
Revizyon 02 

11.11.2016 / YKK No:163 

 

  

 

“ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ” 

STRATEJİK PLAN 
-I- 

2014-2017 
 

 

 

 

 



STRATEJİK PLAN  
2014-2017 

Revizyon: 02 
2 

 

“Hiçbir zafer İktisadi zaferle taçlandırılmadıkça kalıcı ve devamlı olamaz.” 

 

“Milli ekonominin temeli tarımdır.” 

M. Kemal ATATÜRK 
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İşimiz  özellikle  Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş 
yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır.  

Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği rol çok 
önem arz etmektedir.  

İlimiz Ankara Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerarasında 
sıkışmış sanayi gelişmemiş vaziyettedir. Öte yandan Hava 
alanı tiren ulaşımı gibi birçok sanayinin alt yapısını oluşturan 
unsurlardan da faydalanamamaktadır.  
 
Bütün Bunların neticesinde bizler ilimizin bu olumsuzluklarını 
gerek Hayvancılık sektörü ve gerekse de Tarım alanında 
gelişmesine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 
 
Borsamız Ülkemizin en büyük hayvan pazarına sahiptir. Bu 
anlamda her geçen zaman içinde yenileme çalışmalarımız 

devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde hayvan pazarımız modernize ediyoruz bunun için 
dezenfektan tüneli barkot sistemi otomasyon sistemi ve en önemlisi de hayvan satış salonumuzu 
faaliyete geçireceğiz. Yine Canlı hayvan pazarı padok üstleri kapatma işlemimizde birkaç yıl 
içinde bitirmeyi planlıyoruz. 
 
Diğer taraftan hububat sektöründeki üyelerimize ve dolayısı ile ilimiz ekonomisine katkı sağlama 
anlamında hububat laboratuarımızı yıl içerisinde kurup işlemlere başlayacağız, satış salonu 
çalışmamız da devam etmektedir. 
 
Her ne kadar tarımın gayrisafi yurt içi hasıla ve ihracat içindeki payı azalıyorsa da, hem üretimi, 
hem de talep gücü ile tarım kesimi ekonomi içindeki yerini korumak için mücadele etmektedir. 
Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı ve zamanında gerçekleştirilmesinin 
zorunluluğu, ülkemizde Borsaların faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.  
 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları uzun 
dönemli plânlar yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik 
kararlar almayı ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Stratejik 
plânlama; bir yandan kamu malî yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür 
ve kimliğin gelişimi ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.  
 
Borsamızın dolayısı ile ilimizin  menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayış içerisinde olduk 
olmaya devam edeceğiz.  
 
Bu nedenledir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir, aksine bütün başarılar, mükemmel bir hesaplama 
ve planlamanın sonucudur. Kurumların başarılı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için 
iyi bir stratejik planlama ve yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Hizmetlerimizdeki 
kaliteyi artırmak, Bölgemizin ve Ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü girişimde yer 
almak arzusu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
 
Yukarıda zikrettiğimiz işlere ek olarak bu anlamda siz değerli üyelerimizin görüş ve düşünceleri 
bizim için çok önem arz etmektedir. Gerek borsamız, gerek ilimiz ve dolayısıyla ülkemiz 
ekonomisi için gereken ne varsa Borsa yönetimi olarak her türlü iş birlikteliğe hazırız. 
  
 
Saygılarımla 
Neşet YAVUZ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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BÖLÜM I 
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE MODELİ 

1. Stratejik Planlama Ekibi 

Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 21/02/2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile 2014-2017 Yıllarını 

kapsayacak I. Stratejik Yönetim Dönemine dayanak olacak I. Stratejik Planın hazırlanması ve bu kapsamda 

çalışmaların Planlama - Çalışma Grubu ve İzleme Grubu olarak iki Stratejik Planlama Ekibi tarafından 

yürütülmesine ilişkin aşağıda unvan ve isimleri yazılı katılımcılar tarafından oluşturulmuştur.  

 

1.1 Planlama ve Çalışma Grubu 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Atilla TAN  

Yönetim Kurulu Sayman Üye  : Alaattin GÖZEL  

Genel Sekreter   : Battal ÇELİK  

Akreditasyon Sorumlusu  : Zeynep YILDIRIM  

Tescil Muamelat Müdürü   : Mustafa MAHLUT  

Evrak Memuru   : Recep YAZICIOĞLU  

Stratejik Planlama Danışmanı  : M. Önder AYDIN  

Stratejik Planlama Danışmanı  : Hakan ATLI   

1.2 İzleme Grubu (Akreditasyon İzleme Komitesi) 

Yönetim Kurulu Başkanı  : Neşet YAVUZ 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Atilla TAN 

Yönetim Kurulu Üyesi   : Abdullah DAĞISTAN 

Meclis Üyesi    : Şaban ÇELİK 

Genel Sekreter   : Battal ÇELİK 

Akreditasyon Sorumlusu (Raportör)  : Zeynep YILDIRIM 

 

2. Stratejik Planlama Süreci 

Kırşehir Ticaret Borsası I. Stratejik Plan çalışmalarının aşağıda belirtilen Beş aşamada sonuçlandırılması 

planlanmıştır.  

 

2.1 Önceki Yönetim Dönemi Performans Çıktılarının Raporlanması 

Planlama ve Çalışma Grubu tarafından yürütülecek olan çalışmanın sonuç raporu dikkate 

alınarak; başarılamayan, ertelenen, kısmen başarılan hedefler gözden geçirilerek I. Stratejik 

Planda yer alması gereken Kurum Hedeflerinin belirlenmesi planlanmıştır.   

Yine başarılan hedeflere ilişkin tatmin edici sonuçların alınıp alınmadığı, tatmin edici sonuçlar 

elde edilemedi ise aynı kurum hedeflerinin I. Stratejik Plana alınıp alınmayacağına İzleme 

Grubunun karar vermesi planlandı.   

 

2.2 Araştırma ve Analizler 

Araştırma ve analizler ile Kırşehir Ticaret Borsası iç ve dış paydaşları ile yapılacak arama ve analiz 

çalışmaları ile mevcut durum araştırılarak kurumun iç ve dış faktörleri, vizyonu, misyonu ve 

stratejik önceliklerine ilişkin paydaş görüşlerine ulaşılması planlandı.   

Bu amaç ile Dış Paydaş Çalıştayı, İç Paydaş Çalıştayı, Bölge ve Sektör Sorunları Araştırması, Bilgi 

ve Eğitim Talepleri Araştırması yapıldı.  
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2.3 Vizyon Oluşturma ve Temel Stratejilerin Belirlenmesi  

Araştırma ve analizlerden elde edilen görüşlerin Planlama ve Çalışma Grubu tarafından rapor 

haline getirilerek İzleme Grubuna sunulması ve İzleme Grubu tarafından değerlendirilerek 

kurumun geleceğine ilişkin projeksiyonun ortaya konulması planlandı.  

Bu kapsamda Kırşehir Ticaret Borsası’nın gelecekte (I. Stratejik Yönetim Döneminde) neyi 

başarmak istediği ve bunu gerçekleştirebilecek kurumsal yeterlilik, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin 

neler olabileceğinin İzleme Grubu tarafından yapılacak değerlendirme tespit edilmesi planlandı.  

Kurumun vizyonu, misyonu, değerleri ve yönetim politikalarının bu değerlendirme ile 

belirlenmesi planlandı.  

 

3.4 Eylem Planlarının Oluşturulması  

İzleme Grubu tarafından yapılan araştırma ve analiz sonuçları değerlendirilerek belirlenen 

“Kırşehir Ticaret Borsası’nın gelecekte başarması gereken temel amaçlarına” ilişkin dönemsel 

planların geliştirilmesi ve Dört yıllık zaman dilimde uygulamaya alınacak konuların Planlama ve 

Çalışma Grubu tarafından ele alınması planlandı.  

Uzun ve orta vadede kuruma yön verecek Stratejik Amaçların gerçekleştirilmesi için “Dönem 

(Yıllık) Hedefler, Projeler, Faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bütçe 

çalışmalarının yapılması planlandı.  

Not: Kırşehir Ticaret Borsası, eylem planlarına ilişkin bütçe çalışmalarını, her yıl Aralık ayında bir 

sonraki yılın kurum bütçesi hazırlanırken oluşturur.  

 

3.5 İzleme, Ölçme ve Değerlendirme 

İzleme ve değerlendirme ile stratejik planın öngörülen şekilde hayata geçirilmesini sağlamak 

amacı ile süreç içerisinde ve dönem sonunda neler yapılması gerektiğinin ele alınması, bu 

çerçevede izleme ve değerlendirme süreç, sistem ve raporlarının nasıl olması gerektiği belirlendi. 

 

3. Strateji Geliştirme Modeli 

Çalışmaların aşağıda yazılı programa uygun yürütülmesi planlanmıştır.  

3.1 Planlama 

Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından atanan Planlama ve Çalışma Grubunun 

hazırladığı stratejik Planlama için planın; araştırma, analiz, raporlama, değerlendirme ve yeniden 

değerlendirme yapılarak iş, takvim ve katılımcıları da içerecek şekilde uygulamaya alındı.  

Araştırma - Geliştirme Toplantıları ve Durum Değerlendirme Çalışmaları 

 Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ile mevcut durum ve geleceğe ilişkin 
değerlendirme yapıldı. 

 Kırşehir Ticaret Borsası Personeli ile mevcut durum ve geleceğe ilişkin değerlendirme 
yapıldı. 

 Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve Muhasebe Müdürü ile kurumun yapısı ve mali 
durumu incelendi. 

 Borsa Çalışanları tarafından bölgeye ait mevcut durum bilgilerinin (Bölge ve Sektör 
Sorunları, Bilgi ve Eğitim Talepleri Araştırmaları) toplanması, değerlendirilmesi çalışmaları 
yapıldı.  

 Dış Paydaşlar (kamu, özel sektör-üyeler, bölge odaları ve borsalar, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri) ile geniş katılımlı paydaş çalıştayı yapıldı. 
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Çalışmaların Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi 

Yapılan çalışmalara ilişkin I. Rapor; Önceki Yönetim Dönemi Faaliyet Raporu Planlama ve Çalışma 

Grubu tarafından hazırlandı ve İzleme Grubu tarafından değerlendirildi.  

II. Rapor Paydaş Çalıştayları Analiz Raporu olarak Planlama ve Çalışma Grubu tarafından 

hazırlandı ve İzleme Grubu tarafından değerlendirildi.  

Değerlendirme çalışmalarından ortaya çıkan sonuçlar Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yeniden 

değerlendirildi ve stratejik plana alınması gereken konular belirlendi.  

 

Stratejik Plan Taslağının Oluşturulması ve Görüşülmesi 

Stratejik Plan Taslağı, Planlama ve Çalışma Grubu tarafından hazırlandı ve İzleme Grubunun 
değerlendirme toplantılarında elde ettiği sonuçlar Stratejik Plan Taslağına alındı. 
Oluşturulan taslak başta Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı olmak üzere, borsa çalışanlarının, 
stratejik planlama danışmanın değerlendirmelerine sunuldu. Eleştiri ve öneriler dikkate alınarak 
gerekli düzeltme ve eklemeler yapılarak Stratejik Plan oluşturuldu.  
 
Stratejik Planın Onaylanması ve Yayınlanması 

Stratejik Plan son olarak Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi ve Yönetim Kurulunun 
04/07/2014 tarih ve 52 numaralı kararı ile onaylanarak yayınlanmasına karar verildi.  

 

Stratejik planlar bir kurumun gelecekte neyi başarmayı arzuladığını ve bunu nasıl 

gerçekleştireceğini içeren belgelerdir. Kırşehir Ticaret Borsası, bu doğrultuda, gelecekteki başarı  

anlayışını, kurumsal konum ve temel yetkinliğini, dönemsel hedef, proje ve faaliyetlerini açıklığa 

kavuşturarak 2014-2017 yıllarına ilişkin Stratejik Planını hazırlayarak temel amaçlarını 

belirlemiştir.   

Stratejik Plan çalışmalarında taraflarca imza altına alınan sözleşme ile Aydın PMT Danışmanlık 

Limited Şirketi’nden danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırılarak, Stratejik Planlama Danışmanı 

olarak Siyaset Bilimci ve İşletme Danışmanı M. Önder Aydın ve Araştırma Görevlisi Hakan Atlı ile 

çalışmanın planlanması ve yürütülmesi kararı alındı. Stratejik Plan çalışmalarının Borsa Genel 

Sekreterliği koordinasyonunda; Yönetim Kurulu, dönem-dönem Meclis üyeleri ve Meclis 

Başkanı’nın katılımı da sağlanmıştır.   
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BÖLÜM II 
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI – GENEL BİLGİLER 

 

TARİHÇE (1994-2014) DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECİ  

Kırşehir Ticaret Borsası 1994 Yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 03/11/1994 tarih ve1994/93 Sayılı 

kararı ile kuruldu.  

Bugün; kurumumuz, mevcut yasalara uyum sağlamak ve üyelerine yasalar çerçevesinde kapsamlı ve etkin 

hizmet verebilmek için bilinen kaynakların tamamını iş yaşamına kazandırmak ve bölge ekonomisinin 

gelişmesi amacı ile yerel yatırımcıların tecrübe ve sermaye birikimlerini aktif hale getirip Kırşehir’in yaşam 

standardını yükseltmeyi temel hedefleri arasına almıştır.  

Temel hedefleri koyan ve bu hedeflere ulaşma iradesini sergileyen mevcut yönetimin dengeli girişimci 

karakteri, Orta Anadolu’nun en önemli Canlı Hayvan Pazarının, Tarım Ticaret Merkezinin, Hububat Satış 

Salonunun ve Laboratuarının Kırşehir ticaretine kazandırılmasına, yasal gerekliliklerin karşılanmasında ve 

Kırşehir’in doğal ve toplumsal değerlerinin aktif hale getirilmesi, Kırşehir ekonomisinde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir.  

KIRŞEHİR TİCARET BORSASI’NIN GÖREVLERİ  

5174 SAYILI KANUN İLE BELİRLENMİŞ GÖREVLER 

 Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına 

uygun olarak gelişmesine çalışmak, 

 

EKONOMİK GELİŞİM VE ÜYELERİNİN GELİŞİMİNE İLİŞKİN GÖREVLER 

 Üyelerin eğitim ve bilgi taleplerinin karşılanması, bu yolla bireysel ve kurumsal gelişime katkı 

sağlanması, 

 Üyelerinin potansiyeline bağlı olarak üyelerin yeni yatırımlar ve pazar (iç ve dış) hakkında 

bilgilendirmek, teşvik etmek için üye profiline hakim olmak ve bilgileri sürekli güncellemek, 

 Üyeleri arasında dayanışma kültürü geliştirmek ve  

 İlimiz ve Bölge ekonomisine katkı yapmak. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ  

Kırşehir Ticaret Borsası yönetim kurulu toplam 5 üyeden oluşmaktadır.  

Yönetim Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir.  

 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek, 

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

 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak, 

 Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar 

vermek, 
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 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para 

cezalarının uygulanmasını sağlamak, 

 Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak, 

 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek, 

 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp 

meclise sunmak,                  

 Hazırladığı borsa iç yönergesini meclise sunmak, 

 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere 

ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve 

kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek, 

 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak, 

 Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek, 

 Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 

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

 Hakem veya hakem heyeti seçmek, 

 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer 

görevleri yerine getirmektir. 

 

MECLİSİN GÖREVLERİ  

Kırşehir Ticaret Borsası’nın meclisi toplam 14 üyeden oluşmaktadır.   

Meclisin yasal görevleri ise aşağıdaki gibidir.  

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

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak 
 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek bilirkişi listesini onaylamak 
 Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek 
 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler 

hakkında takibat işlemlerini başlatmak 
 Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma 

yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek 
 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak 
 Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında 

alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek 
kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek 

 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek 
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak 

 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak 
 Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek 
 Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan 

aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir 
sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının 
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affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler  adına açılacak davalar konusunda 
yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini 
yönetim kuruluna devretmek. 

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

 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek 
 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek 

 

KIRŞEHİR TİCARET BORSASI’NA ULAŞIM 

 
 

Ankara Esenboğa hava alanına kara yolu ile 210.km, Kayseri Erkilet havaalanına 130 km.,Nevşehir Tuz köy 

havalimanına 86 km uzaklıktadır.Borsamız Kırşehir merkeze 6 km mesafede olup, Ankara -Kayseri yolu 

üzerinde Kırşehir organize sanayi yolu kavşağında soldadır. 
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BÖLÜM III 
KIRŞEHİR’İN TANITIMI 

 

1. TARİH 
Tarihçiler, Kırşehir adının eski çağlarda “Parnassos” ya da “Makissos” olduğu üzerinde durmaktadır. 
Hititler döneminde Kırşehir’e “Ahiyuva” ülkesi denilmekte idi. Roma ve Bizans döneminde ise 
“Kapadokya” olarak adlandırılmıştır. Kırşehir tarihte yeniden canlanışını Anadolu Selçuklularına borçludur. 
Özellikle 11. Yüzyıldan sonra Kırşehir’in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu 
bilinmektedir. Selçuklular döneminde Kırşehir’in adı Gülşehir olarak geçmektedir. 1243 Yılında yapılan 
Kösedağ Savaşından sonra Moğollar tamamı ile Anadolu’ya hakim oldular. Bu dönemde Kırşehir’e vali 
olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma 
getirmiştir. 

Bu dönemde Kırşehir Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri haline gelmiş olup, Aşık Paşa, Caca 
Bey, Ahi Evran, Süleyman Türkmani, AhmediGülşehri, Hacı Bektaş Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve 
mutasavvıfları yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve Yunus Emre’nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı göz önüne 
alınır ise bu gönül erenlerinin Moğol istilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini 
sağladıklarını görmekteyiz.  

Daha sonra Kırşehir çeşitli beyliklerin egemenliği altında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak Kırşehir II. 
Murat zamanında tam ce kesin olarak Osmanlıların yönetimine girmiştir.  

Kırşehir 19. Yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri olmuştur. Konya 
Eyaletine bağlı olan Kırşehir 19. Yüzyılın ikinci yarısında önce Konya Vilayeti Niğde Sancağı’na bağlı bir 
kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı bir sancak durumuna,1921 Yılında bağımsız bir sancak durumuna 
getirildi. Daha önceleri birçok kahraman yetiştiren Orta Anadolu’nun bu güzel beldesi Kurtuluş Savaşında 
da kendisine düşen görevi yapmış 210 şehit ve 87 gazi ile bunu kanıtlamıştır.  

Kırşehir 1921 Yılında bağımsız mutasarrıflık haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde il merkezi 
olmuştur. 1924 Yılında Kırşehir’e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş ve Mucur bağlanmıştır. 1944’te Kaman da 
İl haline gelince, Kırşehir’in İl sayısı Beşe yükselmiştir.  

20 Temmuz 1954 tarih ve 6429 Sayılı Kanun ile Nevşehir İl olmuş, Kırşehir ona bağlı İl haline getirilmiştir. 
Çiçekdağı Yozgat’a, Kaman Ankara’ya, Hacıbektaş, Avanos ve Mucur ise Nevşehir’e bağlanmıştır. 1 
Temmuz 1957’de çıkarılan 7001 Sayılı Kanun ile Kırşehir yeniden İl olmuştur. Bu yeni düzenleme ile 
Çiçekdağı, Kaman ve Mucur Kırşehir’e bağlanmıştır. Hacıbektaş ve Avanos ise Nevşehir’e dahil edilmiştir. 
Akpınar 1990 Yılında Kırşehir’in yeni İlsi olmuştur. Halen Kırşehir’e bağlı altı İl vardır. 

2. KIRŞEHİR’İN KONUMU VE ULAŞIM 
Kırşehir, Ankara-Kayseri yolu üzerinde yer almaktadır ve Anadolu’nun tam merkezinde yer almaktadır. 

Türkiye’nin İki büyük kentinin arasında olması Kırşehir’i özellikle yatırımların Ankara ve Kayseri’de 

yoğunlaşması nedeni ile sanayileşme konusunda olumsuz etkilemiştir. Ancak Kırşehir bu olumsuzluğu 

Tarım (Özellikle Hububat ve Meyve) ve Hayvancılık sektöründe gelişme sergileyerek avantaja çevirmiştir.  

Kırşehir’e direkt ulaşmak için sadece karayolu bulunmaktadır. Hava yolu ile ulaşım Kapadokya havalimanı 

(83 km), Ankara Esenboğa havalimanı (201 km), Kayseri havalimanı (137 km) kullanılmaktadır. İlin 

demiryolu ulaşımı yoktur.  
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3. EKONOMİK YAPI 
3.1. TARIM ve HAYVANCILIK 

Kırşehir, Türkiye’nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli hayvan 

yetiştiricilik merkezlerinden biridir. Kırşehir’de yetiştirilen besi hayvanlarından elde edilen etin çok 

büyük bir kısmı İstanbul pazarına satılmaktadır.  

KIRŞEHİR’DE ARAZİ POTANSİYELİ 

CİNSİ MİKTARI (Da) 

TARIM ARAZİSİ 4.547.200 

TARIM DIŞI ARAZİ 2.022.920 

TOPLAM 136.872,00 
 Tablo 1 

 

TARIM ALANI KULLANIMI (2014)-Da  

KULLANIM ŞEKLİ BAĞ MEYVE SEBZE KAVAK - SÖĞÜT 
KULLANILMAYAN 
DİĞER ALANLAR 

BAHÇE MEYVE DİĞER 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 

TARLA 3.969.837 
    

 Tablo 2 

 

TAHIL İSTATİSTİKLERİ 

YIL EKİLEN ALAN HASAT ALANI ÜRÜN MİKTARI (Ton) 

2009 2.642.567 2.638.592 1.198.734 

2010 3.197.486 3.154.902 1.417.803 

2011 2.871.789 2.871.153 1.348.059 

2012 2.663.656 2.645.463 1.059.753 

2013 2.311.339 2.264.839 1.059.052 
 Tablo 3 
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HAYVANSAL ÜRETİM, 2012 (Baş) 

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ 

KÜLTÜR IRKI MELEZ IRK YERLİ IRK MANDA KOYUN KEÇİ 

27.217 53.715 15.071 57 155.077 19.499 

KÜMES HAYVANLARI ARI 

TAVUK HİNDİ KAZ ÖRDEK Kovan Sayısı 6.227 

296.330 10.505 5.010 3.148 Bal Üretimi (Kg) 96.000 

TEK TIRNAKLILAR Balmumu Üretimi  1.196 

AT KATIR EŞEK Arı Bes. Köy. Sayısı 81 

137 5 2.279 
  Tablo 4 

 

3.2. SANAYİ 

İlimiz sanayisinin toplam üretim ve istihdama katkısı sınırlıdır. Sanayi sektörünün payı il gayri safi 
hasıla içinde % 12,4 pay ile beşinci sıradadır (2001 yılı). İl GSYİH sının Orta Anadolu Bölgesi ve Ülke 
içindeki payı ise, 2001 rakamları ile Orta Anadolu Bölgesi hasılasının % 1,14’ sını, ülke hasılasının %o  
12 ‘ini oluşturmaktadır. 
 
İstihdam yönünden bakıldığında sanayi sektörünün payı ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 
1980’ de % 5,2, 1985’ de % 4,5, 1990’ da % 6 ve 2000 yılında % 5,9 olmuştur. 
Cumhuriyetin başından 1970’li yıllara kadar sanayi sektörü gelişmemiştir. Bu dönemde ilimizde 
tarımsal ürünler işleyen (buğday) birkaç işletme vardır. 1964 sanayi sayımında İlin tek kamu kuruluşu 
Kırşehir Şarap fabrikasıdır. 
 
1960-1970 arası nüfusun yurtdışına çalışmak üzere gitmesi ve yaratılan sermaye ile yapılan 
yatırımlarla ekonomide görece bir canlılık yaratılmıştır. Bu dönemde doğal kaynaklara ve tarıma 
yönelik sanayi tesisleri kurulmuştur. İşçi şirketlerinden bazıları İşçi Emeği Yem ve Bulgur Fabrikası, 
Meytaş, Türktur Turizm ve İnşaat ve Kimsaş A.Ş ‘dir. 
 
Kırşehir 1973-1981 yılları arasında kalkınmada öncelikli iller kapsamındadır. Bu dönemde sanayi 
sektöründe bir canlanma yaşanmıştır. 1970 li yılların ikinci yarısından itibaren Petlas Lastik Sanayi A.Ş. 
ile Çemaş Döküm Sanai A.Ş. kurulmuştur. PETLAS;19.08.1976 kurulan fabrikanın temeli 21.01.1977 
tarihinde atılarak 08.09.1988’ de ilk üretim gerçekleşmiştir. 1992 yılında da ilk uçak lastiği üretilmiştir. 
1993 yılında blok satışa çıkarılmış, 05.04.1994 tarihinde kapatma kararı alınan işletme, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca 1997 yılında özelleştirilmiştir. Türkiye' de ilk ve tek askeri uçak lastiği üretebilen 
lastik fabrikası konumunda olan PETLAS, her türlü kara taşıtı için dış ve iç lastik üretmektedir. 
2.000.000 m2 lik alan üzerinde, 144.000 m2 lik kapalı alana sahip olan fabrikada, binek araçlarından 
yol dışı hizmet araçlarına kadar değişik amaçlı araçlar için lastik üretilmektedir. Başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere 50' nin üzerinde ülkede satışa sunulan Petlas, belirlediği vizyonu gereğince dünya 
pazarlarında, uluslararası marka olmanın gereği olan araştırma-geliştirme, teknoloji, üretim, yönetim 
ve pazarlama anlayışı ile yer almakta ve her geçen gün pazar payını artırmaktadır. 
 
Çimento sanayinin öğütücü eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş olan Çemaş 
Döküm Sanayi A.Ş, bilya ve silpebs üretimi ile faaliyetine başlamış ve 1994 yılından itibaren otomotiv 
ve makine sanayii için döküm parça imalatını da hizmet alanına eklemiştir. 
Çemaş, günümüzde Türk çimento sanayinin hemen hemen tüm taleplerini sağlamakta olan Çemaş, 
öğütme elemanları üretiminin %50'sini de Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çimento ve 
madencilik sanayilerine  ihraç etmektedir. ÇEMAŞ, 2004 yılından bugüne Beyaz Eşya sektörüne de 
döküm parça üretimi yapmaktadır. 
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1981 yılında kalkınmada öncelikli yöre kapsamından çıkarılmasından sonra, ilde yatırımlar durmuştur. 
Bu tarihten sonra özel teşebbüsler tarafından küçük ölçekli ve genellikle gıda sektörüne yönelik un ve 
yem fabrikaları yapılmıştır. 
 
1990’ lı yılların ortalarında il’ de sanayi yatırımlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Kırşehir Organize 
Sanayi Bölgesi 1993 yılında kuruluş kararı alınması ve ilimizin 22.07.1997 tarihinde Kalkınmada 
Öncelikli Yöre  (KÖY) kapsamına alınması sanayi yatırımlarının artmasında önemli bir etken olmuştur. 
İldeki tek devlet yatırımı  şeker fabrikasının temeli, 1970 yılında atılmış 2001 yılı kampanya 
döneminde üretime geçmiştir. 1.131.443 m2 açık, 29.564 m2 kapalı alanda üretim faaliyetlerini 
yürütmekte olup, 3.000 ton/gün  üretim kapasitesi bulunmaktadır. 
 
Kırşehir Şeker Fabrikasında 6 memur, 66 sözleşmeli personel, 115 daimi- 168 kadrosuz sürekli ve 181 
geçici işçi olmak üzere 536 kişi istihdam edilmektedir. 
 
Kırşehir ili ile birlikte çevre illere bağlı 203 köyde toplam 91.653 hektar alanda pancar üretimi 
yapılarak, bu bölgeye 4 yılda toplam 154.799.673,53 YTL ödeme yapılmıştır. 

 

3.3. TURİZM 

Kırşehir tarihi eserleri, jeotermal kaynakları ve tarım turizmi için potansiyeli olan bir kenttir. Ancak bu 

potansiyel girişimciler tarafından henüz keşfedilmiş ve iç ve dış turistleri ağırlayabilecek ilk beş yıldızlı 

otel birkaç yıl önce faaliyete başlamıştır.  

 

3.4. TİCARET  

Kırşehir Ahilik geleneğinin doğduğu topraktır. Bu neden ile ticari kültürün tarihi kökeni olan bir 

kenttir.   

Kırşehir Ticaret Borsası’nda Eylül 2014 sonu itibari ile kayıtlı üye sayısı 465 olup faal üye sayımız 230 

dur.  

Kırşehir’de faaliyet gösteren toplam mükellef sayısı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

VERGİ MÜKELLEFLERİ  

Yıllar  
Kurumlar 

Vergisi Türünde 
Gelir Vergisi 

Türünde 
TOPLAM 

2012  2.583  

2013  2.567  

2014    
Tablo 5 

KIRŞEHİR’DE İSTİHDAM (SGK-2014) 

İlçeler   
Faal İşyeri 
Sayısı 

Kadın 
Sayısı 

Erkek Sayısı 

Merkez 2.452 2.452 17.850 

Çiçekdağı 6 78 649 

Kaman 7 490 1.816 

Mucur 6 279 1.327 

Akpınar 4 58 306 

Akçakent 2 36 127 

Boztepe 3 50 213 

TOPLAM 3.443 4.422 22.288 
Tablo 6 
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4. SOSYAL YAPI  
4.1. DEMORGAFİK YAPI  

Kırşehir, Türkiye’nin orta ölçekli İllerinden biri sayılabilir. 2013 TÜİK verilerine göre ilimizdeki 

demografik yapı aşağıda ye almaktadır.  

İL NÜFUSU Kadın Erkek Toplam 

İl Nüfusu Toplamı 112.063 111.435 223.498 

İl/İlçe Merkezleri Nüfusu 82.955 82.762 165.717 

Belde ve Köyler Nüfusu 28.673 29.108 57.781 
 Tablo 7 

 

 4.2 EĞİTİM ALTYAPISI 

Kırşehir’de eğitim altyapısı toplumun da hassasiyeti ile gelişmiş bir bölgedir. Köyler dahil Kırşehir’in 

nüfusun %90’ın üzerinde okuma yazma bildiği bilinmektedir.  

OKUMA-YAZMA DURUMU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS (6+YAŞ) 2013 

YERLEŞİM BİLMEYEN BİLEN BİLİNMEYEN TOPLAM 

İl Merkezi 4.316 114.243 1.063 119.622 

Akçakent 497 3.663 37 4.197 

Akpınar 541 6.958 76 7.575 

Boztepe 395 4.706 55 5.156 

Çiçekdağı 683 13.620 120 14.423 

Kaman 2.126 33.682 455 36.209 

Mucur 501 16.687 85 17.2730 
 Tablo 8 

 

Kırşehir’de halen eğitim veren okulların sayıları ve diğer veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yeni 

açılacak olan okullar ile rakamların mevcut nüfus için yeterli sayıya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Eğitim kalitesi ise sınavlarda başarı oranları ile ölçülebilecektir.  

OKUL, DERSLİK, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI (2014) 

OKUL TÜRÜ 
KURUM 
SAYISI 

DERSLİK 
SAYISI 

ÖĞRENCİ 
SAYISI 

ÖĞRETMEN 
SAYISI 

OKUL ÖNCESİ 13 162 3.061 218 

İLKÖĞRETİM 166 1.335 26.940 1.705 

ORTA ÖĞRETİM 42 647 13.884 939 

ÜNİVERSİTE 103 
182-derslik 

91 lab. 
19.026 642 

 Tablo 9 

 

4.2. SAĞLIK ALTYAPISI 

SAĞLIK KURULUŞLARININ İSTATİSTİKLERİ, 2013 

KAPASİTE 
ÖZEL 

HASTANE 
SAĞLIK 

OCAKLARI 
ÜNİVERSİTE 
HASTANESİ 

NİTELİKLİ YATAK SAYISI 1 70 353 

FİİLİ YATAK SAYISI 36 
 

85 

POLİKLİNİK MUAYENE SAYISI 12 
 

90 

AMBULANS SAYISI 1 
 

13 
 Tablo 10 

 



STRATEJİK PLAN  
2014-2017 

Revizyon: 02 
15 

 

BÖLÜM IV 
KURUM VE MEVZUAT ANALİZİ 

1. KURUMUN YAPISI  
TESİS VE HİZMET ALTYAPISI  

Toplam Hizmet Alanı  : 440 m2- Servis-Üye Hizmetleri -Yönetim Alanı  

Toplantı Salonu   : 30 kişi  

Canlı Hayvan Pazarı : 5000 Büyükbaş,10.000 Küçükbaş 150 araç yükleme/indirme kapasiteli       

                                                          45.000 m2  

Tarım Ticaret Merkezi  : 30.000 m2 - 34 adet her biri 500 ton kapasiteli hububat deposu.  

Sosyal Tesisler   : 1 adet  

Satış Salonu   : 1 adet  

Laboratuar   : 1 adet  

 

İNSAN KAYNAKLARI 

Genel Sekreter   : 1 

Muhasebe Müdürü  : 1 

Tescil Muamelat  : 3 

Evrak Memuru   : 1 

Borsa Danışmanı  : 1 

Laboratuar Sorumlusu  : 1 

İç Hizmet ve Sürücü                : 2 

Kantar Görevlisi  : 2 

Veteriner Hekim  : 1 

 

TEMEL HİZMETLER  

 5174 Sayılı Kanun Çerçevesinde Üye Hizmetleri 

 Tescil 

 Satış Salonu 

 Laboratuar 

 Bölge Ekonomi İstatistikleri 

 Ticari Etik Kuralların Belirlenmesi ve Tahkim 

 

 Üyelerimizin Kurumsal ve Bireysel Gelişimi 

 Üyelerimiz için Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri 

 Üyelerimizin Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Hizmetleri 

 

 Üyelerimiz ve Toplum için Sosyal Hizmetler 

 Eğitim Yardımları  

 Burslar 
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2. MEVZUAT ANALİZİ 
Kurumumuz 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Yasası ve bu yasaya bağlı Yönetmelikler çerçevesinde tüm 

yararlanıcılarına zamanında ve doğru hizmeti sumaktır. Hizmetlerin sunulmasında Yönetim düzeyinden 

çalışan düzeyine tüm birim ve bireyler kendi branşlarında aktif rol almaktadır.  

Hizmet sürecinde aktif rol alan tüm bireylerin, yasal yükümlülükleri konusunda bilgili ve yasalara uyumu 

üst düzeyde sağlamaktır.  

 

5174 sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu Madde 34’te Ticaret Borsalarının kuruluş amaçları ve 

görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

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

 Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. 

 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye 

şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve 

Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 

 Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve 

internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

 5174 Sayılı Kanunun 51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar 

kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

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

ilân etmek. 

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

üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına 

dava açmak. 

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları 

izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 

 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen 

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

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

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

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

yapmak. 

Kırşehir Ticaret Borsası’na ilişkin yasal düzenlemeler (Kanun, Yönetmelik ve Esaslar) Tablo:11’de amaçları 

açısından analiz edilmiştir.  

 

KANUNLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu  Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin şartlar 

Amme Alacakları Yasası Üye aidatlarının tahsiline ilişkin şartlar 

Türk Ticaret Kanunu Borsanın işleyişi, denetimi ve üyelerin işlemlerine ilişkin şartlar 

Türk Ceza Kanunu 
Borsanın işleyişi, denetimi ve üyelerin işlemlerinde yasal 

olmayan faaliyetlere ilişkin şartlar 

Türk Medeni Kanunu Üyelerin veraset işlemlerine ilişkin şartlar 

Borçlar Kanunu Borsanın işleyişine ve işlemlerine ilişkin şartlar 
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İcra İflas Kanunu İflas eden üyelere ilişkin işlemlerin şartları  

Harçlar Kanunu 
Borsa işlemlerinde resmi harçların belirlenmesi ve tahsiline 

ilişkin şartlar 

Kooperatifler Kanunu Kooperatiflerle ilgili işlemlere ilişkin şartlar 

7201 Tebligat Kanunu 
Borsa işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların yasal 

olarak bilgilendirilmesi şartları 

5215 Sayılı Belediye Kanunu 
Mücavir alan içinde üye işlemlerine ilişkin şartların borsa 

hizmetlerini dolaylı etkisi 

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 

Hakkında Kanun 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere ilişkin 

şartlar 

Rekabet Kurumu Yasası 
Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine ilişkin 

şartlar 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Yabancı ortaklı işletmelerin işlemlerine ilişkin şartlar 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  
Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim Kurumunun 

işletilmesine ilişkin şartlar 

Bilgi Alma Kanunu 
Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin 

karşılanmasına ilişkin şartlar 

4857 İş Kanunu 
Borsanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin 

şartlar 

Tablo 11 

 

YÖNETMELİKLER YÜKÜMLÜLÜKLER 

Odalar ve Borsalarda Kullanılacak Belge ve 

Defterler 
Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin şartlar 

Organ Seçimleri Yönetmeliği  Borsa organlarının seçimine ilişkin şartlar 

Borsa Muamelat Yönetmeliği 

Borsaların işleyişine, üyelik kaydına, organ toplantılarına, 

borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen 

belgelere, örf, adet ve teamüller ile uyulması zorunlu mesleki 

kararlara, tahkime ve borsalarca tutulan defterlere ve bunların 

kayıt usulüne, borsaların bünyesinde kayıt gören, düzenlenen 

ve dosyalanan her türlü evrak, belge ve defterlerin 

muhafazasına ve imhasına, ehliyet, temsil ve imza yetkisi ile 

genel sekreter ve yardımcılarının görev ve yetkilerine ve 

borsalarca yürütülen diğer iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları 

düzenlemek. 

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu 
Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili  
Hakkında Yönetmelik 

Tescil edilecek ürün ve tescil işlemlerine ilişkin şartlar 

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar 
Hakkında Yönetmelik 

Aracıların çalışma usul ve esaslarına ilişkin şartlar 

Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar 

Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri 

Yönetmeliği 

Borsa şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin 

şartlar 

Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar 

Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik Pay 

Yönetmeliği  
TOBB’ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar 

Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ödenecek olan paya ilişkin 

şartlar 
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Disiplin Kurulu Yönetmeliği 

Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için 

disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin 

şartlar 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
Borsa bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve yönetilmesine 

ilişkin şartlar 

Genel Kurul Yönetmeliği 
TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB organlarının 

seçimine ilişkin şartlar 

Genel Sekreter Yönetmeliği Genel Sekreter’in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar 

Sandık Pay Yönetmeliği 
Borsa personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak 

kesintilerin düzenlenmesi 

Değişik DEİK Yönetmeliği 
Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan 

sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar 

Personel Yönetmeliği Borsa çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları 

TOBB Harcı Harcırah Yönergesi 
Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin 

şartlar 

TOBB Personel İç Yönetmeliği Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar 

Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik Borsanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar 

TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı 

Vakfı, Vakıf Senedi 

Borsa personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin 

şartlar 

Tablo 12 
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BÖLÜM V 
PAYDAŞ TANIMLAMALARI VE PAYDAŞ ANALİZİ 

1. PAYDAŞ TANIMLAMALARI  
Paydaşlarımız 
Borsamızın paydaşları ek tabloda verilmiştir. Paydaşlarımızı belirlerken Üç temel başlık altında 

sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma yapılırken dikkate alınan kriterler şunlardır; 

 İç Paydaşlar  
 Borsanın herhangi bir sürecinde aktif görev alıyor olması 
 Görevini yaparken uyması gereken yasal koşulların bulunması 
 Görevin icrası ile dış paydaşlara ve müşterilere hizmet sunması 

 Dış Paydaşlar  
 Borsanın hizmetlerinden direkt ya da dolaylı yararlanıyor olması 
 Borsa ile ortak çalışmalar yapıyor olması 
 Borsa ile ortak proje yürütebilme yetkisi ve niyeti olması 
 Borsanın çalışmalarının kendi çalışmalarını bütünlüyor olması 
 Kendi çalışmalarının borsaya katkı sağlıyor olması 
 Borsaya yaptırım gücünün olması, borsaya bağlayıcı kararlar alabiliyor olması  

 Üye (Müşteri) / Faydalanıcılar 
 Borsanın Hizmetlerinden birebir yararlanıyor olması 
 Borsadan Aldığı Hizmetlerin Karşılığında Ücret Ödüyor Olması 
 Sosyal Hizmetlerden Bedelsiz Yararlanıyor Olması 

 

Aşağıda yer alan Paydaş – Ürün Matrisi çizelgesi paydaşlarımızın hangi hizmetlerimizden faydalandığını 

göstermektedir.  

 Üyelerimizin Kurumsal ve Bireysel Gelişimi  

 Üyelerimizin Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Hizmetleri  

 Ticari Girişimciliğin Artırılması Hizmetleri  

 Üyelerimiz ve Toplum için Sosyal Hizmetler  

 Eğitim Yardımları  

 

PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞ İÇ PAYDAŞ FAYDALANICI 

Üyeler X  X 

Kırşehir TB  X X 

Borsa Meclisi  X X 

Borsa Yönetim Kurulu  X X 

TOBB X  X 

Resmi Kurumlar X  X 

Vakıf ve Dernekler X  X 

Kooperatif ve Kurumlar X  X 

Yerel Yönetimler X  X 

Eğitim Kurumları X  X 

Toplum X  X 

Personel   X X 

Tablo 13 
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PAYDAŞLAR 

HİZMETLER 
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Üyeler  X X X X X X X X X 

Kırşehir TB   X  X X X X X 

Borsa Meclisi X X X X X X X X  

Borsa Yönetim Kurulu X X X X X X X X  

TOBB   X X X     

Resmi Kurumlar X X X X      

Vakıf ve Dernekler X X X X X X X X  

Kooperatif ve Kurumlar X X X X X X X X X 

Yerel Yönetimler X X X X X     

Eğitim Kurumları X X X  X X   X 

Toplum X X X X X    X 

Personel    X  X X   x 

Tablo 14 

 

Faydalanıcılar 

Kırşehir Ticaret Borsası’nın sağladığı hizmetlerden ücret karşılığı, yasal konumu gereği resmi talep ile 

ücretsiz olarak ya da ücretini ödeyerek faydalanan kurum ve kişilerdir. Bu kurum ve kişiler bire bir hizmet 

talebinde bulunabileceği gibi, resmi yazı ya da Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve/veya Meclisi’nin 

alacağı karar ile yararlanabilir.  

 

Üyeler 
Kırşehir Ticaret Borsası’na 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu gereği üye olan kurumlar, 

kuruluşlar ve gerçek kişilerdir.  

 

Toplum 
Kırşehir Ticaret Borsası’nın hizmetlerinden birinci ve ikinci derecede fayda sağlayan kişi ve topluluklardır.   

 

Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar  
Amme hizmeti veren Adli kurumlar, idari kurumlar ve TOBB’dir.  

 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları  
Kırşehir bölgesinde yerleşik Vakıflar, Dernekler vb. kuruluşlardır.  

 

Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler  
Kırşehir Ticaret Borsası’nın hizmetlerinin niteliğini belirleyen esas unsur yasa, yönetmelik ve standartlara 

uygunluğun sağlanması, niceliğini belirleyen esas unsur ise faydalanıcıların memnuniyeti ve hizmetlerin 

sağladığı faydadır.  

 

 

 



STRATEJİK PLAN  
2014-2017 

Revizyon: 02 
21 

2. PAYDAŞ ANALİZLERİ 

DIŞ PAYDAŞ – SWOT ANALİZİ 

Kırşehir Ticaret Borsası’nın GÜÇLÜ YANLARI 
DIŞ PAYDAŞLAR 

1. Borsa yönetiminin tarımı ve hayvancılığı iyi bilmesi 
2. Borsa yönetiminin bölgenin iş çevreleri tarafından tanınıyor olması 
3. Yetkin ve yeniliklere açık bir olması 
4. Kurumsallaşması, yeni fikir ve görüşlere, yeniliklere açık bir yönetimin olması 
5. Ekonomisinin iyi, yenilik ve yatırımlara muktedir olması 
6. Hayvancılık konusundaki faaliyetlerinin yeterli olması 
7. Tarım ürünlerine destek vermesi 
8. Altyapısının iyi olması 
9. Bölgenin en iyi STK’larından biri olması  
10. Paydaşları ile uyumlu çalışması 
11. Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olması 
12. Hayvan pazarının ulaşım avantajlarının olması 
13. Hububatçıların Tarım Ticaret Merkezinde toplanmış olması 
14. Yönetim kurulunun gönüllü hizmet veriyor olması 
15. Hizmet altyapısının yeterli olması 
16. Diğer kurumlar ile ortak proje oluşturma ve uygulama becerisinin olması 
17. Borsanın kurulduğu yerin Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri illerinin yolunun üzerinde olması 
18. Stratejik plan çalışılıyor olması 
19. Profesyonel destek alması 
20. Bölgenin ulusal marka olabilecek potansiyelde ürünleri için marka çalışması yapabilecek kapasitede 

olması 
21. Bütçe uygulama tecrübesinin olması 
22. Beşeri sermayeye sahip olması 
23. Sektör sorunlarını üst mercilere kolay ulaştırabiliyor olması 
24. Bölgenin en gelişmiş ve kapsamlı hizmet veren borsası olması 
25. Aktif ve güler yüzlü personelinin olması 
26. 10. Dönem TOBB Akreditasyon çalışmaları kapsamında olması 
27. Gelişime ve yeniliğe açık personel yapısına sahip olması 

GRUP GÖRÜŞLERİ 
1. Yönetimin yenilik ve projelere açık olması 
2. Kurumsal yapısının olması 
3. Bütçesinin / mali yapısının güçlü olması 
4. Aktif, çalışkan ve güler yüzlü personeli olması 
5. Yeniliğe açık bir yönetim ve personel yapısı olması 
6. Borsanın taşınmazları/mülklerinin olması 

İÇ PAYDAŞLAR 
1. Mali yapısının güçlü olması 
2. Ekonomik ve kurumsal olarak Kırşehir’in önde gelen STK’sı olması 
3. Kırşehir’in önemli gelir kaynağı olan hayvancılık ve tarım (hububat) konusunda ticaretin gelişmesi, Pazar 

oluşturulması için altyapısının ve bilgisinin iyi seviyede olması 
4. Üye ve bölgenin temsili, bölgenin taleplerinin karşılanması için İl bazında gerekli çalışmaları 

başarabilmesi 
5. Yönetimin yetkin, uyumlu ve güçlü olması 
6. Konumunun gelişmeye uygun olması 
7. Yerel kurumlar ile ilişkilerinin sağlıklı olması, görüş alışverişinde bulunabilmesi 
8. Personelin yetkin ve becerikli olması 
9. Kurumun itibarının personelin itibarını artırması 

Tablo 15 
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Kırşehir Ticaret Borsası’nın ZAYIF YANLARI 
DIŞ PAYDAŞLAR 
1. Bölge halkına ve kurumlara borsanın faaliyetleri hakkında yeterli bilgi verilmemesi 
2. Hububat sektörü ile yeterince ilgilenmemesi 
3. Akredite laboratuar hizmeti vermemesi 
4. Hububat dışında diğer tarım ürünlerinin borsada işlem görmemesi 
5. İlgili kurumlar ile işbirliği yapmakta etkin rol alamaması 
6. Aktif üye sayısının az olması 
7. Borsanın kurumsallaşmasının tam anlamda yeterli olamaması 
8. Bölgesel ve ulusal yönetimde lobi faaliyetlerinin yetersiz oluşu, Ankara’da ağırlığının olmaması, bu 

konuda yerel kurumlar arasında kurumsal birlik ve beraberliği sağlayamaması 
9. Paydaşlar ile yeterince iletişim kurulamaması 
10. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yeterince önem verilmemesi 
11. Çiftçilerin kuruma ilgisizliği 
12. Yeni kurulan bir borsa olması 
13. Satış salonunun olmaması 
14. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için çalışma yapmaması 
15. Hizmetlerin çeşitlendirilmesine belirli mevzuat kısıtlamalarının olması 
16. İl geneline hitap edememesi (halkla ilişkilerin geliştirilme ihtiyacının olması) 
17. Ticaret borsasının kent dışında olması nedeni ile üyelerin ulaşım sorunu yaşaması 
18. Basında yeteri kadar yer  almaması nedeni ile bilinirliğinin az olması 

GRUP GÖRÜŞLERİ 
1. Tanıtım ve iletişime yönelik çalışma yapmaması, halkla ve üyeler ile ilişkilerinin yeterli olmaması 
2. Borsa binasına ulaşımın zor olması 
3. Yerel basında az görülmesi 
4. Görev ve yetkileri hakkında kurumlar ve kamunun yeterli bilgiye sahip olmaması 
5. Yönetim kurulunun paydaşları ile uyum ve düzen içinde çalışıyor olması 
6. Türkiye’ye hitap edebilecek kapasitede bir hayvan borsası olması ve bu borsanın modernizasyon 

çalışmalarının başlatılmış olması 
7. Ulusal ve uluslar arası girişimcilerin Kırşehir’e getirilememesi 
8. Borsa üyelerinin borsanın faaliyetlerine katılımlarının düşük olması 
9. Borsanın satış salonunun olmaması 

İÇ PAYDAŞLAR 
1. Canlı Hayvan Pazar Yerinin temizliği için teknik altyapının iyi olmaması 

2. Tüccarların tescil işlemlerini son bir güne sığdırması ve mesai sürelerinin işlerin bitirilmesi için yetmemesi 

3. Kurumun şehir merkezine uzak olması ve üye şikayetleri alınması 

4. Kurumun en azından idari ofisinin (yönetim ve tescil işlemleri) kent içinde olmaması 

5. Basının etkin kullanılmaması, yönetimin halkla ilişkilere önem vermemesi 

6. Küçük şehir borsası olmamız 

7. Personel alımı konusunda yeterlilik aranmaması 

8. Kurumun dışarıdan çok zengin görünmesi ve yardım konusunda çok istek alınması 
9. Personel ve üyelerimizin eğitimlerinin az olması 

Tablo 16 
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Kırşehir Ticaret Borsası’nın sahip olduğu FIRSATLAR 
DIŞ PAYDAŞLAR 
1. Kentin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması nedeni ile kurumun üye sayısının ve 

gelirlerini artırma fırsatı vardır 
2. Bölgede hububat dışında Ceviz, Şekerpancarı gibi önemli ürünlerin olması 
3. Hububat deposu olarak bilinen bir kentin borsası olması 
4. Bölgede ulusal marka olmuş ürünlerin olması 
5. Tarım ve hayvancılığa talebin artması eğiliminin olması 
6. Bölgenin yatırım imkânlarının olması 
7. Yamula baraj projesinin olması, sulu tarımın gelişmesine katkı yapması 
8. “Ulaşım ağının yakınlığı” 
9. Bölgenin en gelişmiş borsası olması 
10. Kalkınma ajansının kentte bulunması  
11. İç Anadolu’da merkezi konumda olması, Ankara’ya yakın olması 
12. Kentin, yeni kalkınma planlarında önem verilen bir bölgede bulunması 
13. Kentte üniversitenin bulunması 

 
GRUP GÖRÜŞLERİ 

1. Coğrafi konumu  
2. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması 
3. Besi hayvancılığının yaygın olması 
4. Tarım teknolojisinin gelişmiş olması 
5. Bölgenin ekolojik tarım alanlarına sahip olması 
6. Tarımsal mekanizasyon destekleri ile tarım teknolojilerinin kullanılması ve üretim miktarının artması 
7. Hayvancılığın yaygın olması 
8. Kırşehir’in tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması nedeni ile gelişme fırsatı  
9. Başkente ve diğer etkin piyasalara yakın olunması 
10. Ceviz yetiştiriciliğinde iklim ve toprak yapısının uygun olması 

 
İÇ PAYDAŞLAR 
1. Yerel kurumlar ile hizmetlerin geliştirilmesinde ilişkilerinin güçlü olması 
2. Siyaset ve politikadan uzak bir kurum olması 
3. Bölgede hayvancılık ve tahıl potansiyelinin yüksek olması 
4. Prestijli ve güvenilir bir kurum olması 
5. Küçük şehir borsası olması nedeni ile üyeler ile birebir iletişim kurulabilmesi 
6. Ahiler Kalkınma Ajansı ve Üniversite ile işbirliği imkânlarının olması 
7. Canlı hayvan pazarının modernize ediliyor olması 
8. Laboratuvarın açılmış olması 
9. Kurumun dış etkilere karşı güçlü olması 

Tablo 17 
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Kırşehir Ticaret Borsası’nın karşılaşabileceği TEHDİTLER 
DIŞ PAYDAŞLAR 
1. Ülke genelinde tarım faaliyetlerinin yetersizliği 
2. Hayvancılık ve Tarım ürünlerine bağlı sanayi kollarına katkının (destek ve teşvikler) az olması 
3. Ulusal ve uluslararası büyük yatırımcıların Kırşehir’e getirilememesi 
4. Hayvan hastalıkları  
5. İklim değişikliği ve kuraklık 
6. Üreticilerin kaliteli iş gücü bulamaması 
7. Hayvancılık, hububat diğer marka ürünlerimize katma değer katacak sanayi ve pazarlama 

fırsatlarının yaratılmamış olması 
8. Bölgede girişimci sayısının az olması 
9. Kırşehir’in konumu gereği, yatırımların, sanayi altyapısı gelişmiş alternatif kentlere kayması 
10. Borsası’nın gelişmesi ve ciddi bir rakip olması, hayvan ve hububat pazarının kaçırılma riski 
11. Kentteki işletmelerin küçük işletmeler olması 
12. Kırşehir’de esnaf anlayışının Konya ve Kayseri gibi kentlere nazaran gelişmemiş olması 
13. Çevre kentler ile rekabette başarısız olması halinde yaşanabilecek moral-motivasyon bozukluğu 
14. Komşu ülkelerde yaşanan iç savaş nedeni ile yabancı göç alması ve bunun arz-talep dengesinde 

yarattığı problemler 
GRUP GÖRÜŞLERİ 

1. Dağınık ve çok sayıda küçük ölçekli üreticilerin bulunması 
2. Üyelerinin eğitim seviyelerinin düşük olması 
3. Çevre borsalardan daha güçlü olması 
4. Et üretimi ve kalitesinde Türkiye’de bir numara olması 
5. Önemli tarım ürünlerinin (Arpa, Buğday, Şeker Pancarı, Ceviz, Nohut, Ayçiçeği vb.) yetiştirildiği bir 

bölge borsası olması 
6. Kişi başına düşen arazi sayısının fazla olması,  tarım alanlarının küçüklüğü ve tarımda verimlilik ve 

karlılığın sağlanamaması 
7. Köylerden (tarım alanlarında) kentlere göç olması 
8. Sulanabilir tarım alanlarının az olması ve karasal iklimin hakim olması 
9. Çevre illere göre ilimizin Avrupa Birliği (IPARD), Dünya Bankası, KOP ve kalkınma öncelikli iller 

arasında olmasına rağmen bu desteklerden faydalanamaması 
10. Kentin girişimcilik sorununun olması 

 
İÇ PAYDAŞLAR 
1. Canlı hayvan pazarında Pazar günleri personelin hayvan sahipleri ile sıkıntı yaşaması 
2. Hayvan hastalıkları nedeni ile Pazar yerinin kapatılması 
3. Kuraklık nedeni ile hububat rekoltesinin düşmesi 
4. Canlı hayvan pazarına çevre il ve ilçelerde rakip Pazar oluşması 
5. Afetler ve salgın hastalıklar 
6. Tüm üyelere ulaşılamama  
7. Siyasi çıkarlar nedeni ile Kırşehir ve dolaylı olarak Borsanın olumsuz etkilenmesi 
8. Kırşehir’in küçük olması ve kurumun tüm çevreler tarafından biliniyor olması 

Tablo 18 
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PAYDAŞ BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ 

ARAŞTIRMA BAŞLIKLARI CEVAPLAR (Beklenti ve Beklentilerinizin Gerçekleşmesi için Öneriler) 

Kırşehir Ticaret Borsası 

yetki ve görevleri 

hakkında paydaşlarını 

sürekli bilgilendirmek için 

neler yapmalı?  

1. Borsa faaliyetleri ile ilgili kurumları bilgilendirmek için toplantılar 
yapmalı 

2. Yazılı ve görsel basında daha fazla yer almalı 
3. Sosyal faaliyetlerin artırılması 
4. Üreticilerin bilgilendirilmesi için eğitim ve yayın faaliyetlerinin 

artırılması 
5. Seminer, çalıştay gibi geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemeli 
6. İletişim teknolojilerini daha etkin kullanmalı 
7. Elektronik iletişim imkânlarını kullanmak 
8. Periyodik bülten yayınlamak 

Kırşehir Ticaret 

Borsası’ndan aldığınız 

hizmetlerden 

memnuniyetinizin yüksek 

olması için nelerin 

olmasını istersiniz?  

1. Aylık durum değerlendirme toplantılarının yapılması 
2. Alım-satımlarda ihale (açık artırma) yöntemi uygulamalı, rıza pazarlığı 

ile satış yapılmamalı 

Kırşehir Ticaret Borsası ile 

iletişiminizin 

güçlendirilmesi için 

nelerin yapılmasını 

istersiniz? 

1. Sosyal medya araçları iyi kullanılmalı (facebook, twitter, blog, vs.) 
2. Faaliyetlerin yazılı ve görsel basında duyurulması 
3. Bilgilerin erişilebilirliği ve danışmanlık hizmeti verilmeli 
4. Üye, üretici ve tüketicilerin bilgilendirilmesi için eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri vermek 

Bölgenin ekonomik 

yaşamının gelişmesi için 

muhakkak çözüm 

bekleyen ilk üç konu 

nedir?  

Bu sorunların çözümüne 

ilişkin Kırşehir Ticaret 

Borsasına önerileriniz 

nelerdir? 

1. Kobilere eğitim ve ekonomik destek programlarına ilişkin seminerler 
verilmeli. 

2. Çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine eğitim desteği verilmeli 
3. Yetki sınırları dâhilinde kayıtsız hayvanların bulunmaması için gerekli 

idari tedbirleri almalı 
4. İlimiz ile ilgili konularda lobi çalışmaları yapılmalı 
5. Ürün alımlarında garantörlük veren kurumlar bulunması  
6. Büyük yatırımcılar bölgeye çekilmeli, bu konuda da lobi yapılmalı 
7. Girişimcilik faaliyetleri artırılmalı, girişimciler desteklenmeli 
8. Bölgenin marka potansiyeli olan ürünlerinde markalaşma çalışmaları 

başlatılmalı 

Borsanın çalışma alanında 

(Kırşehir İl Sınırları) iş 

yaşamına ilişkin 

sorunların çözümünde 

yerel kurumların (Gıda 

Tar. ve Hay. İl Müd., 

Üniversiteler, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Ziraat Odası 

vb.) birlikte hareket 

edebilme kabiliyetleri 

yeterli mi? Değil ise neler 

yapılmalı? 

1. İlgili kurumlar ile iletişimi yetersiz 
2. “Kurumsal kapasitenin artırılması” 
3. Yerel ve ulusal kurumlar ile ortak çalışmaların artırılması ve yeni 

projelerin yapılması 



STRATEJİK PLAN  
2014-2017 

Revizyon: 02 
26 

Kırşehir Ticaret Borsası, 

üyelerinin ve 

müstahsillerin/üreticilerin 

kurumsal ve bireysel 

gelişimi için hangi 

konularda eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri 

vermeli? 

1. Hayvancılık ve Tarım 
2. Üretim, kalite, pazarlama ve planlama konularında 
3. Hayvan sağlığı ve koruyucu hekimlik 
4. Hububat ve yem bitki yetiştiriciliği 

Kırşehir Ticaret Borsası, 

hizmet kalitesini 

yükseltmek için hangi 

çalışmaları yapmalı? 

1. Eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli 
2. Evrensel değerlerin takip edilip borsamıza uyarlanması 
3. Öncelikle personelin eğitilmesi 
4. Ar-Ge birimi oluşturmak 
5. Gıda laboratuarı kurmak 

Kırşehir Ticaret Borsası 

bölgenin ve üyelerinin 

temsilinde; bölgesel, 

ulusal ve uluslar arası 

kurum ve kuruluşlarda 

etkinliğini artırmak için 

neler yapmalı?   

1. Haberleşme kanalları açık tutulmalı ve teknolojik gelişmelerden 
faydalanılmalı 

2. Bilimsel çalıştaylar düzenlenmeli 
3. Fuarlar yolu ile üreticiler ile tüketiciler buluşturulmalı 
4. Çalışma ziyaretleri düzenlemek 

Tablo 19 

STRATEJİK ÖNCELİKLER 

1. Kırşehir Ticaret Borsası’nın STRATEJİK ÖNCELİKLERİ (Önemli ve Esas 
Amaçları) Muhakkak başarılması gereken işler 

1. Bölgesel tarım politikaları oluşturulmalı veya bu konuda ilgili kurumlar ile görüşmeler yapılmalı 
2. Akredite borsa olunmalı 
3. Bölgenin geçim kaynağı olan ürünlerin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapılmalı, Tescilli marka 

ürünler oluşturulmalı  
4. Tahıl ürünleri için modern analiz laboratuarı kurulmalı 
5. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalı 
6. Arz ve talebin buluştuğu modern alım merkezleri kurulmalı 
7. Hayvancılıkta entegre tesisler kurulmalı 
8. Canlı hayvan pazarı modernize edilmeli 
9. Tahıl ürünleri için gıda laboratuarı kurulmalı 
10. Üyelerimizin kolay ulaşabileceği kent içinde yönetim ve hizmet binası açmak 
11. Yetiştirici ve üyelerimize eğitim hizmetleri vermek 
12. Üyeler ve halkla ilişkileri geliştirmek, bu konuda basından faydalanmak 
13. Kurumsal yapıyı güçlendirmek 
14. Yenilikçi projeler üretmek 
15. Personelin yetkinliğini artırmak 
16. Hububat alım-satımında satış salonunu etkin çalıştırmak 

Tablo 20 
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BÖLÜM VI 

GELECEĞE BAKIŞIMIZ 
 

Kurumumuz katılımcı yönetim prensiplerine uygun olarak stratejik planlama sürecinde iç ve dış 

paydaşların görüşlerini düzenlenen çalıştaylar ile almıştır. Çalıştaylar kapsamında kurumumuzun geleceğe 

ilişkin vizyonunun oluşturulması için “muhakkak başarılması gereken konular, misyonumuzun 

oluşturulması için “esas görevlerimiz” sorgulanmış ve sonrasında Yönetim Kurulu seviyesinde 

değerlendirilerek kurumumuzun vizyonu, misyonu ve yönetim politikası olabildiğince objektif ve tüm 

paydaşlarımızı ve kurumumuzun geleceğini planlayarak oluşturmak için belirlenmiş ve ilan edilmiştir.   

 

VİZYONUMUZ 
Bölgemizin hayvancılık, hububat ve kotasyonumuzda bulunan diğer tarım ürünlerinin ekonomik 

değerini artıran, ülkemizin iş dünyasında etkinliğini, kurumsal yapısını ve hizmetlerini sürekli 

güçlendirerek artıran, hayvancılık ve hububatta lider kurum olmak.  

 Bölge ürünlerinin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapmak, tescilli marka ürünler oluşturmak 
 Tahıl ürünleri için modern analiz laboratuarını kurmak,  
 Hububatta lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasını teşvik etmek, 
 Hayvancılık ve hububatta arz ve talebin buluştuğu modern alım merkezleri ve satış salonu kurulmak, 
 Hayvancılıkta entegre tesislerin kurulmasını teşvik etmek, 
 Üyelerimizin kolay ulaşabileceği kent içinde yönetim ve hizmet binası açmak, 
 Yetiştirici ve üyelerimize sektörlerine ilişkin eğitim hizmetleri vermek 
 Kurumsal yapımızı altyapı ve hizmet kalitesi açısından güçlendirmek 
 Akredite borsa olmak 
 

MİSYONUMUZ 
Hizmet kalitemizi ve hizmet altyapımızı geliştirerek, üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm üreten, 
ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak hizmet kurumu olmak. 
 Yasal hizmetleri kesintisiz ve yüksek kalitede sunmak bunun ile birlikte üyelerimizin sosyo-ekonomik 

gelişimine katkıda bulunmak. 
 Üreticilerimizin eğitimi ve gelişimi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek.  
 Doğru ürünü, doğru şartlarda yetiştiren, kaliteli, verimli üretim yapan, ürününü hak ettiği fiyata 

pazarlayabilen, talep yaratan ürünler yetiştiren üreticiler oluşturmak. 
 Üründe arz talep dengesini sağlayabilen, geleceği gören üreticiler ve yetiştiricilerin sürekliliğini 

sağlamak.  
 Satış salonu kurmak, arz ve talebin buluşması ile gerçek piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin 

hazırlamak. 
 Üyelerimizin haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak,  
 Gelişmeleri ve değişiklikleri gören, yenilikleri takip eden ve uygulayan bir borsa olarak üyelerimize 

fayda sağlamak öncelikli ve esas görevimizdir. 
 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ 
Kurumsal altyapımızı ve insan kaynaklarımızı; değişen şartları ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak 

sürekli geliştirmek, eşitlikçi ve nitelikli hizmet ile katılımcı yönetim ilkelerine bağlı, kesin faydaya dayalı 

faaliyetlerde bulunmak.  

 



STRATEJİK PLAN  
2014-2017 

Revizyon: 02 
28 

 

BÖLÜM VII 

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA YÖNTEMİ ve 

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ  
 

1. STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA YÖNTEMİ 
Kırşehir Ticaret Borsası belirlenmiş olan stratejik hedeflerine ilişkin ölçüt değerleri aşağıdaki tablo 

formatlarında belirler. Ölçüt değerler hedeflere ulaşılmasında alınan yolun gözden geçirilmesi ve nihai 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesi amacı ile kullanılır.  

 

 Kırşehir Ticaret Borsası Stratejik Yönetim Uygulama yöntemi olarak tüm iç paydaşların yönetim 

süreçlerine katılımını ve stratejik ortaklık yapılması planlanan tüm dış paydaşlarını da stratejik hedeflerine 

ulaşma açısından uygulama süreçlerine katılımını esas almaktadır.  

 

Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin stratejik yönetimde etkin rol alması için Stratejik Yönetim 

Komisyonları oluşturulur. Her bir stratejik amaçtan sorumlu olarak atanan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi 

uygulama komisyonunu en az iki meclis üyesinden oluşturur. Bu sayı yönetim kurulu üyesinin ihtiyacı ve 

talebi doğrultusunda artırılabilir.  

 

Stratejik Yönetim Uygulama Komisyonları, her üç ayda bir yine Kırşehir Ticaret Borsası bünyesinde kurulan 

Akreditasyon İzleme Komitesi’ne sorumluluğunu aldığı Stratejik Amaca ilişkin çalışmaları raporlar. 

Akreditasyon İzleme Komitesi stratejik yönetim uygulamalarını gözden geçirmek ile sorumlu birim olarak 

görevlidir.  

 

Stratejik yönetim uygulamalarında stratejik plana bağlı olarak üretilen Yıllık İş Planları esas alınır. Yıllık İş 

Planları, Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İş 

Planlarının bütçe kısımlarının onayı ise Yıllık Tahmini Bütçe ile Meclis tarafından onaylanır. Yıllık İş Planları 

her yıl yapılan bütçe çalışmaları kapsamında gözden geçirilir ve gerekli olması halinde değişiklikler 

yapılarak yeniden Yönetim Kurulunun onayına sunulur.  

2. STRATEJİK AMAÇLAR VE İZLEME YÖNTEMİ 
 

AMAÇ 1: Üyelerimiz ve Halkla İlişkilerimizi Güçlendirmek 

HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 

1.1 Üyelerimizin ve toplumun borsamıza bakış 

açılarını olumlu hale getirmek ve katılımcı üye 

profili oluşturmak 

X X X X 

1.1.1 Üye ve Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyeti 

Kapsamında bilgi ve iletişim alt yapımızı 

modernize etmek 

 Server alımı 

 Web sitesi revizyonu 

%100 - - - 
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1.1.2 Üye Ziyaretlerimizi her yıl en az %30 

oranında Genel Sekreterlik ve/veya 

Yönetim Kurulu seviyesinde yapmak 

%20 %20 %30 %30 

1.1.3 Üyelerimiz Dahil, Toplumumuzdan Gelen 

Tüm Geri Bildirimleri Anketler ile Almak, 

Değerlendirmek ve Geri Bildirimlere en geç 

Bir ay içinde cevap vermek 

- %100 %100 %100 

1.1.4 Bölgemize ve Temsil Ettiğimiz Sektörlere 

ilişkin sorunları sürekli araştırmak ve 

araştırma sonuçlarını Altı Ayda bir Sektör 

Meclisleri seviyesinde değerlendirmek, 

sonuçları Yönetim Kurulu seviyesinde 

görüşmek ve iyileştirme kararları almak.  

Bu kapsamda her sektör için en az bir 

iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek. 

Sektör 

Meclisleri 

Oluşturma 

2 Sektör 

Toplantısı 

1 

İyileştirme 

2 Sektör 

Toplantısı 

1 

İyileştirme 

2 Sektör 

Toplantısı 

1 

İyileştirme 

1.1.5 Üye Geri Bildirimleri ve araştırmalardan 

elde edilen bildirimlerin Alınması ve  

Borsanın Sorun Çözme Performansını analiz 

etmek.  

Her yıl en az 20 geri bildirim alınmasını 

sağlamak. Bu geri bildirimlerden iyileştirme 

kararı alınanlar için %70 başarı sağlamak 

- 

En az 20 

Geri 

bildirim 

almak 

 

İyileştirme 

Başarı 

Oranı  

%70 

En az 20 

Geri 

bildirim 

almak 

 

İyileştirme 

Başarı 

Oranı  

%70 

En az 20 

Geri 

bildirim 

almak 

 

İyileştirme 

Başarı 

Oranı  

%70 

1.2 Üyelerin eğitim ve bilgi ihtiyaçlarını araştırmak 

ve üye istekleri doğrultusunda sektörlere özel 

mesleki eğitimler vermek 

X X X X 

1.2.1 Araştırma sonuçlarının değerlendirme 

sonuçlarına uygun olarak Eğitim 

Programları Düzenlemek. Bu amaç ile Ahi 

Evran Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi ve 

gerektiği hallerde Tarım İl Müdürlüğü ile 

sürekli Eğitim Anlaşmaları yapmak. 

Sürekli 

Eğitim 

Protokolü 

3 Protokol 

- - - 

1.2.2 Eğitim-seminerlerin etkinlik araştırmalarını 

yapmak. Her eğitim değerlendirme 

sonucunda en az %80 Memnuniyet 

sağlamak. 

- %70 %80 %80 

1.3 Üyelerin bireysel ve kurumsal gelişimine 

yönetsel, ticari bilgi ve teknik alanlarda katkı 

yapmak 

 X X X 

1.3.1 Üyelerin katkı taleplerini almak 

Borsanın üyelere yapabileceği katkıların 

tespit edildiği rapor oluşturmak.  

Üye anket katılımını en az %20 oranında 

gerçekleştirmek 

- 

1  

Üye ihtiyaç 

ve Beklenti 

Araştırma 

Raporu 

- - 
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Üye 

Katılım 

Oranı %20 

1.3.2 Üyelere verilen Hizmetlerin Etkinlik 

Sonuçlarını Yıl Sonu Araştırmak ve 

Sonuçlarını Yönetim Kurulunda 

Değerlendirmek.  

Bu kapsamda verilen hizmetlerin 

etkinliklerinin (üye memnuniyetinin) en az 

%80 seviyesinde gerçekleşmesini sağlamak. 

- %70 %80 %80 

1.3.3 Üye hizmetlerinde İş birliği yapılan uzman 

kuruluşların hizmet etkinlik analizlerini 

yapmak. Tedarikçi performans (katkı)  

değerlendirmeleri kapsamında en az %80 

performans alınmasını sağlamak. 

- %70 %80 %80 

1.4 İletişim Araçlarını çoğaltmak ve içerik niteliğini 

artırmak 
X X X X 

1.4.1 Süreli yayın çıkarmak.  

Altı aylık periyotta her yıl İki adet dergi 

yayını yapmak 

1 

Dergi 

2 

Dergi 

2 

Dergi 

2 

Dergi 

1.4.2 Web sitemizin içeriğini zenginleştirmek ve 

kullanımını cazip hale getirmek.  

Web sitemizin günlük tıklanma sayısını 

100’e çıkarmak. 

- 100 100 100 

1.4.3 Bilgi ve iletişim altyapımızı modernize 

etmek ve etkin kullanmak, Bu konuda 

personele en az bir eğitim vermek.  

(Server kullanımı vb.) 

- 

Server 

Alımı ve 

Kurulumu 

- - 

1.4.4 Üyelerimizi elektronik iletişime teşvik 

etmek ve destek vermek. Bu konuda 

üyelerimize her yıl en az eğitim vermek.  

- 
1 

Eğitim 

1 

Eğitim  
- 

 

AMAÇ 2: Bölge Ürünlerinin Pazarlanmasında ve Yeni Pazarlara Ulaşmasında Öncü Olmak 

HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 

2.1 Hayvancılık ve Tarım ürünlerinin tanıtımını 

ulusal ve uluslararası alanda yapmak  
X X X X 

2.1.1 Marka Değeri Olan Tanıtım yapılacak 

ürünleri 2014 Yılı Sonuna Kadar Belirlemek 

1 Bölge 

Ürünleri 

Raporu 

- - - 
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2.1.2 Araştırma ve görüşmelerin sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve tanıtım unsurlarının 

2014 Yılı sonuna kadar tespit etmek ve 

Pazarlama  

 İl GTH Müdürlüğü  

 Kırşehir TSO 

 Ziraat Odası 

3 Görüşme 

 

1 

Araştırma 

Raporu 

- - - 

2.1.3 2015 yılında en az bir tanıtım faaliyetini 

proje kapsamında yapmak.  

 Yerel Ürünler için web Sitesi Kurulması 

 Uluslararası Niteklikte Bir Yerel 

Ürünler Fuarına Katılmak  

- 

1 

Web Sitesi 

 

1  

Fuar 

Katılımı 

2 

Fuar 

Katılımı 

2 

Fuar 

Katılımı 

2.1.4 2015 yılında en az bir tanıtım faaliyetini 

proje kapsamında yapmak.  

Faaliyet etkinlik oranının %70 olmasını 

sağlamak. 

- %70 - - 

2.2 2015 Yılında Kırşehir Büyükbaş Etinin 

Coğrafi İşaret / Garanti Marka Başvurularını 

yapmak. 

- 

1 Coğrafi 

İşaret 

Başvurusu 

- - 

 

 

AMAÇ 3: Kurumsal Gelişimimizi, Bölgemizin ve Üyelerimizin İhtiyaçlarını Karşılayacak Tesis, Teknik ve 
Personel Altyapısına Kavuşturarak Tamamlamak. 

 

HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 

3.1 Tüm siyasi partilere eşit yaklaşım 

sergilemek ve bu güçlerden faydalanmak  
X X X X 

3.1.1 Borsanın lobi çalışmaları için bir ekip 

oluşturulması ve Yönetim Kurulu ya da 

Meclis kararı alınarak görevlendirme 

yapmak.  

Lobi Ekibi 

Atama 

Kararı 

- - - 

3.1.2 Lobi ekibinin kulis yapacağı konu, kurumlar 

ve bireyleri 2015 Yılında belirlemek.  
- 

Lobi 

Konuları 

Araştırma 

Raporu 

- - 

3.1.3 Lobi ekibinin stratejik amacımız 

doğrultusunda oluşturulan gündem ile 

belirlenen kurum ve bireyleri ziyaret etmesi 

ve ziyaretler sonrası Yönetim Kurulunu 

bilgilendirmesinin sağlanması 

Her yıl en az İki Lobi Çalışması yapmak 

- 2 2 2 

3.1.4 Lobi ekibinin yaptığı kulis çalışmalarının Üç - %70 %70 %70 
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Ayda bir yapılacak Akreditasyon İzleme 

Komitesi tarafından izlenmesi ve Lobi 

faaliyetlerinin en az %70 sonuç alınacak 

etkinlikte performans göstermesi. 

3.2 Sektör Meclisleri Oluşturmak ve Sektörler 

Meclisleri ile Ortak Çalışmak. Sektörlerin 

sorunlarını ve sorunların çözümlerini bu 

meclisler ile araştırmak ve sorunların 

çözümünde ortak hareket kabiliyeti 

kazanmak 

X X X X 

3.2.1 Kurumumuzun temsil ettiği üyeleri faaliyet 

konularına göre ayrıştırmak ve temel 

sektörleri tespit etmek 

Sektör 

Meclisi 

Oluşturma 

- - - 

3.2.2 Tespit edilen sektörler ile yılda en az bir 

toplantı yapmak ve sektör meclislerinin 

Geri Bildirimlerini almak 

2 

Toplantı 

2 

Toplantı 

2 

Toplantı 

2 

Toplantı 

3.2.3 Görüş doğrultusunda sektör meclislerini 

oluşturmak 

Sektör 

Meclisi 

Oluşturma 

   

3.2.4 Sektörlerin sorunlarını ve sorunların 

çözümlerini bu meclisler ile araştırmak ve 

sorunların çözümünde ortak hareket 

kabiliyeti kazanmak 

- 

1. YK 

Değerl. 

Toplantısı 

1. YK 

Değerl. 

Toplantısı 

1. YK 

Değerl. 

Toplantısı 

3.3 Canlı Hayvan Pazarının modernizasyon 

çalışmalarını yapmak 
X X - - 

3.3.1 Proje ekibinin oluşturulması 
Atama 

Kararı 
- - - 

3.3.2 Ahiler Kalkınma Ajansına mali destek 

projesinin sunulması 

1  

Proje 

Başvurusu 

- - - 

3.3.3 Projenin uygulanma sürecinde 

uygulamaların periyodik olarak kontrolü ve 

uygulama raporunun oluşturulması  

- 

1  

Proje 

Uygulama 

Raporu 

- - 

3.3.4 Projenin sonuçlandırılması ve canlı hayvan 

pazarının canlanmasına ilişkin etkinliğinin 

izlenmesi ve analizlerin Yönetim Kurulu 

seviyesinde değerlendirilmesi 

- - 

1 

Araştırma 

Raporu 

%5 İşlem 

Artışı 

1 

Araştırma 

Raporu 

%5 İşlem 

Artışı 

3.4 Tarım Ticaret Merkezinin kapasitesinin 

artırılması için Ek Hububat Depoların 

yapılması 

X X - X 

3.4.1 Üye taleplerinin Yönetim Kurulu ve Meclis 

seviyesinde değerlendirilmesi ve inşaat 

kararının alınması 

1  

Meclis 

Yatırım 

Kararı 

- - - 

3.4.2 Arazi keşfi ve işin tesliminin görevlendirilen - 1 Arazi - - 
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firmaya yapılması, yapılacak olan depoların 

projeye uygun olarak anahtar teslimi 

yapılması 

Keşif 

Raporu 

3.4.3 Maliyet ve piyasa araştırması yapılması ve 

tekliflerin Meclise sunulması ve müteahhit 

firmanın belirlenmesi 

1 

Yüklenici 

Kararı 

- - - 

3.4.4 Projenin uygulanması ve uygulama 

aşamasında müteahhit firmadan projeye 

ilişkin bilgilerin alınması 

- 

1  

Proje 

Sunumu 

- - 

3.4.5 Depoların inşaatının tamamlanması ve 

üyelere satışlarının yapılması 
- 

9 Adet 

Depo 

Teslimi ve 

Satışı 

- 

%50 

Kapasite 

Atışı 

3.5 Kent merkezinde hizmet ofisi açmak - X X - 

3.5.1 Üye taleplerinin Yönetim Kurulu ve Meclis 

seviyesinde değerlendirilmesi ve yatırım 

kararının alınması 

- 

1  

Meclis 

Kararı 

- - 

3.5.2 Projenin maliyet araştırmasının yapılması, 

tekliflerin alınması 
- 

1  

Maliyet 

Araştırma 

Raporu 

- - 

3.5.3 Tekliflerin Borsa Meclislerinde görüşülmesi 

ve müteaahhit firmanın görüşülmesi, 

projenin anahtar teslimi verilmesi. 

- 
Proje 

Teslimi 
- - 

3.5.4 İdari birimlerin; Meclis, Yönetim Kurulu, 

Genel Sekreterlik, Tescil, Muamelat ve 

Muhasebe biriminin kent içindeki binaya 

taşınması 

- - 

Kent içi 

Ofisin 

Açılışı 

- 

3.6 Hayvan Pazarının Geliştirilmesi - - X - 

3.6.1 2016 Yılında Hayvan pazarının kapatılması 

ve hayvan barınağının yapılması için proje 

hazırlanması 

- - 1 Proje - 

 

 

 

 
Adres: Organize Sanayi Yolu Üzeri Canlı Hayvan Pazarı – Tarım Ticaret Merkezi KIRŞEHİR-TR 

Telefon: +90 386 2528249-50  Faks: +90 386 2528251 

Web: www.kirsehirtb.org.tr  E-Posta: kirsehirtb@tobb.org.tr 

http://www.kirsehirtb.org.tr/
mailto:kirsehirtb@tobb.org.tr

