 

2- Temel Hizmetler 
 

Temel Yeterlilikler Ģu alt baĢlıklarla detaylandırılmıĢtır. 
 

1-  Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 

2-  Mali Yönetim 

3-  İnsan Kaynakları Yönetimi 

4-  İş Planlaması ve Yönetimi 

5-  Haberleşme ve Yayınlar 

6-  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 

7-  Üye İlişkileri 

8-  Kalite 
 

Temel Hizmetler Ģu alt baĢlıklarla detaylandırılmıĢtır. 
 

1- İletişim Ağı 

2- Politika ve Temsil 

3- Bilgi, Danışmanlık ve Destek 

4-   İş Geliştirme ve Eğitim 

5-   Borsacilik Faaliyetleri 
 

Akreditasyon Standartları sinsilesi takip edilerek ortaya konulan “Zile Ticaret Borsası 

2018 Yılı Faaliyet Raporu” borsamız tarafından bundan önce yayımlanmıĢ olan 

raporlarımızda olduğu gibi sektöre ve kent bilincine yönelik ciddi bir referans kaynağı 

olma vizyonunu taĢımaktadır. 
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1-   TEMEL YETERLĠLĠKLER 

 
 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 

 

ZİLE TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 

 

 

MUAMMER TEKE 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 

                                                         

HAMDİ KAZANKAYA     NİHAT AÇIKAL 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.          Sayman Üye 
 

 
 
 

 

                                                          

İSMAİL TÜZER                   ALİ BOYRAZ 

                           ÜYE                   ÜYE 
 

http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Y%C3%B6netimKurulu/tabid/7445/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Y%C3%B6netimKurulu/tabid/7445/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Y%C3%B6netimKurulu/tabid/7445/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Y%C3%B6netimKurulu/tabid/7445/Default.aspx
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ZİLE TİCARET BORSASI MECLİSİ 

                                                                  
Yakup AKPUNAR   SALĠH DÖNGEL             YAKUP YILDIRM 

Meclis BaĢkanı                 Meclis BaĢkan Yrd.                                        Meclis BaĢkan Yrd. 

                                                                 
Mehmet UZER                               SAFĠYE KAZANKAYA           MUAMMER TEKE 

Üye     Üye           Üye 

 

                                                                       
ALĠ BOYRAZ                                   HAMDĠ KAZANKAYA        ĠSMAĠL TÜZER 

Üye                                                         Üye                                                               Üye 

 

                                                                    
NĠHAT AÇIKAL    MUSTAFA ESMERAY            MEHMET YENĠ     

Üye                     Üye            Üye 

                                           
YAKUP AKPUNAR   YAġAR DURAK       

Üye                     Üye                                               

           

http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Meclis/tabid/7444/Default.aspx
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PERSONELĠMĠZ 
 

 
  

 

    Ö.Faruk ÖNKUZU 

     Genel Sekreter 
 

  

 

               Ayşegül KARSLI                    Hakan AĞIRMAN                        Ömer Samed ONAR 

           Muhasebe ve Tescil  Memuru           Muamelat Memuru      Laboratuvar ve Tescil Memuru 
 
  

  
  

 

http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Personel/tabid/7447/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Personel/tabid/7447/Default.aspx
http://www.ziletb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Y%C3%B6netim/Personel/tabid/7447/Default.aspx
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VĠZYONUMUZ 
 

Yönetim sistemi ve çalıĢma ilkeleri ile üyelerimize, çalıĢanlarımıza, Ģehrimize ve ülkemize 

örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalıĢmalar yapan, ülke ekonomisinde hak 

ettiğimiz yeri koruyan kurum olmaktır. 

MĠSYONUMUZ 

 
Kurumumuzdan hizmet alanlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, üyelerimizin ve 

çalıĢanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyan, Ģehrimizde ticari ahlakın ve ticari faaliyetlerin 

sürekli iyileĢmesini ve geliĢmesini sağlayan kuruluĢ olmaktır. 
 

POLĠTĠKALARIMIZ 

 

Kalite Politikamiz  

5174 Sayılı Kanun ve Kalite Yönetim Sistemi ġartlarına uygun, “iyi‟ den “mükemmel”e 

gitmeyi ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmek, üyeleri, yöneticileri, çalıĢanları arasında 

yönetiĢimi esas almak, sürekli geliĢen alt yapı, bilgi ağı ve insan kaynağı ile her seferinde 

iyileĢen nitelikte hizmet sunmak,  

Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini 

korumak,  

Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Sistemine uygun Ģekilde hizmet 

sağlayabilmek için Personelimizin sürekli eğitimi ile motivasyonunu arttırarak güler yüzlü ve 

hızlı hizmet vermek,  

Borsamızca sunulan hizmetleri, üye ve üretici memnuniyetini gözeterek tarafsız, doğru, etkin 

ve kaliteden ödün vermeden, üye bilgilerinin gizlilik ve güvenliği sağlayarak 

gerçekleĢtirmek, güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli 

iyileĢtirmek temel politikamızdır. 

 

Mali Politika  

Zile Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunun vermiĢ olduğu yetki ile üyelerinden almıĢ olduğu; 

kayıt ücreti, yıllık aidat, yapılan hizmetler karĢılığı alınan ücretler, belge bedelleri,laoratuvar 

ve kantar, bağıĢ-yardım ve sair gelirlerden oluĢan mali kaynaklara sahiptir. 

Bu kaynakları üyelerinin taleplerinin karĢılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaĢtırılması 

ve geliĢtirilmesi için kullanacaktır. 

Mali yapısını; 

• Süreklilik, ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma 

• ġeffaflık ve tarafsızlık,  

• Planlama ve bütçelemede tutarlılık,  

• Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun 

olarak yürütecektir. 

Özellikle baĢta ilçemiz, ilimiz, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı 

yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliĢtirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm 

cari ve ayni harcamaları yapacaktır.  

 

Ġnsan Kaynakları Politikamız  

Zile Ticaret Borsası Üye memnuniyetinin çalıĢan memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır.  

ÇalıĢanlarımıza;  sürekli kendini geliĢtirme olanakları sağlamak, Ģeffaf ve açık bir yönetim 

politikası izlemek, kurumumuzla olan sadakat bağlarını güçlendirmek, fırsat eĢitliği 

yaratarak  yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın 

geliĢmesine destek olmak, öneri ve beklentilerini dikkate almak,  maddi ve manevi 
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haklarının korunmasını gözetmek,  

 

Üye ĠliĢkileri Politikamız 

Zile Ticaret Borsası Üye olmadan Oda olmaz ilkesinden hareketle; 

• Üyelerimize eğitimler baĢta olmak üzere sürekli kendini geliĢtirme olanakları 

sağlamak,  

• Üyelerimize yönelik Ģeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,  

• Birlikte yönetim anlayıĢı ile üye öneri, Ģikayet ve beklentilerini dikkate almak,  

• BaĢarılı üyelerimizi ödüllendirerek, diğer üyelerin örnek almasını sağlamak, 

• Üyelerimizin kendi ve ilçemiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü 

danıĢmanlık, teknik hizmet vs. sunmak. 

• ĠĢ geliĢtirme ve dıĢ ticaret konularında üye iĢ yerlerinin performansın geliĢmesine 

destek olmak, 

• Üye iliĢkileri Politikamızı sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliĢtirmek temel 

ilkelerimizdir. 

 

HaberleĢme YayınPolitikamız  

1. Üyelerin iletiĢim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleĢmeyi bu 

yöntemlere uygun Ģekilde gerçekleĢtirmek, 

2. Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletiĢim olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal 

medyadan yararlanmak, 

3. DıĢ paydaĢlarımız ve diğer kurum ve kuruluĢlarla kullandığımız mevcut ve 

geliĢtirilebilir ekonomik raporlar, iĢ istatistikleri, faaliyet raporları, dergi, bülten, arĢiv, web 

gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaĢılabilirliği sağlamak, 

4. Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir Ģekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamaktır. 

 

 

Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Politikamız 

• Güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanarak iĢ sürekliliğini 

sağlamak, 

• Gizlilik, bütünlük ve eriĢilebilirlik ilkelerini dikkate alıp, bilginin güvenliğini 

sağlamak 

• Teknolojiyi yakından izleyerek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle 

kendini geliĢtirmek. 

• Mevcut ve dijital arĢiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü 

ve ulaĢılabilirliğine iliĢkin güven ortamını yaratmayı sağlamak,  

• Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluĢabilecek risklere karĢı 

önlemler almaktır. 

 

Zile Ticaret Borsası Vizyon, Misyon ve Politikalarını Borsa Hizmet Binası‟ nın muhtelif 

yerlerinde ve www.ziletb.org.tr adresli resmi web sitesinde yayınlamaktadır. 
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Zile Ticaret Borsası‟nın 2015-2018 dönemini kapsayacak Stratejik Plan‟ı hazırlanmıĢ ve 

01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere borsamız meclisinin 12.08.2015 tarih  ve 29 

sayılı oturumunda onaylanmıĢtır. Söz konusu döneme iliĢkin stratejik amaçlar, hedefler ve 

faaliyetler saptanmıĢ, performans göstergeleri ve sorumluları tanımlanarak maliyetlendirme 

yapılmıĢtır. 
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Borsamız, 5174 sayılı kanunda tevdi edilmiĢ görevlerini ifa ederken, 5174 sayılı kanuna 

uygun olarak ve bu kanunla çeliĢecek hükümler içermeyen Stratejik Planını da, uygulama 

kararlılığındadır. 

Zile Ticaret Borsası Kalite El Kitabı, Kalite Ekibince yapılan çalıĢma neticesinde 25.10.2015 

tarihinde istenilen duruma getirilip güncellenmiĢ ve Yönetim Kurulumuzun  30.07.2015 tarih 

ve 110 sayılı oturumunda onaylanarak uygulamaya konulmuĢtur. 

 2018 Yılında; 
 

50 YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI 
 

12 MECLĠS TOPLANTISI 
 

12 HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU TOPLANTISI 

YAPILMIġTIR 

5174 Sayılı Kanunda belirtilmiĢ olan esaslarda ve zamanlarda gerçekleĢtirilen olağan organ 

toplantılarımıza organ üyelerinin katılımı %100 „dür. 

Borsamız organ toplantıları mevzuatta belirtilmiĢ olduğu Ģekliyle matbu olarak ve  dijital 

ortamda muhafaza olunmaktadır. 

Borsamız, stratejik amaçlarını belirlerken bu amaçlara ulaĢmak için meclis üyeleri ve 

personellerden oluĢan komisyonlarla çalıĢma grupları oluĢturmuĢtur. 

 

Stratejik planın uygulanmasında Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Akreditasyon Ġzleme 

Komitesi ve Akreditasyon Sorumlusu sorumlu olarak belirlenmiĢtir. 

Zile Ticaret Borsası 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılmıĢ olan 

Yönetmeliklere uygun hizmet ederken üye ve personel memnuniyetini esas alan kalite 

anlayıĢıyla TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ‟ ne uygunluk Ģartlarını 

taĢıdığını ve TS EN ISO 9001:2015 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ‟ ne geçiĢ ve 

uyumluluğunu “KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ BELGESĠ” ile belgelendirmektedir. 
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ZĠLE TĠCARET BORSASI ORGANĠZASYON ġEMASI 

 

 
 
 
 

MECLİS BAŞKANI

BORSA MECLİSİ

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

BORSA YÖNETİM 
KURULU

AKREDİTASYON 
İZLEME KOMİTESİ

GENEL SEKRETER

MUHASEBE ve 
TESCİL

SORUMLUSU

LABORATUVAR ve 
TESCİL

SORUMLUSU

KANTAR

SORUMLUSU

HABERLEŞME VE 
YAYIN 

SORUMLUSU

İNSAN 
KAYNAKLARI 
SORUMLUSU

YÖNETİM 
TEMSİLCİSİ

AKREDİTASYON 
SORUMLUSU

ÜYE TEMSİLCİSİ

MUAMELAT

SORUMLUSU

BİLGİ İŞLEM 

SORUMLUSU

SAYMAN ÜYE

POLİTİKA TEMSİL 
KOORDİNATÖRÜ

DİSİPLİN KURULU

MESLEK 
KOMİSYONLARI

HESAPLARI 
İNCELEME 

KOMİSYONU
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Organizasyon ġeması güncel tutulmakta olup; bu Ģemada yer alan makamlar ve pozisyonlar 

için “Görev Tanımları” da mevcuttur. Organizasyon ġemasında yer alan pozisyonlar için 

“Yönetici Oryantasyon Eğitimi” ve “Personel Oryantasyon Eğitimi” Kalite Yönetim Sistemi 

içinde tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. 

2018 yılında personele yönelik 4 eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir olup; 3 tanesi“Dış Eğitim”, 1 

tanesi “İç Eğitim” dir. 

Personele yönelik düzenlenen eğitimler Ģu baĢlıklardan oluĢmaktadır. 
 

Kurum Kültürü Eğitimi         

        

TOBB BS Üye ve Muhasebe Eğitimi        

          

TİBOS Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi Eğitimi     

            

TOBB Dijital Dönüşüm Projesi Eğitimi  

 

            

    

2018 Yılında 1 baĢlıkta Yönetici Eğitimi yapılmıĢtır. 
 

- Borsa Oryantasyon Eğitimi 

 

 
 

 1.2 Mali Yönetim 
 

Zile Ticaret Borsası Mali Yönetimini,5174 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıĢ olan Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliği ile Akreditasyon Sistemi içinde tanımlamıĢ olduğu “Mali Politika” 

ile yürütmekte, ölçmekte, kıyaslamakta ve analiz etmektedir. 

ZTB Mali Politikasının amacı; 
 

“Zile Ticaret Borsası Mali Politikasının amacı; 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak 

hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hükmedildiği şekliyle ZTB’nin tahmini 

bütçesini hazırlamak, kesin hesabı çıkarmak, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ilkesi ile 

tekdüzeni sağlamak, bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, mali tabloların 

muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak, tüm mali 

kayıtların uluslararası seviyede kabul görmüş standartlara uygun, zamanında ve doğru 

olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

 

Zile Ticaret Borsası 2018 Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 750.000.-TL olarak tahmin 

edilmiĢ olup; gerçekleĢen gelir 781.416.85-TL‟dir.  Gelirin gerçekleĢme oranı %104.19, 

GerçekleĢen gider ise 908.049,37 TL‟ dir. Giderin gerçekleĢme oranı %121.07 civarındadır. 
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YILLAR TAHMĠNĠ GELĠR GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN 

VE GĠDER(TL) GELĠR(TL) GĠDER(TL) 

2012 600.000.00 544.766.90 481.569.28 

2013 600.000.00 578.484.19 595.263.11 

2014 650.000.00 474.582.70 575.068.04 

2015 650.000.00 559.295.26 667.872.94 

2016 750.000.00 902.449.42 771.920.63 

2017 750.000.00 645.737.02 776.734.06 

2018 750.000.00 781.416.85 908.049.37 

 
 

Bütçemizde üye ve personel eğitimleri için pay ayrılmakta ve 5174 sayılı kanuna uygun olarak 

stratejik hedefler doğrultusunda bu eğitimler hayata geçirilmektedir. 
 

STRATEJĠK PLAN FAALĠYETLER ĠÇĠN DÖNEM SONUNDA TAHMĠNĠ BÜTÇENĠN 

UYGULAMA YILI TAHMĠNĠ BÜTÇE GERÇEKLEġEN HARCAMA GERÇEKLEġME ORANI 

 (TL) (TL) % 

2015 17.000.00 12.361.12 72.71 

2016 30.000.00 6.913.30 23.04 

2017 35.000.00 13.250.75 37,86 

2018 60.000.00 35.312.35 58.85 

 

 

Mali Politikamız çerçevesindeki mali yönetimimiz, 5174 sayılı kanun ve bu kanuna 

dayanılarak hazırlanmıĢ olan “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” esasına göre yapılmaktadır. 

Ticaret Borsalarının geliri “kamu geliri” vasfında olup; bu gelirden sarfiyat da, yine aynı 

esaslarla ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 1.3 Ġnsan Kaynakları 
 

Borsamız, “İnsan Kaynakları” konusunda “İnsan Kaynakları Politikası” vardır. Ġnsan 

Kaynakları Politikasının amacı sistemimizde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir; 

“ Bütçe imkânları ve ihtiyaçlar gözetilerek, hakkaniyet ilkesi içinde gerekli personelin 

alımı, mevcutların en uygun pozisyonda istihdamı ve sürekli iyileştirme ile üye memnuniyeti 

esaslı, personel memnuniyetine dayalı, yüksek performanslı, sistemin bir parçası haline 

gelmiş etkin bir personel profili oluşturmaktır.” 

Ġnsan Kaynakları Politikamız “İç Yönerge” ile desteklenmektedir. 
 

2018 yılında borsamızda 7 personel istihdamı ile yılı tamamlamıĢtır. 
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2015-2018 SRATEJĠK PLANI PERSONELĠN 

ÖĞRENĠM DURUMU 

ĠLKÖĞRETĠM - 

LĠSE 3 

ÖN LĠSANS 2 

LĠSANS 2 

DOKTORA - 

 

 

 

Akreditasyon Sistemi gereği olarak organizasyon Ģemasındaki tüm pozisyonlar için “Görev 

Tanımları” yapılmıĢ olup; bu görev tanımlarına uygun hizmet talep edilmektedir. 
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Ġnsan Kaynakları Politikamız Ģu süreç ve sistemleri içermektedir. 
 

- Personel İş’e Alımı, İşbaşı Yaptırılması, Ücret ve İş Sözleşmesi Süreci 

- Personel Oryantasyon Süreci 

- Personel Eğitim Sistemi 

- Personel Performans Sistemi 

- Personel Toplantıları Süreci 

- Personel Memnuniyet Sistemi 
 

Bu “Süreç” ve “Sistemler” Kalite El Kitabında “İnsan Kaynakları Politikası” baĢlığında 

sistemde tanımlı olup; uygulanmakta ve ölçülerek kıyaslama yapılmaktadır. 

 

- 2018 yılında personel alımı gerçekleĢmemiĢtir. Yeni personelimize oryantasyon eğitimi 

verilmiĢ ve aylık periyotlarla gerçekleĢtirilen “Personel Toplantıları” nda oryantasyon 

eğitimi de verilmiĢtir. 2018 yılında “Personel Oryantasyon Süreci” nin daha da etkin 

olarak uygulanması hedeflenmektedir. 

 
- 2018 yılında personele yönelik 4 eğitim etkinliği düzenlenmiĢ olup; eğitim etkinlik 

değerlendirmelerinde memnuniyet oranı %81 olarak ölçülmüĢtür.  Kurduğumuz sistem 

“Yıllık Eğitim Planı” çerçevesinde planlı olarak gerçekleĢtirilen eğitimlerin yanında, plan 

dıĢı eğitimlerin uygulanması için de uygundur. Personel eğitim planı yapılmadan önce 

personellerimizden yazılı, sözlü, öneri Ģeklinde “hangi konuda eğitim almak 

istiyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar etkilidir. Bunun yanında Genel Sekreterce uygun 

görülen ve Yönetim Kuruluna önerilen baĢlıklar da eğitim planına konulmaktadır. 
 

 

 



15 

 

 

- ÇalıĢanlarımızın performansı ölçülmektedir. BelirlenmiĢ olan baĢlıklarda personelin 

kendisine 0-100 arası bir puan vermesi, aynı baĢlıklarda Genel Sekreter‟in ve Yönetim 

Kurulu BaĢkanı‟ nda da puan vermesi Ģeklindeki uygulama neticesinde genel ortalamayla 

performans notu bulunmuĢ olunur. 2018 yılında ortalama performans %78,50‟dir. 

Personel performansı “iyi” olarak tanımlanmaktadır. Personel Performans 

Değerlendirmesi ardından en yüksek performansı gösteren iki personele “Yönetim 

Kurulunun Öngördüğü Ödül” verilmektedir. 

 
- Ġnsan Kaynakları Politikasının bir gereği olarak personellerimiz her ay, Genel Sekreter 

baĢkanlığında Personel Toplantısı yapmakta ve sisteme dair verileri analiz etmekte, görüĢ 

ve öneriler ortaya koymaktadır. Personel toplantılarından çıkan kararlar Yönetim Kurulu 

toplantımızda da bir madde olarak görüĢülür. 2018 yılında 12 adet personel toplantısı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

- Personelimizin memnuniyeti anketle ölçülmektedir. 2018 yılında 1 defa personel 

memnuniyet anketi düzenlenmiĢ olup personellerimizin toplam memnuniyet oranı %82.86 

olarak ölçülmüĢtür. Borsamızda memnun ve verimli bir personel profiliyle hizmet 

verilmektedir. 

 
- Personel uygulamaları baĢta olmak üzere, diğer borsalarla kıyaslamalar yapılmakta ve 

“neredeyiz?” sorusuna yanıt aranırken “nereye?” hedefinin de daha sağlıklı belirlenmesine 

çaba harcanmaktadır. 

 

1.4 ĠĢ Planlama ve Yönetimi 
 

Borsamızın  2015-2018  Stratejik  Planı  hazırlanmıĢ  olup;  stratejik  plandan   üretilmiĢ 

“Yıllık İş Planı” mevcuttur. 
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Stratejik Planımız borsamıza ait www.ziletb.org.tr adresli web sitemizde 

yayımlanmaktadır. 

 1.5 HaberleĢme ve Yayınlar 
 

Borsamız “Haberleşme ve Yayınlar” baĢlığını, sistemde tanımlı “Haberleşme    Politikası” 

ile yürütmektedir. HaberleĢme Politikasının amacı; 
 

“Zile Ticaret Borsası’nın vizyon, misyon ve hedeflerini, üye memnuniyeti odaklı çalışma 

prensibi, kendisinden hizmet alanlara ve etkileşim halinde bulunduğu tüm kesimlere 

duyurmak, geri bildirimleri etkin olarak takip etmek. Bu anlayış içinde işbirliği yaratmak  ve 

geliştirmek, ortak aklı ön planda tutmak ve tüm bu etkinlikleri ölçülebilir, analiz edilebilir 

duruma getirmektir.” Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

Zile Ticaret Borsası “Haberleşme/iletişim Stratejisi” bir plan dâhilinde, iletiĢim araçlarının 

tespit ve tayin edilmesiyle belirlenmiĢtir. 

ZTB HaberleĢme/Duyuru Planı: 
 

TÜRÜ Duyuru ġekli 

  

Web 
 

BORSA 
 

ZTB 
 

E-Mail 
 

Tlf. 
 

Fax 
 

SMS 
 

Ġlan 
 

Elden 
 

ġifahi 
 

Basın 

Sitesi Dergisi Bülten Panosu Teslim 

 

Meclis Toplantı Duyurusu 
     



  


    

 

Yönetim Kurulu Duyurusu 
     



  



    

 

Personel Toplantısı 
        



 



 



 

 

Toplantı-Organizasyon 
 



   



   



 



 



  



 

Eğitim Seminer 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 

Üye Bilgilendirme 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Faaliyet Duyuruları 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

Üye Bilgileri 
 



          

Özel Gün Duyurusu(Cenaze-

Düğün) 
       



    

 

Ġstatistikler ve Raporlar 
 



 



 



        

 

Ġç Duyurular 
   

 
 



  



 



 



 



 

 

Sektörel Duyurular 
 


 


 


 


 


  


 


 


  


Kanun ve Yönetmelik 

Duyurusu 
 



 



 



        

 

Sosyal Etkinlik Duyurusu 
 


 


 


 


 


  


    

 
 

Borsamızın web sitesi dıĢında android ve ĠOS mobil uygulamaları, facebook ve twitter 

hesapları da bulunmaktadır. Web sitemizin Ġngilizce desteği de bulunmakta olup; 

dinamik bir yapıya sahiptir. Üye bilgileri güncel olarak yayımlanmakta ve tıklama 

oranları ölçülmektedir. 

http://www.ziletb.org.tr/
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Web sitemiz; www.ziletb.org.tr 

Twitter hesabımız; @zileborsasi 

Facebook hesabımız; https://www.facebook.com/www.ziletb.org.tr/ 

e-mail; ziletb@tobb.org.tr 

 

 
 

http://www.ziletb.org.tr/
https://www.facebook.com/www.ziletb.org.tr/
mailto:ziletb@tobb.org.tr
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Web sitemizde yer alan “Haber Arşivi” ile siteye yüklenen tüm haberler, duyurular ve 

fotoğraflar arĢivlenmektedir. Web sitemizin ziyaretçi sayısı oldukça fazla olup; birçok konuda 

referans alınmaktadır. 

Web sitemizde üyelerimize dönük “e-anket” uygulanmakta, öneri ve Ģikayetler için bir bölüm 
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bulunmaktadır. Web sitemizden sorumlu bir personel tayin edilmiĢ olup; sitenin sürekli 

güncel tutulması sağlanmaktadır. Web sitemizin tanıtımını her türden yazıĢmalarda kullanılan 

kağıt, zarf, not kağıdı, bloknot gibi materyallerin üzerine web adresimizi yazarak, bunun 

yanında borsamızı anımsatan bayrak, flama, hediyelik eĢyaların da görülebilir bir yerine 

yazarak yapmaktayız. 

Borsamız tarafından yapılan “Basın Açıklamaları” yazılı olarak yapılmakta ve kronolojik 

sıraya göre basında yer alma sayımız takip edilmekte, gazete kupürleri matbu ve dijital olarak 

arĢivlenmektedir. 
 

YIL YEREL BASINDA YER ULUSAL BASINDA YER TOPLAM 

ALMA SAYISI ALMA SAYISI 

2015 8 1 9 

2016 8 1 9 

2017 7 2 9 

2018 4 1 5 
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Basında Biz! 
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Borsamız 2018 yılında BORSA adıyla dergi yayımlamaya devam edecektir. Yıllık 

periyotlarla yayımlanacaktır. Zile Ticaret Borsası HaberleĢme Politikası amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda yayın hayatına devam edecektir. Dergimiz, baĢta üyelerimiz olmak üzere oda 

ve borsalar ile kentimizdeki kurum ve kuruluĢlara zaman kaybetmeden ulaĢtırılmaktadır. 
 

BORSA Dergimiz, Borsamız personelleri tarafından hazırlanmakta ve kullanılan fotoğraflar 

da yine borsamız tarafından temin edilmektedir. Bir tek, basım aĢamasında dıĢarıdan hizmet 

alımı yapılmakta olan dergimizin öz unsurlarımızla çıkartılıyor olması, bizleri ayrıca memnun 

etmektedir. 

Basın Açıklamaları “Bülten” haline getirilip web sitemizde de yayımlanmaktadır. 
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2018 yılında 1 Basın Bülteni yayımlanmıĢtır.  

1.6 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Kullanımı 

2018 yılında borsamızda kullanılmakta olan yazılım ve donanımlar liste halinde takip 

edilmiĢ olup; yıllar itibariyle yazılım ve donanıma eklemeler ya da çıkarmalar söz 

konusu olduğunda liste hemen güncellenmektedir. 

 

 

 

SAYI DONANIMLAR SAYI YAZILIMLAR 

1 TV (2 Adet) 1 MICROSOFT OFICE (LĠSANSLI 4 TANE) 

2 FOTOĞRAF MAKĠNESĠ (1 ADET) 2 ALPATA TESCĠL 

3 PC (7 ADET) 3 ALPATA MUHASEBE 

4 LAPTOP (3 ADET) 4 ALPATA VEZNE 

5 TABLET (1 ADET) 5 ALPATA ÜYELĠK 

6  CEP TELEFONU (1 ADET) 6 TOBB NET ÜYELĠK 

7 SERVER (1 ADET) 7 WINDOWS 

8  KLĠMA SĠSTEMĠ (3 ADET KLĠMA) 8  SEANS SALONU YAZILIMI 

9 KATI YAKIT KAZANI (1 ADET) 9  PROBASE BORDRO  

10 YANGIN TÜPLERĠ (2 ADET) 10 MÜSTAHSİL TAKİP YAZILIMI 

11 PRENTERLAR (2 RENKLĠ-7 Siyah-Beyaz)   

12 FAKS (2 ADET)   

13 FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ (2 ADET)   

14 TELSĠZ TELEFONLAR   

15 POS CĠHAZI (3 ADET)   

16 HĠZMET ARACI (2 TANE)   

17 BUZDOLABI (3 ADET)   

18 HESAP MAKĠNELERĠ   

19 ÇALIġMA MASA VE KOLTUKLARI   
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20 TOPLANTI SALONU (1 TANE)   

21 GÜVENLĠK KAMERASI SĠSTEMĠ(2 dvr-10 Kamera)   

22 KABLOLU VE KABLOSUZ ĠNTERNET   

 

ZTB’nin sistemde tanımlı “Bilgi-İşlem, Yazılım ve Donanım Politikası” mevcut olup bu 

politikanın amacı; 

“Bilişimle alakalı sistemler ve donanımlar borsamızın sahip olduğu en önemli  değerlerdir. 

Bu değerlerin güçlü bir güvenlik içinde uygun kullanım şart ve şekillerini belirlemek, uygun 

olmayan kullanım şekillerini sistemin dışına atmak ve bir daha sisteme girmesine fırsat 

vermemektir.” 

 

ġeklinde belirlenmiĢtir. 

 

Bilgi-ĠĢlem, Yazılım ve Donanımlar konusunda bakım sözleĢmelerine bağlı olarak dıĢarıdan 

hizmet alınmakta ve bakım süreçleri periyodik olarak, cetvellerle takip edilmektedir. 

 

 1.7 Üye ĠliĢkileri 
 
 

Zile Ticaret Borsası “Üye Memnuniyeti Odaklı” çalıĢan bir kurum olup; sistemde tanımlı 

“Üye İlişkileri Politikası” ile de çalıĢmalarına yön vermektedir. Üye ĠliĢkileri Politikasının 

amacı; 

“Üye memnuniyeti odaklı çalışma esasına uygun olarak üye memnuniyetinin öneri, şikâyet ve 

memnuniyet bildirimi kriterleriyle ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerekli iyileştirmelerin 

yapılarak yüksek memnuniyet oranının sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktır.” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

  
 

Tüm üyelerimiz düzenli olarak ziyaret edilmiĢ, öneri, Ģikâyet ve memnuniyetleri bizzat 

kendilerinden alınmıĢtır. 

 

Üye ziyaretlerimizden kareler; 
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Personeller arasında oluĢturulan “Üye Temsilciliği” ile üye memnuniyetinin yükseltilmesi 

hedefiyle çalıĢılmaktadır. 

Yönetim Kurulu BaĢkanımız, üyelerimizin tamamının resmi kurum ya da kuruluĢlardaki iĢ ve 

iĢlemlerinde, sorunların aĢılması ve sürecin daha hızlı iĢlemesi için destek olmakta, lobicilik 

yapmaktadır. Tüm üyeler bu yaklaĢım tarzını bilmektedir. 

Borsamıza telefonla ulaĢılmak istendiğinde “Telesekreter” yerine direkt, canlı olarak 

karĢılanmakta ve bu Ģekilde “yönlendirme” stresi ve zaman kaybı önlenmektedir. 

Üye ĠliĢkileri Politikası kapsamında “Üye Memnuniyet Sistemi” ve “Öneri, Şikâyet ve 

Memnuniyet Sistemi” kurulmuĢ ve etkin olarak iĢletilmektedir. 

Üye Memnuniyeti Sistem‟nin amacı; 
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“Zorunlu Üyelik, Gönüllü Hizmet” anlayışının bir gereği olarak üye odaklı hizmetle, üye 

memnuniyetinin maksimize edilmesi ve yakalanan seviyenin sürdürülebilirliğini tesis etmek. 

olarak tanımlanmıĢtır. 
 

Üye Memnuniyet Sistemi‟ nin gereği olarak yılda 1 defa “Üye Memnuniyet Anketi” 

düzenlenmekte olup; 2018 yılında üyelerimizin genel memnuniyet oranı %92,27 olarak 

ölçülmüĢtür. 

 

 

Öneri, ġikâyet ve Memnuniyet Sistemi‟nin amacı; 

 

“Bu talimatın amacı; üyelerimiz başta olmak üzere, ziyaretçi, hizmet alan ve personelden 

gelecek her türlü öneri, şikâyet ve memnuniyeti kayıt altına alarak takibini yapmaktır.” 
 

olarak tanımlanmıĢtır. 

 

Sistemin gereği olarak üyelerimizin Öneri, ġikâyet ve Memnuniyetleri alınmakta yazılı hale 

getirilmekte ve takip edilmektedir. ġikâyetlere konu olan uygunsuzlukların giderilmesi 

hususunda süreç baĢlatılmakta, süreç sorumlusu tanımlanmakta ve uygunsuzluk kapatılana 

kadar süreç iĢletilmektedir. 
 

YILLAR ÖNERĠ MEMNUNĠYET ġĠKÂYET 

2015 - - 5 

2016 - - 3 

2017 - - 1 

2018 - - - 
 

2018 yılında hedeflediğimiz farklılıklardan biri de, üyelerimize ait “baĢarı hikayeleri” ni 

derleyerek BORSA dergimizde ve Web sitemizde yayınlayıp yazılı hale getirmektir. Bu 

sayede, sektöre dair baĢarı hikayeleri ve rol model örnekleri yaygınlaĢtırılmıĢ olunacaktır. 
 

 Kalite 
 

 
 

Zile Ticaret Borsası TÜRKLOYDU tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgeli 

ve 11. Dönem TOBB Akreditasyon Sistemine dâhil 5 yıldızlı hizmet veren bir kurumdur. 
 



42 

 

 

 
 

 
 

 

Kalite Süreçlerimiz; 
 

- Tescil Süreci 

- Satınalma Süreci 

- GörüĢ OluĢturma Süreci  
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2018 yılı kalite hedeflerimiz; 

1- MÜġTERĠ MEMNUNĠYET ORANININ %80‟ĠN ALTINA DÜġÜRÜLMEMESĠ 

2- 2018 YILI ĠÇERĠSĠNDE ġĠKÂYET SAYISININ 10‟DAN FAZLA OLMAMASI 

3- ÜYELERĠMĠZĠN ZĠYARET EDĠLMELERĠ VE BU ZĠYARETLERLE HĠZMETĠN ÜYELERĠMĠZĠN 

AYAKLARINA KADAR GÖTÜRÜLMESĠ, MEMNUNĠYET SEVĠYESĠNĠN SÜREKLĠ OLARAK 

ARTIRILMASINA GAYRET EDĠLMESĠ 

4- ÜST YÖNETĠMĠN ÜYE ZĠYARETLERĠNĠ SIKLAġTIRMASI 

5- TÜM ÜYELERĠMĠZE, TOPLU HALDE, RAMAZAN AYINDA ĠFTAR YEMEĞĠ VERĠLMESĠ 

6- ÜYE AĠDATI TAHSĠLATIMIZIN %85‟ĠN ALTINA DÜġMEMESĠ 

7- ÜYELERĠMĠZĠN VE KENTĠMĠZĠN MENFAATĠNE OLACAK KONULARDA LOBĠCĠLĠK 

FAALĠYETLERĠ YÜRÜTÜLMESĠ 

8- MECLĠS ÜYELERĠMĠZĠ KAPSAYACAK BĠR YURTDIġI SEYAHATĠ ORGANĠZE 

EDĠLMESĠ 

9- BORSAMIZ ÇALIġMA ALANIMIZDA FAALĠYET GÖSTEREN TACĠRLERĠN, MUAMELAT 

YÖNETMELĠĞĠNDE BELĠRTĠLMĠġ OLAN ESASLARLA KAYITLARININ HEMEN YAPILARAK 

ÜYE SAYIMIZIN ARTIRILMASI 

10- HĠZMET STANDARTLARINDA BELĠRLENMĠġ OLAN ESASLARA UYULMASI 

 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. 
 

MüĢteri Memnuniyeti anketi sonuçlarına göre 2018 yılında üyelerimizin genel memnuniyet 

oranı %92,27 olarak ölçülmüĢ ve tutturulmuĢtur. 
 

2018 yılında üyelerimizden aldığımız Ģikâyet bulunmamaktadır. En fazla 10 olarak 

belirlenmiĢ olan Ģikâyet sayısında hedef tutturulmuĢtur. 
 

Üyelerimiz ayda 1 defa Tescil Memuru ve yanında 1 personelimizle birlikte ziyaret edilmiĢ, 

tescil hizmeti ayaklarına götürülmüĢken, öneri ve Ģikâyetler bizzat alınmıĢtır.  
 

Ramazan ayında üyelerimize yönelik “İstişare Toplantısı” düzenlenerek akabinde geniĢ 

katılımlı bir iftar yemeği düzenlenmiĢtir. 

Üye aidatlarının tahsilat oranı %85‟in altına düĢmeyecek Ģekilde hedeflenmiĢ olup bu 

baĢlıkta da hedef tutturulmuĢ aidat tahsilat oranımız %85 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2018  yılında  2  lobicilik  faaliyeti  gerçekleĢtirilmiĢ  olup  bu  faaliyetlerin     detaylarına 

“Politika ve Temsil” baĢlığında yer verilecektir. 
 
 

Zile Ticaret Borsası, ISO belgesine sahip Akredite bir kuruluştur. Dünyaya – özellikle AB’ye- 

kapalı, uluslararası konjonktür hakkında bilgi ve görgüsü sadece duyumlardan ibaret olarak 

faaliyetine devam etmesi etiketine ve vizyonuna uygun düşmeyecektir. Üyelerimize, kentimize 

ve ülkemize yol gösterecek projeler ortaya koyabilmek için dünyadan haberdar olmamız, 

dünyanın bu işleri nasıl yapmakta olduğunu yerinde görmemiz elbette önem arz etmektedir. 

 

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kapsamında yılda 1 defa yapılan “Yönetim 

Gözden Geçirme Toplantısı” “Akreditasyon İzleme Komitesi” toplantılarıyla birlşetirilerek 3 

aylık periyodlarda sistem tüm hatlarıyla gözden geçirilir, varsa uygunsuzluklar tespit edilir ve 

uygunsuzlukların giderilmesi için süreç baĢlatılıp, süreç sorumluları tayin edilerek 
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uygunsuzluklar kapatılır. 

Kurumumuz Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kapsamında dıĢ denetimlerden 

geçmektedir. 2018 yılından itibaren TÜRK LOYDU Ġktisadi ĠĢletmesi tarafından her yıl 

düzenli olarak yapılmaktadır. TOBB tarafından GeliĢtirme Ziyareti ve Sistem Denetimi 

Ģeklinde denetimler yapılmaktadır. 

 

Borsamız personelleri arasından 2 iç tetkikçi bulunup, yılda 1 defa da iç tetkik yapılmaktadır. 

Ġç tetkik sonuçları Akreditasyon Ġzleme Komitesi ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları, 

Personel Toplantıları ve Yönetim Kurulu Toplantılarında gündem maddesi olarak 

görüĢülmektedir. Ġç tetkikler bir  plan dâhilinde gerçekleĢtirilir. 

2018 yılında 1 iç tetkik gerçekleĢtirilmiĢ olup; bu iç tetkikte 5 tane Düzeltici ve Önleyici 

Faaliyet gerçekleĢtirilmiĢtir. Tespit edilen uygunsuzlukların tamamının da kapatıldığı 

anlaĢılmıĢtır. 

Kalite Yönetim Sistemimizi yıl da en az 1 defa diğer oda ve borsalarla kıyaslamaktayız. 

 

 

2. TEMEL HĠZMETLER 
 

 2.1 ĠletiĢim Ağı 
 

Borsamız iletiĢim ağı Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanmıĢ olan “Haberleşme  

(İletişim) Planı” ile sistemde tanımlanmıĢtır. 

 
 
TÜRÜ 

DUYURU 

ġEKLĠ 
 web ZTB ZTB E-Mail Tlf. Fax SMS Posta Kargo Ġlan Elden ġifahi Basın 

Sitesi Derg

i 

Bülte

n 

Panos

u 

Tesli

m 
Meclis Toplantı Duyurusu             
Yönetim Kurulu Toplantısı 

Duyurusu 
            

Personel Toplantısı Duyurusu              
Toplantı-Organizasyon Duyurusu           

Eğitim - Seminer Duyurusu            

Üye Bilgilendirme             

Faaliyet Duyuruları            

Üye Bilgileri             
Özel Gün Duyurusu (Cenaze-

Düğün) 
            

Ġstatistikler ve Raporlar              
Ġç Duyurular             
Sektörel Duyurular            

Kanun ve Yönetmelik Duyurusu              
Sosyal Etkinlik Duyurusu             

 
 

ĠletiĢim ağı kapsamında yapılan duyurular ölçülmekte ve analiz edilebilmektedir.  2018 yılında; 

 51 Yönetim Kurulu Toplantısı YapılmıĢtır. 

 12 Meclis Toplantısı YapılmıĢtır. 



45 

 

 

 12 Hesapları Ġnceleme Komisyonu Toplantısı YapılmıĢtır. 

 4 Akreditasyon Ġzleme Komitesi Toplantısı YapılmıĢtır. 

 12 Personel Toplantısı YapılmıĢtır. 

 8 Kısa SMS ile Üye Bilgilendirmesi YapılmıĢtır. 
 

 

Borsamızın Stratejik Plandan üretilmiĢ “Yıllık Faaliyet Planı” mevcut olup; 2018 yılı  için 

üretilmiĢ olan Yıllık Faaliyet Raporu web sitemizde yayımlanmaktadır. 

Üyelerimize yönelik, kentimize yönelik, Sektörel araĢtırmalar yapılmakta, bu araĢtırmalar ve 

raporlar BORSA dergisinde ve web sitemizde yayımlanmaktadır. 
 

 Politika ve Temsil 
 

 

Kalite Yönetim Sistemimiz içerisinde tanımlanmıĢ olan bir “GörüĢ OluĢturma Prosesi” 

mevcut olup, bu prosese uygun olarak davranılmaktadır. 

Zile Ticaret Borsası GörüĢ OluĢturma Prosesi; 

AMAÇ 

Borsamızdan talep edilen görüĢlerin, hazırlanması istenilen raporların vb. çıktıların hangi 

süreçlerden geçerek ne kadar sürede ortaya konulabileceğini tespit etmek ve ölçülebilir hale 

getirmek. 

SORUMLUSU 

Genel Sekreter 

 

UYGULAMA 
 

- Borsamızdan görüĢ talep eden baĢlıca kurum ve kuruluĢlar tespit edilir. Bu kurum ve 

kuruluĢlar, tepeden baĢlayacak Ģekilde Ģu Ģekildedir. 

 
 Bakanlıklar 

 TOBB 

 ZTB Meclis Üyeleri 

 ZTB Yönetim Kurulu Üyeleri 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 ZTB Komisyonları 

 Oda ve Borsalar 

 Üye Görüşleri ve Anketler 

 Personel Görüşleri ve Anketler 

 Yerel ve Ulusal Basın 

 Sivil Toplum Örgütleri 

 Siyasi Partiler 

 
- Sürece dair tüm talepler Genel Sekretere gelir. 
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- Evrak giriĢ kaydı yapılır. Konusuna göre hemen Yönetim Kuruluna sevk edilir. 

- Yönetim Kurulu 1 hafta içinde görüĢür ve karar alır. ġayet ZTB Meclisi‟nin kararını 

gerektirecek bir durumsa Yönetim Kurulu Meclis‟e havale eder, Meclis 1 ay içinde 

görüĢür ve karar alır. 

- Yönetim Kurulu ve/veya Meclis kararı ardından ortaya çıkan görüĢ en geç 1 hafta 

içinde Genel Sekreterlikçe yazılı hale getirilir, evrak çıkıĢ numarası verilerek talep 

edene önce faks yoluyla ulaĢtırılır ardında da kargoyla evrağın  aslı gönderilir. 

- Yönetim Kurulu ve Meclis kararı gerektirmeyen görüĢler için Genel Sekreter 5174 

sayılı kanundan gelen yetkisini kullanarak en geç 1 hafta içinde görüĢ bildirir. 

- Rapor, AraĢtırma vb. konularda görüĢ bildirme süresi, Yönetim Kurulu ve/veya 

Meclis‟in alacağı karara bağlı olarak en geç 1 ay içinde tamamlanır. Bu sürenin 

aĢılması durumunda performansı olumsuz etkileyen faktörler tespit edilir, bir 

uygunsuzluk varsa giderilir. 

- GörüĢ talepleri ve görüĢ bildirimleri “Gelen Evrak” ve “Giden Evrak” defterlerinde, 

her yıl 1 numarasından baĢlayarak, numara verilmek üzere takip edilir. Ayrıca, kurum 

ve kuruluĢlara göre ayrı dosyalarda arĢivlenirken dosyalara da numara verilir. (Örnek; 

TOBB 1 „nolu Dosya ) 

 

SÜREÇ ADI SORUMLUSU HEDEF PERFORMANS 

 

GörüĢ Talebi GeliĢi 
 

Genel Sekreter 
Yönetim Kuruluna 

UlaĢtırmak 

 

1 Hafta 

 

Yönetim Kurulundan Meclise Sevk 
 

Genel Sekreter 

Meclis Gündemine 

Getirmek 

 

1 Ay 

Yönetim Kurulu ve/veya Meclis Kararı  

 
Genel Sekreter 

 
Genel Sekretere 

UlaĢtırmak 

 

 
1 Hafta Gerektirmeyen Talepler 

 

Rapor, AraĢtırma vb. ġeklinde GörüĢ 
 

Genel Sekreter 
Yönetim Kuruluna 

ve/veya 
 

 
1 ay Meclise UlaĢtırmak 

Performansın Tutturulamaması Genel Sekreter Uygunsuzluğun Tespiti 1 gün 

Uygunsuzluğun Ortadan Kaldırılması Genel Sekreter Yönetim Kurulu Kararı  

1 Hafta Gerektiriyorsa 

Yönetim Kurulu Kararı  

1 gün Gerektirmiyorsa 

 
 

2.4 ĠĢ GeliĢtirme 

 

Üyelerimizin eğitim ihtiyaçları yüz yüze temas, öneri ve anket Ģeklinde iletiĢim kanallarıyla 

belirlenmekte ve bu tespitlere uygun olarak hazırlanan Yıllık Planlarla uygulamaya 

konulmakta, etkinliği ölçülmektedir. 

 
Borsamızda yaklaĢık 50 kiĢilik bir salon mevcut olup; bu salon, gerekli teknolojik yazılım ve 

donanımla üyelerimizin istifadesine sunulmuĢtur. 
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 2.6 Borsacılık Faaliyetleri 

 

Borsamız hizmet binasında satıĢ salonu ve laboratuvar mevcut olup, satıĢ salonu ve 

laboratuvarımız biribirine entegre olarak satıĢ salonu yazılımız sayesinde hizmete devam 

etmektedir. 

 
 Borsaların tanımı yapılırken; alıcı ve satıcının bir araya gelerek, aleniyet ilkesi içerisinde,   

pazarlık usulüne dayalı alım satım yaptıkları mekânlar olduğu ya da olması gerektiği vurgusu 
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öne çıkmaktadır. 

Buna rağmen, ülkemiz genelindeki 113 Ticaret Borsası’nın %90’ında bu normlara uygun 

borsacılık yapılmamakta/yapılamamakta, tescil borsacılığının ötesine geçilememektedir. 

Zile Ticaret Borsası hububat  alanlarındaki Ticaret Borsalarında, ilçe borsası olamamız 

özellikle buğday tescil hacmi bakımından lider konumdadır. 2003 yılında kurulan ZTB, 

kurulduğu günden beri kesintisiz hizmet vermekte olup; 2015 yılında TOBB Akreditasyon 

sistemine dâhil edilip, hizmet kalitesini Avrupa normlarına yükseltmiştir. 

Rekabetin küresel nitelik kazandığı, kalite ve rekabette standardizasyonların belirleyici 

olduğu, serbest piyasa kurumsallığının öne çıktığı günümüz ekonomik yapısı içerisinde  

Ticaret Borsalarının kendilerini yenilemelerinin, gerçek ve asli vazifelerine dönmelerinin 

zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Günümüzden onlarca yıl önce ilçemiz “Tahıl Pazarı” olarak tabir edilen pazar yeri, ilkel 

anlamda bir borsa mekânı gibi çalışmaktaydı. Alıcı ve satıcılar, haftanın belli günlerinde ve 

belli saatlerinde bu mekânda buluşuyor, numune ya da tipler üzerinden, sesli ve alenen 

yapılan pazarlıkla piyasa fiyatı belirleniyor ve ticaret gerçekleşiyordu. İşte, geçmişimizdeki  

bu kültürü, çağdaş normlarla donatıp borsamız satış salonuna taşıdık. 

Alıcı ve satıcı karşı karşıya gelerek, ürün analiz sonuçlarının ekranda görüldüğü, sesli ve 

aleniyet ilkesi çerçevesinde pazarlık usulüyle alım -satım yapmaları ve bu alım-satım 

neticesinde piyasa fiyatının teşekkül etmesi esas alınmaktadır. 

ZTB, bu sistemi hayata geçirmeden evvel elbette üyeleriyle uzun müzakereler yaparak, Polatlı 

başta olmak üzere Konya ve Edirne Ticaret Borsalarındaki uygulamaları yerinde görerek, 

buğday için borsa konseptimize uygun olan sistemi hayata geçirmiştir. 

İş bu çalışma, başlangıç aşamasında görebildiklerimizin derli-toplu olarak yazıya dökülmesi 

adına yapılmış olup, nihai tespit ve kararları ihtiva etmemektedir. 

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 
 

 
 Satış salonuna gerekli ve yeterli teknolojik donanım ile personel tahsis edilmiştir. 

 
 Satış salonunda seans saatleri belirlenmiş ve yalnızca bu seans saatlerinde işleme açık 

çalışmaktadır. 

 
 Satış salonunda sadece “Tacirden Tacire Satış” şeklindeki muameleler kayda 

alınacaktır. 

 
 Salona yalnızca kendi namına çalışan tacirler ya da onların temsilcileri girebilecek 

alım- satım müzayedelerine iştirak edebileceklerdir. 

 
 Müzayedenin tamamında, tüm pazarlıklar ve “aldım-sattım” mutabakatı sesli ve 

aleniyet ilkesine dayalı olarak yapılacak, borsa yetkilisince hemen orada kayıt altına 
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alınacaktır. 

 
 Tacirden Tacire Satış Fiyatı, müzakere seyrine bağlı olarak online olarak ve anlık 

ekrana yansıtılacaktır. 

 
 Müstahsil, salonda satış yapamayacaktır. Tacir ile müstahsil arasındaki ticari ilişki 

borsa dışı muamele olarak gerçekleşmeye devam edecektir. 

 
 Tacir fiyatının teşekkülü bu şekilde olacakken müstahsil fiyatının saptanması 

noktasında, ZTB üyelerinden oluşacak, yeter sayıda yetkinlikte bir komisyon 

oluşturulacaktır. Bu komisyon, tacir fiyatının seyrine, maliyetlere, piyasanın diğer 

şartlarına, vagon fiyatlarına ve teamülden sayılan diğer hususlara da dikkat ederek 

%50 randımanlı kabuklu fındık Müstahsilden Tacire Satış Fiyatı’nı saptayıp borsaya 

bildirecek ve borsa tabelasında bu fiyat ilan edilecektir. 

 
 Komisyonun çalışma esas ve usulleri borsa tarafından hazırlanacak bir yönergeyle 

belirlenecektir. 

 

 
ÜSTÜN YANLARIMIZ VE FIRSATLARIMIZ 

 

Güçlü Yönleri miz 

 

Personelin kurumsal aidiyet bağı 

Dinamik bir personel ve yönetimin varlığı 

Hizmet binasının kuruma ait olması 

KYS uyguluyor olması  

Ġç paydaĢlara karĢı duyarlı olması 

STK larla iĢbirliği yapıyor olması 

Hizmet anlayıĢının tarafsız ve ilkeli olması 

Köy sayısı ve tarım arazisi sayısı fazla olması 

Üyelerle birlik içinde olması 

Zile pekmezi coğrafi iĢaretinin olması 

Üyelerin iç içe olması  

Yeniliğe açık olma  

Müstahsil ürünü minimum fiyat koruması ve sabitlemesi 

Alıcı satıcı arasında ortak nokta bulması 

Üye kayıtlarında seçicilik 

 

 

 

 

Fırsatlar  

Üniversite olması 

Zile dıĢında Zile‟ye sahip çıkanların olması  

Organize Sanayi Bölgesi olması  

Hububat yetiĢtiriciliği acısından diğer bölgelere göre kaliteli ve yüksek verimli ürün üretmesi 

Tren yolunun varlığı  
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Ġstihdam ve üretim arttırıcı yerel, kültürel ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi  

Ġlçe ekonomisinin güçlü olması  

Bölgenin maddi yapısının güçlü olması  

Diğer ticaret borsaları ile iĢbirliği sağlayarak ilçe ekonomisine hız verebilir  

Süreyyabey barajının sulama amaçlı kullanılabilmesi 

Destekler kırsal kalkınma kapsamında 

Halkın tutkun olması 

Zahire alanının geniĢletilmesi ile ekonomik katkı artacaktır. 

 

 

 

SON 


