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SUNUŞ
Adıyaman Ticaret Borsası; kurumsal yapısını güçlendirmek ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite
standartlarını yükseltmek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “TOBB Oda ve Borsa
Akreditasyon Sistemi” ile 2019 yılında entegre olmuştur. Bölgelerin en önemli dinamiklerinden biri ve özel
sektörün en ö nemli temsilcisi olan oda ve borsalar da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak üzere bu süreci
içselleştirerek gerekli yapılanmayı sağlamak amacıyla
, 2019-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan
hazırlamaya başlanmıştır. Amacı ü yelere daha nite likli hizmet üretmek olan oda ve borsa camiası , üyeler
başta olmak ü zere paydaşlarının beklentilerini karşılamak amacıyla analizler yapmaya başlamış , bu amaçla
gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oda ve borsaların hizmet kalitesi yükselmiştir.
Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi ve Borsa Personeli; bir borsanın sahip olması
gereken çağın gerektirdiği stratejilere dayalı, gücünü üyesinden alan, hizmetlerini üyesine aktaran ve
onların memnuniyetini sağlayan bir borsa olmanın gerekliliğini benimsemiş ve kabul etmiştir.
Vizyonumuzdaki temel hedeflere ulaşmak adına, bir pergelin iki ayağı gibi hareket ediyoruz; bir ayağımız
şehrin kimliği ve hafızası; öteki ayağımız, dünyadaki yeni gelişmeleri, dinamikleri temsil ediyor.
Dünya ile entegre olan ve AB üyelik sürecinde olan ülkemizde sağlam stratejik hedefler belirleyerek kalite
yönetiminin iyi işlediği bir yönetim anlayışı ile birlikte paydaşlarla stratejik Planımızı hazırlarken ülkemizdeki
ve dünyadaki iyi borsacılık uygulamalarını inceledik, Üye memnuniyeti odaklı olarak hazırlanan planda
Adıyaman ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak en büyük amacımızdır.
Stratejik plan çerçevesinde icra edilecek tüm hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin hem Borsamıza hem de
Adıyaman’a yeni ufuklar kazandıracağını ümit ediyoruz. Bu vesile ile tüm bu çalışmaları yürütürken
yanımızda olan değerli üye ve paydaşlarımıza, Yönetim ve Meclis kurulumuza ve personelimize emek ve
desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAHMUT FIRAT
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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Zaman Plan Çizelgesi
S.N
O

AŞAMALAR

ZAMAN

SORUMLULAR

AÇIKLAMA

1

Stratejik Planlamaya kaynak
oluşturabilecek tüm ön hazırlık
çalışmaları

04 Şubat 2019

KYT ve
Akreditasyon
Sorumlusu

Akreditasyon Hakkında Gen.
Dur. Değerlendirilmesi

2

Yönetim İle Genel Durum
Değerlendirilmesi Toplantısı

06 Mayıs 2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Akreditasyon Hakkında Gen.
Dur. Değerlendirilmesi

3

Stratejik Planlama Modelinin
Gözden Geçirilmesi

06 Mayıs 2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Genel Bakış

4

Planlama Toplantısı-1

06 Mayıs 2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Mevcut Durum analizi

5

Personel Toplantısı

08 Nisan 2019
06 Mayıs 2019
17 Kasım 2019

Personel, Genel
Sekreter

Personelle paydaş ve SWOT
analizi

6

Üyelere Anket Uygulaması

Stratejik Planlama
Ekibi

Üyelerle SWOT Analizi

01 Temmuz
2019

7

Planlama Toplantısı-2

05 Ağustos
2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Misyon, vizyon, Temel
değerlerin gözden geçirilmesi,
Stratejik Amaç ve
Hedeflerin belirlenmesi

8

Planlama Toplantısı-3

05 Ağustos
2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Hedeflere ulaşacak faaliyetlerin
belirlenmesi

9

Planlamanın Tamamlanması

04 Kasım 2019

Stratejik Planlama
Ekibi

Planın incelenerek,
onaylanması

5

Kavram, Yöntem ve Yapılacaklar
KAVRAM

MEVCUT
DURUM
ANALİZİ

MİSYON
VİZYON
TEMEL DEĞERLER

STRATEJİK
AMAÇLAR,
ANA STRATEJİ VE
HEDEFLER

FAALİYETLER
VE
PROJELER

İZLEME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME

YÖNTEM

- Dış Çevre Analizi
- İç Çevre Analiz
- SWOT Analizi
- Paydaşlar Analizi

AÇIKLAMA

NEREDEYİZ?

- Kuruluşun varoluş Gerekçesi
- Temel İlkeleri
- Arzu edilen gelecek

NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?

- Orta Vadeli Ulaşılacak Niyetler
- Ölçülebilir Hedefler

- Hedeflere Ulaşmam Yöntemleri
- İş Planları
- Kaynak Planları

- Raporlama
- Performans Göstergeleri
- Performans Yönetimi

YAPILACAKLAR
Tarihsel
gelişim,
Yasal
yükümlülükler ve mevzuat
analizi, Paydaş tespiti ve
analizi, Paydaş anketleri (üye,
personel, dış paydaş)Swot
analizi; paydaşlarla SWOT,
personelle
SWOT
Misyon
bildirimi,
Vizyon
bildirimi
Temel
ilkelerin
Belirlenmesi
(kuruluşun
çalışma felsefesi, çalışma
standartları, personelin değer
ve
inançları)
Politikaların
gözden Geçirilmesi stratejik
amaçlar
Hedefler
(ana
hedefler, personel hedefleri)

Hedeflere
ulaşmak
için
yöntemlerin
belirlenmesi
GİTMEK
(hedefler stratejilerle uyumlu
İSTEDİĞİMİZ
olmalı)
İş
planının
YERE NASIL
oluşturulması (amaç, yöntem,
ULAŞIRIZ?
zaman, sorumlu ve kaynak
belirtilmeli)
Raporlama Stratejik plan (iş
planı) belirlenmiş bir
BAŞARIMIZI
Yöntemle takip edilip belirli
NASIL
aralıklarla gözden geçirilecek
TAKİP
Hedeflere ulaşılma düzeyleri
EDERİZ VE
saptanacak. Saptanan eksik ve
DEĞERLENDİRİRİZ? hatalar için eylem planı
hazırlanacak.
Genel değerlendirme.

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
ADI SOYADI
MAHMUT FIRAT
MEHMET ANAÇ
MUSTAFA GÜLER
FERHAT ÖZKAN
ZAFER ÖZOĞUL

BORSA UNVANI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETİMİM KURULU ÜYESİ
MECLİS ÜYESİ
GENEL SEKRETER
AKREDİTASYON SORUMLUSU

EKİP UNVANI
EKİP BAŞKANI
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
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MEVCUT DURUM ANALİZİ
BÖLGE HAKKINDA ADIYAMAN
Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan
incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Yine Samsat-Şehremuz
Tepe'deki tarihi bulgulardan M.Ö. 7.000 yılına kadar Paleolitik, M.Ö. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö.
3.000 yıllarına kadar Kalkolitik ve M.O. 3.000-1.200 yılları arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı
anlaşılmıştır. Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla
(M.Ö. 1.200) karanlık bir dönem başlamıştır. M.Ö. 1.2OO'den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan
arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye
başladığından, Samsat'ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kâhta Eskitaş Köyünde bulunan Hitit Hiyeroglifi ile
yazılmış kitabeler, Anadolu'daki tarihi silsilenin ilimizde de aynen devam ettiğini, göstermektedir. Bu
dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit Devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan Geç Hitit şehir devletlerinden
biri olan Kummuh Devleti hüküm sürmüştür.
M.Ö. 900-700 yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar.
6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hâkim olur ve yöre Satrap'lar (Valiler) eliyle yönetilir. M.Ö.
334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender’in Anadolu'ya girmesiyle Pers'ler hâkimiyetini kaybetmiş ve
M.Ö. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Seleukos Sülalesi hüküm sürmüştür. Bu sülalenin gücünün
zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.O.
69).
Başkenti Samosota (Samsat] olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72'ye kadar sürdürmüş, bu tarihte
yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6.
Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla,
Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır. 643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla
birlikte İslam hâkimiyeti ancak 670 yılında Emevi'lerle kurulabilmiştir. 758 yılında ise, II, Abbasi
komutanlarından Mansur Ibni Cavene'nin hâkimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hâkimiyetinde kalan
şehirde bu tarihte Hamdanilerin egemenliği başlar. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer.
1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini 8 Adıyaman
Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020 Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında
Moğol saldırılan yaşanır. 1298'de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında Adıyaman bu kez de
Timurlenk tarafından yağmalanır. Büyük bir istikrarsızlığın olduğu orta çağ boyunca Adıyaman Bizans,
Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğulları arasında el değiştirmiş ve nihayet 1515 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun hükümdarı Yavuz Sultan Selim, İran seferi dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliği’nin
egemenliğine son vererek, Adıyaman ve çevresini topraklarına katar. Böylece Adıyaman’da Osmanlı
İmparatorluğu dönemi başlamış olur. Dulkadiroğlu’larından Osmanlı İmparatorluğu’na geçen Adıyaman
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şehri, önce Kahraman Maraş (Zülkadriye) Eyaleti sınırları içinde yer alır. İlk yıllarda (1519-1530) Samsat
sancağına bağlanır. 1531’den sonra da Elbistan sancağına bağlanır.
1841 yılında Adıyaman şehrinin ilçe merkezi olduğunu görüyoruz. Şehrin, vali adına görev yapan bir memur
yani kaymakam tarafından yönetilmeye başladığını görüyoruz. Ancak tarihi belgelerde “Kaymakam”
sözcüğüne rastlanmamıştır. 1849 yılında sancak haline getirilerek Diyarbakır’a bağlanmıştır. Bu tarihten
itibaren Besni, Kâhta ve Siverek ilçelerinin de Adıyaman sancağına bağlandığını görüyoruz. 1859 yılında bu
defa Malatya sancak olunca, Adıyaman tekrar ilçe haline dönüştürülür. Bu durum, Adıyaman’ın resmen
6418 sayılı Kanunla il merkezi olduğu 01.12.1954 tarihine kadar devam eder.
22.06.1954 tarih ve 6414 sayılı Yasa ile Kâhta, Besni, Gerger ve Çelikhan ilçeleri ile birlikte 16 bucak da
Adıyaman'a bağlanmıştır. Daha sonra 7035 sayılı kanunla 01.04.1958 tarihinde Gölbaşı, 01.04.1960
tarihinde Samsat, 09.05,1990 tarihinde 09.05.1990 tarihinde 1664 sayılı yasayla Tut ve 1991 yılında ise
Sincik ilçe merkezine dönüştürülmüştür. Bugün Adıyaman’a bağlı 8 ilçe merkezi bulunmaktadır.
COĞRAFİ YAPISI
Adıyaman ili Orta Fırat bölümü içinde yer alır. Yüzölçümü 7.644 km2 ve ortalama rakımı 669 m. dir. Eski
coğrafyacı ve tarihçilere göre ‘Bereketli Hilal’ bölgesinin bir parçası sayılan Orta Fırat Bölümünün illerinde
olan Adıyaman şehri, ‘Bereketli Hilal’ bölgesinin en üst sınırını oluşturmaktadır. Adıyaman ili uygun coğrafi
özellikleri dolayısıyla tarihinin her döneminde insanların yaşamayı tercih ettikleri bir yerleşim bölgesi
olmuştur.
Yeryüzü Şekilleri: Adıyaman 'in Kuzey kesimi torosların uzantısı olan Malatya dağları ile çevrilidir. Çelikhan,
Gerger ve Tut İlçelerinin arazilerinin çoğu dağlıktır. İlin belli başlı dağları; Akdağ, Dibek, Ulubaba, Gördük,
Nemrut, Bozdağ ve Karadağdır. Güneye inildikçe ova nitelikli araziler başlar. Kâhta, Samsat, Keysun ve
Pınarbaşı ovaları ilin önemli ovalarıdır.
Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü üç bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Yüksek rakımlı yerler genelde meşe ağaçları
ile kaplanmış olmakla birlikte, su ve toprak erozyonu nedeni ile çıplak hale gelmiş araziler de mevcuttur. Yaz
mevsiminin uzun ve kurak geçmesi dolayısıyla orman içi bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Tarım
yapılmayan alanlar çayır, mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır. Rakım yükseldikçe ağaç türleri
değişmekte kimi bölgelerde meşeliklere rastlamak mümkün olmaktadır. 9 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
Stratejik Plan 2016-2020 Doğan, şahin, baykuş, keklik gibi yabani kuş türleri yanında tavşan, tilki, çakal gibi
yaban hayvanları da Adıyaman il sınırları içerisinde yaşama alanlarına sahiptirler.
Akarsular: Adıyaman ilinin önemli sayılabilecek akarsuları: Fırat Nehri: İlin en önemli akarsuyu-dur. Şanlıurfa
ve Diyarbakır illeri ile sınırı oluşturur. İl içindeki uzunluğu 180 km. dir. Kâhta, Kalburcu ve Göksu Çayları
nehrin başlıca kollarıdır. Kâhta Çayı (45,5 km.), Göksu Çayı ( 90 km.), Sofraz Çayı ( 51 km.), Çakal Çayı (37,5
km.), Kalburcu Çayı, Eğriçay (32 km.}, Besni Akdere Çayı (59 km.) Keysun Çayı (45 km.), Birimşe Çayı (35
km.), Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi (41 km.)’dir.
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Ovalar: Adıyaman ilinin önemli yüzölçümlerine sahip ovaları bulunmaktadır ve tarıma uygunluğu ile şehre
kazanımlar sağlamaya devam etmektedir. Bunlar; Kâhta Ovası 832 kilometre kare ve yükseklik 683
metredir, Keysun Ovası ( Besni) 306 kilometre kare ve 635 metre yüksekliğindedir, İnekli Ovası (Gölbaşı) 45
kilometre kare ve yükseklik 590 metredir, Pınarbaşı Ovası (Çelikhan) 13 kilometre kare ve 1550 metre
yüksekliğe sahiptir.
Dağlar: Kuzey kesimi, Torosların uzantısı olan Malatya Dağları ile kaplıdır. Güneye inildikçe yükselti azalır ve
tamamıyla ova nitelikli araziler başlar. Çelikhan, Tut ve Gerger ilçelerinin tamamına yakını dağlık bölge
özelliğini taşır. Merkez, Besni ve Kâhta ilçelerinin kuzey kesimleri dağlık, güney kesimleri ova şeklindedir.
Samsat ilçesi ise ilin en düz arazilerine sahiptir. İlin belli başlı dağlan ve yükseklikleri Akdağ 2551 m., Dibek
2549 m., Ulubaba 2533 m., Gördük 2206 m., Nemrut 2150 m. , Borik 2110 m., Bozdağ 1200 m.,
Karadağ1115 m. Olarak sıralanabilir. Göller: İlde dört doğal, bir de yapay olmak üzere beş adet göl vardır.
Bunlar Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap doğal gölleri ile Atatürk Barajı suni gölüdür.
DEMOGRAFİK YAPISI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarına göre Adıyaman’ın nüfusu 624513 kişidir. İlimizin il/ilçe ve belde/köy nüfus dağılımı verilmiştir.
Bu şekle göre ilimiz nüfusunun yaklaşık %73’lık bir bölümü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken %27’lık bir
kesimi is köy ve beldelerde yaşamaktadır.
Ayrıca, ilçeler ve cinsiyet bazında nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLÇELER
BESNİ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

39035

38266

77301

ÇELİKHAN

8292

7773

16065

GERGER

9527

9508

19035

GÖLBAŞI

24790

24465

49255

KAHTA

62360

60414

122774

MERKEZ

153042

151573

304615

SAMSAT

4044

3849

7893

SİNCİK

8653

8761

17414

TUT

5255

4906

10161

314998

309515

624513

TOPLAM
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KÜLTÜR VE TURİZM
Adıyaman’da 1 adet İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne bağlı müze bulunmaktadır. Müze, 1982 yılında modern
binasına kavuşmuş ve bu tarihten sonra kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır. Aşağı Fırat Bölgesinde
yapılan ve yıllarca süren yerli ve yabancı kazılar sonucu teslim edilen, satın alma ve diğer yollardan müzeye
gelen eserler ile müze, bölgenin en zengin müzesi haline gelmiştir. Müzede Paleolitik Döneme ait el
baltaları, delici ve kesiciler; Kalkolitik Döneme ait pişmiş topraktan kaplar, Tunç Çağına ait süs eşyaları;
Roma ve İslâm Dönemine ait seramik kaplar 15 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020
sergilenmektedir. Yine çeşitli dönemlere ait mühürler, kadın ve erkek takıları, insan ve hayvan figürleri,
mozaikler, altın, gümüş ve bronz sikkeler; yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir
Nemrut Dağı Ören Yeri: Nemrut Dağı ören yeri, İl Merkezine 87 km. uzaklıktadır. Dünya harikası olan bu
tümülüs, Doğu Toros sıradağları üzerinde 2206 metre yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hâkim bir
tepe üzerindedir. Kommagene Kralı I. Antiochos için yapılan anıt mezar üzerinde kırma ve çakıl taşları
yığılarak bir tümülüs oluşturulmuş ve tümülüsün etrafındaki teraslar üzerine ateş sunağı ve Greko-Pers
üslubunda dev heykel ve kabartma steller yapılmıştır.
Doğu Terası Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri
mevcuttur. Heykellerin yüzleri güneşe doğru bakmaktadır. Bu terasta sırasıyla Kommagene Krallığının
gökyüzü hâkimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hâkimiyetini temsil eden koruyucu
aslan, Kommagene Kralı I. Antiochos, Kommagene (Tyche), Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alır.
Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiochos’un dini ve sosyal içerikli vasiyeti (Nomos)
bulunmaktadır. Terasın kuzey ve güneyinde Kommagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri
bulunmaktadır. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı (Altar) ve onun yanında oturur biçimde bir
aslan heykeli bulunmaktadır. Nemrut’ta güneşin doğuşu bu terastan izlenmektedir. Batı Terası Doğu
Teras’da olduğu gibi tahtlarında oturan dev tanrı heykelleri ile birlikte Kommagene Kralı I. Antiochos’un
heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları yer alır. Aslan kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan
Milattan önce 7 Temmuz 62 tarihi okunmaktadır. Bu tarih Kral I. Antiochos’un tahta çıkış tarihidir.
Nemrut’ta güneşin batımı bu terastan izlenmektedir. Kuzey Terası Kuzey Terası, batı ve doğu teraslarını
birbirine bağlayan 180 m. uzunluğunda bir tören yoludur. Terasta tamamlanmamış stel ve kaideler
bulunmaktadır.
Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO tarafından dünya kültürel miras alanı olarak ilan edilmiş olup Türkiye’de
bu listede yer alan 13 eserden birisidir.
Arsameia Ören Yeri (Nymphaios Arsameia'sı): Kral I. Antiochos kitabelerinde söz edildiğine göre, Arsameia
İ.Ö. 2. Yüzyılın başlarında Kommagene'lerin atası Arsemez tarafından Kâhta çayının doğusunda Eski Kâhta
kalesinin karşısında kurulmuş Krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir. Güneydeki tören yolunda
Mitras'ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde AntiochosHerakles tokalaşma steli ve bunun önünde
Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 m. derine inen bir tünel
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ile yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunmaktadır. Tepe üzerindeki platformda Mithridathes
Callinichos'un mezar tapınağı ve sarayı yer almaktadır. Arsameia ören yeri, Adıyaman'a 60 km. uzaklıktadır.
Yeni Kale: Adıyaman'a 60 km. uzaklıkta Kocahisar köyü yakınındadır. Kommagene'ler tarafından inşa edilen
Yeni Kale, karşısındaki Arsemia ile birlikte kullanılmıştır. Romalılar ve ardından Memluklular tarafından
restore edilen Kale en son 1970'lerde kısmen onarılmıştır. Kale içinde çarşı, cami, zindan, suyolları,
güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunmaktadır. Kale'den Nymphois'e inen suyolu bir tünelle Arsameia'ya
başlanmıştır. 80 metreyi bulan bu yolla halen suya ulaşmak mümkündür.
Derik Kalesi: Cendere Köprüsünden sonra Sincik yolu üzerindeki Datgeli köyünün 16 Adıyaman Ticaret ve
Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020 yakınlarındaki 1400 m. rakımda bulunan tepenin üzerine
kurulmuştur. M.S. 70'lerde Romalılar tarafından inşa edildiği ve 300'lere kullanıldığı tahmin edilen,
içerisinde büyük bir tapınak bulunan bölgenin kutsal alanı kabul edilen kalenin hemen yakınında
Kommagene döneminde inşa edilen Temenos kalıntıları bulunmaktadır.
Gerger Kalesi (Fırat Arsamia'sı): Adıyaman'ın Kâhta İlçesine 85 km. uzaklıkta bulunan, tarihi Geç Hitit
dönemine dayanan kale, Fırat nehrinin batı yakasında yer almaktadır. M.Ö. II. yüzyılda Kommageneliler'in
atası olan Arsames tarafından kurulmuştur. Sarp kayalar üzerine, Aşağı ve Yukarı Kale olmak üzere iki
bölümde inşa edilen Gerger Kalesi'nin batı surlarında Kral Samos'a ait bir kabartma bulunmaktadır. İslami
dönemde de kullanılan kale içerisinde cami, dükkânlar ve su sarnıçları bulunmaktadır.
Perre Antik Kenti: Adıyaman kent merkezine 5 km. uzaklıkta, Kuyucak köyü yolu üzerindeki Pirin köyündeki
kalıntılar 200 civarındaki kaya mezarı ve yerleşim yerine sahiptir. Antik çağdan kalan bu nekropol ve çevresi
Kommageneliler döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmakla birlikte, asıl Romalılar döneminde gelişmiş
bir kenttir. Girişleri kabartmalarla süslenmiş birbirine geçişli içerisinde lahitler yerleştirilmiş kayaların içine
oyulmuş mezar odaları şeklinde kalıntılardır.
EKONOMİK YAPISI
Adıyaman, ekonomisi ve genç nüfusu ile gelişmeye müsait bir ildir. Şehrin ekonomisinde sanayi ve hizmet
sektörlerinin payları artarken tarım sektörünün payı azalmaktadır.
Adıyaman' da yapılan hayvancılık ailelerin kendisini geçindirmesine yönelik olmakla birlikte gelişmeye
müsait ve yatırım yapılabilecek bir alandır.
Adıyaman’ın da içinde yer aldığı TR83 bölgesinde Tarım sektörünün gayrı safi katma değer payı 2004
yılında%26,1 iken 2011 yılında bu rakam %23,1’e gerilemiş, Sanayi sektörünün payı 2004 yılında %18,7 iken,
%20,1’e yükselmiş, hizmetler sektörünün payı da 2004 yılında %55,1 iken 2011 yılında %56,9’a yükselmiştir.
Adıyaman’da imalat sanayiinde üretilen ürünlerin en önemlileri; İplik ve hazır giyim, çimento, Taş-toprak
sanayi, Un-Yem, Mobilya imalatıdır.
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Turizmin Adıyaman ekonomisindeki payı az olmakla birlikte gezip görülmeye değer çok sayıda önemli tarihi
ve turistik yerler mevcuttur.
Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinin inşaatı bitmiş olup 2015 yılı içerisinde işletilmeye başlanmıştır. Tarıma
dayalı gıda sanayinin gelişmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmesi Adıyaman için büyük öneme sahiptir.
2011 yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik endeksi (SEGE) çalışmasında Adıyaman 81 il arasında 66. 19 Adıyaman
Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020 sırada yer almaktadır.
TARIM
Adıyaman’ın rakımı merkez ilçede 669 metre olup yüzölçümü 761.400 hektardır. Bunun 240.740 hektarını
tarım arazileri oluşturmaktadır. Tarım alanlarının % 83,8’lik bölümü olan 201.729 hektar alanda kuru tarım,
% 16,2 lük bölümü olan 39.011 hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır.
Adıyaman sahip olduğu su kaynakları ve verimli arazileri sayesinde tarım kenti olabilecek potansiyele sahip
olmasına karşın günümüzde yeterli düzeyde sulu tarım yapılamadığı için Türkiye sıralamasında da yeterli
seviyede değildir.
Ancak, son yıllarda sulama projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sulama projelerinin
hayata geçirilmesiyle birlikte ekili ürünlerdeki verimin artması ve dolayısıyla da Adıyaman’ın ülke geneli
sıralamasındaki yerinin daha yukarılara çıkması beklenmektedir.
Yıllar
Ürünler
Buğday
Mısır (dane)
Mısır (silajlık)
Mercimek
Arpa
Nohut
Pamuk
Tütün

2016
2017
Üretilen
Üretilen
Ekilen
Ekilen
Miktar
Miktar
Alan (da)
Alan (da)
(ton)
(ton)
882793
324821
858220
329757
51350
62898
36020
43439
16795
55827
13840
46055
49880
8796
30202
5438
616857
239151
581999
240830
85220
14362
107140
17600
58496
29995
65962
33914
65605
6910
107335
11319

2018
Üretilen
Ekilen
Miktar
Alan (da)
(ton)
638139
247305
32327
38980
13520
45834
11813
2193
604900
246603
274065
51118
93830
47624
79885
9669

HAYVANCILIK
Hayvancılık, uzun yıllar kırsal kesimde yaşayan nüfusun tarımdan sonra en çok uğraştığı alan olmuştur.
Sanayileşmenin Adıyaman’da hızlanması sonucu kentler kalabalıklaşırken kırsal nüfus giderek azalmıştır.
Bunun doğal sonucu olarak Adıyaman ilindeki hayvan sayılarında düşüş yaşanmıştır. Doğal mera ve otlak
alanların giderek azalması ve doğal yemler yerine sanayi üretimi yemlerin kullanılmasıyla birlikte hayvan
besleme maliyetleri yükselmiştir.
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Yaşanan sosyal dönüşümün ardından, Adıyaman’da büyükbaş hayvan sayıları son 5 yılda artış eğilimi
göstermiş olup, devlet destekleri sonucu toplam hayvan sayısında 2013 yılında %29’luk ciddi bir artış
yaşanmıştır.

ADIYAMAN
İŞLENEN TARIM ALANI (HEKTAR)

2016

2017

2018

191.665

184.421

182.348

2156

2477

2375

BÜYÜKBAŞ (ADET)

91.771

117.380

129.194

KÜÇÜKBAŞ (ADET)

297.730

320.507

343.577

1.181.221

1.321.056

2.057.911

ÖRTÜ ALTI SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ (TON)

BİTLİSEL ÜRETİM DEĞERİ (TON)

SANAYİ
Adıyaman’da sanayi yatırımları 1960’lı yıllarda kamu tarafından hayata geçirilen Sümer Bez Fabrikası ile
başlamıştır. Kâhta ilçesi merkez olmak üzere 1960’lı yıllarda açılan petrol kuyularında halen ülke petrol
üretiminin büyük bir kısmını karşılayan ham petrol üretimi 21 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik
Plan 2016-2020 yapılmaktadır. Potansiyelin yüksek olmasından dolayı ildeki tek bölge müdürlüğü olan
kurum Türkiye Petrolleri A.Ş.’dir.
1970’li yıllarda ise kamu yatırımı olarak çimento, yem ve süt fabrikaları kurulmuş olup bugün sadece
çimento fabrikası faal olarak üretim yapmakta ve özel şirket tarafından işletilmektedir. İldeki en gelişmiş
sektör geçmiş yıllardaki kamu yatırımından gelen birikimiyle tekstil sektörü olmuştur. Sanayileşme süreciyle
beraber kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ancak sosyal güvencesi olmayan çalışma çağındaki
nüfus kente göç etmeye başlamıştır. Atatürk barajı gibi devasa bir projenin hayata geçirilmesi sürecinde de
başta Samsat ilçesi olmak üzere barajın suları altında arazileri kalan kırsal nüfusun büyük çoğunluğu şehir
merkezine taşınmıştır. İstihdam arzının yüksek olduğu o yıllarda şehir merkezi nüfusunun artmasıyla
istihdama talep te artmıştır. Kamu teşviklerinin istihdamı destekleyen politikaları sayesinde de tekstil
sektörü en parlak dönemlerini yaşamıştır. Ancak, firmaların sipariş odaklı üretimi benimsemeleri ve kendi
ayakları üzerinde durabilmelerine imkân tanıyan markalaşma, ürün tasarlama, kurumsal kapasite geliştirme
ve işbirliği ağlarına dâhil olamamaları sektörde rekabet şartlarını zorlaştırmış ve geriye gidişin temel
sebepleri olmuştur. Adıyaman’da mermer ve madencilik sektörleri son yıllarda hızla gelişmektedir. Bunun
en büyük sebebi ulusal ve uluslararası piyasalarda büyük rağbet gören Emparador cinsi mermer
rezervlerinin Adıyaman’da olmasıdır. Mermer işlemesine yönelik tesisler son birkaç yıl içerisinde faaliyete
geçmiş olup, merkez OSB’deki doluluktan dolayı bu alandaki tahsis talepleri daha çok Kâhta ve diğer
ilçelerdeki OSB’lere yönlendirilmektedir.
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Mobilya sektörünün Ortadoğu pazarına açılmış olması ve sürekli gelişen inşaat sektöründen dolayı OSB
bünyesinde kurulan işletme sayısında da artışlar görülmektedir. Modüler mobilya üretiminde tasarımda
başarılı ve kaliteli üretim yapıldığı takdirde karlılığı da yükselmektedir. Mobilya sektörünü de yükselen bir
yatırım alanı olacağı değerlendirilmektedir. Adıyaman sanayisinin gelecek dönemde gelişecek sektörlerin
mevcut hammadde kaynaklarıyla orantılı bir büyüme yakalaması beklenmektedir. İldeki tarımsal ürünlerin
işlenmesine yönelik sanayi yatırımları giderek artmakta, sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile verimli
arazilerde üretilen nar, badem ve ceviz gibi ürünlerin üretim miktarları artmaktadır. Su kaynaklarının
bolluğu nedeniyle özellikle Çelikhan bölgesi ve Gerger’de kültür balıkçılığı tesisleri daha yüksek kapasitede
üretim gerçekleştirmekte ve ilerleyen 22 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020
dönemde su ürünleri işlemeye yönelik tesislerin kurulması beklenmektedir.
Mevcut mermer ve maden rezervlerinin işlenerek pazarlara sunulduğu tesislerin sayısı her geçen yıl
artmaktadır. Adıyaman bulunduğu konum itibariyle, Ortadoğu pazarına gerçekleştirilen ihracat pastasından
da pay almakta ve bu kapsamda mobilya, gıda ve plastik sektörleri gelişmektedir.
ENERJİ, GÜNEŞ VE PETROL
Enerji üretimin önemli kaynaklarından birisidir. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile 23 Adıyaman
Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2016-2020 devlet enerji yatırımlarında on yıllık alım garantisi vermiş,
birçok alanda kolaylıklar sağlamıştır. Günümüzde üreticiler enerji maliyetlerini düşürmek üzere tüm
yatırımlarında enerji tasarrufu ve kazanımı gibi konuları da gözetmektedir. Adıyaman ili özellikle hidro
enerji, güneş, rüzgâr ve biokütle alanında yatırımcılara zengin imkânlar sunmaktadır. Adıyaman ilinde
oldukça yüksek güneş enerjisi potansiyeli bulunmakta olup kuzey kesimlere gidildikçe bu potansiyel
artmaktadır. Güneşlenme süresi grafiğine bakıldığında Adıyaman'ın ortalama güneşlenme süresinin 12,25
saat ile en fazla Temmuz ayında, en az ise 4,01 saat ile Aralık ayında gerçekleştiği görülmektedir. Yıllık
ortalama güneşlenme süresi ise 8,11 saattir. Adıyaman ili toplam güneş radyasyonun en çok olduğu ay
Haziran ayıdır. Adıyaman gerek güneşlenme süresi gerekse güneş radyasyonu ortalamalarında Türkiye
ortalamasının üzerindedir. Türkiye geneli toplam güneş radyasyonu Haziran ayında 6,57 kWh/m2 /gün iken
Adıyaman ilinde 6,82 kWh/ m2 /gün olarak gerçekleşmektedir. Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yapılan
arama çalışmaları, ilin Türkiye genelinde mevcut petrol rezervleri bakımından önemli bir potansiyele sahip
olduğu göstermektedir. İldeki petrol çalışmalarına 1960’lı yıllarda başlanmış olup, arama ve üretim
çalışmaları neticesinde TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sahalarda toplam 953.411 bin varil petrol
rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde sahalarda bulunan 229 kuyudan ham petrol üretimi
gerçekleşmektedir. Türkiye’de üretilen petrolün %19,9’luk gibi büyük bir bölümü Adıyaman topraklarından
çıkarılmaktadır.

14

DÜNYADA BORSACILIĞIN TARİHİ
Borsacılığın tarihi genel olarak 14. yüzyıla dayanmakla beraber Milattan Önce 1200-1500 yıllarına kadar
gitmektedir. Roma ve Finikelilerin yazıtlarından elde edilen bilgilere göre, bu çağda yaşayan insanlar,
gerçekleştirdikleri panayırla ilk borsacılığın temelini atmışlardır.

ÜLKEMİZDE BORSACILIĞIN TARİHİ
Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında bir nizamname ile “ Dersaadet Tahvilat
Borsası “ adı altında kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bu borsa “Menkul Değerler Borsası”
niteliğindedir. Bu tarihten 13 yıl sonra 15 Nisan 1886’da yayınlanan “Umum Borsalar Nizannamesi” ile
ticaret borsalarının da kuruluşuna geçilmiştir. Yurdumuzda ilk ticaret borsası İzmir’de 1892 yılında “İzmir
Ticaret ve Sanayi Borsası “ adı altında çalışmalarına başlamıştır. Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul Ticaret
Borsası 1925 ve Ankara Ticaret Borsası 1927 yılında kurulmuştur.

ADIYAMAN TİCARET BORSASI
Adıyaman Ticaret Borsası 1997 yılında kurulmuş olup bu yıllardan itibaren şehir merkezinde hizmet
vermekteydi. Borsamız 1997 yıldan buyana yapmış olduğu hizmetlerde sürekli olarak kendini yenileyip
geliştirerek ilin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yer sıkıntısı, satış salon ihtiyacı,
laboratuar yerinin bulunmaması gibi zamanın ihtiyaçlarına cevap vermemesi gibi nedenlerden dolayı 2006
yılında 39.000 M2 arazi satın alınarak özel imara dâhil edilip inşaata başlanıp 2008 yılında dört katlı yeni
hizmet binamız halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Yeni hizmet binamızın zemin katında 300 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Giriş katında Satış Salonu
ve Laboratuvar, birinci katında Tescil, Muhasebe, Avukat ve Bilgi İşlem vb. İkinci katında Meclis Başkan
Makamı, Yönetim Kurul Başkan Makamı, Sicil, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcısı odaları en üst kat
yemekhane olarak düşünülmüş olup bölgemizin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır.
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
Borsalar kamu tüzel kişiliğine sahip olması sebebiyle yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu
belirli bir altyapı mevcuttur. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
başta olmak üzere, Borsa’nın görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çeşitli yasal mevzuat
bulunmaktadır.
Tabi olduğu temel mevzuatlar;
 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili tüm yönetmelikler
 6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kanuna bağlı olarak çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelikler
 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikleri
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 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 5996 Sayılı Kanun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda, Yem Kanunu
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Ait Kanun
 Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük (4/1283 sayılı)
 Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük (7/4331 sayılı)
 Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi)(2012/25)
 Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi)(2012/27)
 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğler
 TSE Standartları
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ilgili yönetmelik ve tebliğler
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Tebliğleri
 185 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 202 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ADIYAMAN TİCARET BORSASI FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİ
Tescil Hizmetleri
Borsamızın da tabi olduğu 5174 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, Borsaya dâhil ürünlerin en az miktarları
üzerinde yapılan alım satımların ticaret borsalarına tescili zorunludur. Bununla beraber, borsaya dâhil
maddelerin ihracat ve ithalatının da tescili gerekmektedir. Borsaya dâhil olmamakla birlikte yeterli arz ve
talebi bulunan tarımsal ürünlerin alım satım işlemlerinin de, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak, tescil
ettirilmesi imkânı bulunmaktadır. Tescil işlemi, gerçekleştirilen alım, satımın hukukiyet kazanmasını
sağlamakta olup, tarafların hakların teminat altına almaktadır. Bunun yanı sıra, müstahsil alımlarının
borsalarda tescil edilmesi ile zirai ürün vergisi olan stopaj hayvansal ürünlerde yüzde 2’den yüzde 1’e, diğer
zirai ürünlerde ise yüzde 4’ten yüzde 2’ye inmektedir. Tescil işlemlerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık
bültenler halinde yayınlanması sayesinde kamuoyunun güncel tarımsal ürün fiyat bilgisine ulaşması
sağlanmaktadır.
Tahkim Hizmetleri
Borsamız, üyelerinin kendi aralarında veya üye olmayanlarla yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması
halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde hakemlik hizmetini yürütmektedir.
Borsanın hakemlik yapabilmesi, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığın borsanın hakemliğiyle çözülmesi
hususunda yazılı olarak anlaşmasına ve talepte bulunmasına bağlıdır.
Belgelendirme Hizmetleri
Adıyaman Ticaret Borsası, bağlı yasa ile tanımlanan bilirkişi ekspertiz raporları, fire, zayiat ve randıman
tespitleri, ürün analiz raporları, yerli malı belgesi, üyelik belgesi düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

16

HİZMET BİRİMLERİ
Mali İşler
Borsamızın mali işlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar. Adıyaman Ticaret Borsası’nın
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak muhasebe kayıtlarının tutulduğu servistir. Borsanın tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde
edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulması, mali tabloların
muhasebenin temel ilkelerine uygun olarak, zamanında ve doğru olarak haftalık, aylık ve yıllık dönemlerde
raporlanması, yıllık borsa bütçesinin hazırlanması, mevduatlarımızın kurum lehine yönlendirilmesi görevleri
arasındadır. Ayrıca üyelerin mali problemlerine çözüm üretmek amacı ile ilgili merciler nezdinde gereken
temasların yürütülmesini sağlar.
Tescil ve Kontrol
Borsaya dahil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, meclis ve yönetim
kurulu kararlarına uygun olarak tescillerinin yapıldığı servistir. Tescile intikal ettirilen alım satım
beyannamelerinde (alivre ve vadeli olanlar dahil) firma unvanlarının, vergi bilgilerinin birim fiyatının rayiç
fiyatlara uygunluğunu araştırarak, imzaların doğruluğunu inceler ve eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
Gelir Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca zirai stopajının kontrolünden sonra, usulüne uygun bir şekilde tescil
işlemini gerçekleştirir ve ücretini tahsil eder. Teminat defterlerini işleyerek, muhtasar yönünden borçlu
firmaları izler. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlarlar.
İşlem salonlarında ve korbeyde gerçekleştirilen işlemlerin salon işlem defterlerine kaydedilmesini sağlar.
Borsamızın görev alanı içindeki yerlere gezici ekip göndererek tescil işlemlerini gerçekleştirir.

PAYDAŞ ANALİZ
Adıyaman Ticaret Borsası’nın paydaşları, Adıyaman Ticaret Borsası’ndan doğrudan ya da dolaylı olarak
hizmet alan, ürün ve hizmetleriyle Borsayı doğrudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar analiz
edilerek belirlenmiştir.
İç Paydaş
İç Paydaşlar, Adıyaman Ticaret Borsası’nın hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan etkilenen veya kuruluşu
etkileyen ilgili/bağlı kuruluşlardır.
Dış Paydaşlar
Adıyaman Ticaret Borsası’nın çalışmalarından etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki tüm kişi,
grup ve resmi / yarı resmi kurumlar, ATİBO’ya girdi ve fon sağlayanlar, ilgili sektör birlikleri ve sivil toplum
kuruluşlarıdır.
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No.

PAYDAŞ

NEDEN PAYDAŞ

TÜRÜ

ÖNCELİĞİ

1

Borsa Meclisi

Temel Ortak

İç Paydaş

Birlikte Çalış

2

Borsa Yönetim Kurulu

Temel Ortak

İç Paydaş

Birlikte Çalış

3

Borsa Disiplin Kurulu

Temel Ortak

İç Paydaş

Birlikte Çalış

4

Borsa Üyeleri

Temel Ortak

Üyeler

Birlikte Çalış

5

Borsa Personeli

Temel Ortak

İç Paydaş

Birlikte Çalış

6

Genç Girişimciler Kurulu

Temel Ortak

İç Paydaş

Birlikte Çalış

7

Tarım ve Orman Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

8

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dâhil et

9

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

10

Ekonomi Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

12

Ticaret Bakanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

13

TOBB

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

14

TOBB ETÜ

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

15

TOBB ETÜ SEM

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

16

TOBB İl Akademik Danışman

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

17

Valilik

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

18

İl Milletvekilleri

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

19

İl Belediye Başkanlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

20

Üniversite

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

21

İlçe Kaymakamlıkları

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

İzle

22

İlçe Belediye Başkanlıkları

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dâhil et

23

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

İzle

24

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

25

Adıyaman KOSGEB İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

26

Adıyaman SGK İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

İzle

27

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

28

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

29

İl Defterdarlığı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

30

Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

31

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

32

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

İzle

33

Ticaret İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

34

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

İzle

35

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dâhil et

36

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dâhil et

37

İpek Yolu Kalkınma Ajansı

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

38

Kamu Bankaları

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

39

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

40

Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileri

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Çalışmalara Dahil Et

41

Kredi Garanti Fonu

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

42

Adıyaman TMO

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış

43

Adıyaman Ziraat Odası

Stratejik Ortak

Dış Paydaş

Birlikte Çalış
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ÜYE İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ve KURULUŞ YAPISINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI
Üyeler ile iletişimde borsamız açısından en büyük sorun, bir kısım üyelerin iletişim bilgilerinin kendilerine
değil muhasebecilerine ait olması veya güncel olmamasıdır. Borsamız bu durumun önüne geçmeye
çalışmakta sanayici ve tüccarın üye listemizde aylık olarak güncellenerek borsa web sitesinde
yayınlamaktadır.
ATİBO üyelerinin borsa faaliyetleri konusunda görüşlerini ve önerilerini almak için her sene düzenli olarak
“Üye Memnuniyet Anketi” düzenlemektedir.
Eğitim, Konferans vb. etkinlikler, ilgili tüm üyelerin yararlanabilmesi için; SMS yoluyla, duyuru afişlerinin
şehrin merkezi yerlerine asılmasıyla, borsa binası içerisinde ilan panolarına asılarak, borsa web sitesinde yer
verilerek veya yerel gazetelerle duyurulmakta ve isteyen tüm üyelerin katılması sağlanmaktadır.

Üye Dağılımı

Kooperatif; 1

Askıdakiler; 20

Anonim Şirketi; 20

Şahıs Şirketi; 33
Limited Şirketi; 52
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KURUM İÇİ ANALİZ
Borsamızın Organizasyon Yapısı
Borsamız organları 5174 sayılı kanunun ve buna bağlı ilgili yönetmelikleri doğrultusunda ve gözetiminde
seçimle belirlenmektedir. Seçilen 14 Meclis üyesi kendi arasında yine yargı gözetiminde Kurul üyelerini ve
Başkanını seçmektedir. Meclis Üyeleri aralarından Meclis üyesi dışında kalan ve seçilme yeterliliğini taşıyan
borsa üyeleri arasından 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu üyelerini seçmektedir. İcracı organ Yönetim
Kuruludur. Borsanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. İdari kısım ise personelden oluşmaktadır.
Buna göre oluşan Organizasyon Şemamız aşağıdaki gibidir.
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MECLİS KURULU
Meclis Kurulunun Oluşumu ve Süresi
Adıyaman Ticaret Borsası Meclisi, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre oluşur. Borsanın karar ve denetim organı olan meclisin görev
süresi dört yıldır. Borsa Meclisinin ilk toplantısında, dört yıl için bir başkan ile iki başkan yardımcısı ve bir
kâtip üyesi seçilir. Süresini tamamlayan meclis başkan yardımcıları ile kâtip üye, sonraki seçimlerde yeniden
seçilebilirler. Meclis Başkan ve yardımcıları, Yönetim ve Disiplin Kurulu

Başkanlığına

ve

üyeliğine

seçilemez.
Abdullah TUTAK
Meclis Başkanı
Mehmet FIRAT

Mahmut DİCLE

Mahmut FIRAT

Meclis Başkan Yardımcısı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Suat HAMURCU

Mehmet ANAÇ

İsmail YALÇIN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Ahmet Yaşar ÖNCEL

Mehmet Ali SAĞ

Gazi Sertaç TOPRAK

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Mustafa GÜLER

Ali AĞDAŞ

Mustafa DİCLE

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Özcan ÖZCEBE
Meclis Üyesi

Meclis Kurulunun Genel Görevleri ve Sorumlulukları
1-Borsa Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek.
2-Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.
3-Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karar bağlamak.
4-Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.
5-Aylık Mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
6-Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu
sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak.
7-Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek
bilirkişi listesini onaylamak.
8-Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.
9-Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kuruluna ibra etmek, sorumluluğu görülenler
hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
10-Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehinine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma
yapılmasına ve bu kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.
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11-Borsa iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak.
12-Borsaya dâhil 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
13-Yönetim Kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerinin derecelerine ilişkin olarak verilecek
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
14-Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
15-Yurt içi ve dışı sınaî, ticari ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
16-Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat
borçlarını, yangın sel deprem ve benzer tabi afetler gibi iradesi dışında meydan gelen mücbir sebeplerden
dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden
yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen
teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli görüldüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
17-Borsaya veya Türk Ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte
ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
18-İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Süresi
Yönetim Kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre oluşur. Borsanın yürütme organı olan Yönetim Kurulu görev süresi dört
yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis tarafından, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu asıl ve yedek
üyeleri ile birlikte seçilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, dört yıl için iki başkan yardımcısı
ile bir sayman üye seçer. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler.
Mahmut FIRAT
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut DİCLE

Suat HAMURCU

Başkan Yardımcısı

Sayman Üye

Mehmet ANAÇ

İsmail YALÇIN

Üye

Üye

Yönetim Kurulunun Genel Görevleri ve Sorumlulukları
1-Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde borsa işlemlerini yürütmek.
2-Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
3-Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesine ve onayına sunmak.
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4-Borsa personelinin işe alımlarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun
olarak karar verme.
5-Borsa personelinin disiplin işlerini bu kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde
karara bağlamak.
6-Disiplin Kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
7-Bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
8-Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
9-Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilaflardan çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek
hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak.
10-Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
11-Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise
sunmak.
12-Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
13-Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada
oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek.
14-Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
15-Bütçede karşılığı bulmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda
bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
16-Bu kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer
görevleri yerine getirmek.
17-Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların karar defterine kayıt ettirilmesini ve uygulanmasını sağlar.
18-Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini ve takip edilmesini sağlar.
19-Proseslerin politikaya uygun olarak planlanması, tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli
iyileştirilmesini sağlamak.
20-Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek.
21-Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik
etmek.
22-Şikâyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilerin tüm taraflara iletilmesini sağlamak.
23-Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak, ek yetki ve sorumluluklarını açıklamak.
24-Önemli şikâyetlerin üst yönetime hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesi için bir prosesin olmasını sağlamak.
25-Şikâyetleri ele alma prosesini periyodik olarak gözden geçirme.
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DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Süresi
Borsa Disiplin Kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulunun görev
süresi dört yıldır. Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer.
Gerektiğinde başkanın veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin
disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin kurulu, üç gün içinde başkanı,
yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu toplantılarına, başkanın
yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar. Borsa Disiplin Kurulunun görevleri kanunun 44’üncü maddesi ile
düzenlenmiştir.
Disiplin Kurulunun Genel Görevleri ve Sorumlulukları
1-Borsa Disiplin Kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre altı asıl altı yedek üyeden oluşur.
2-Disiplin Kurulunun görev süresi dört yıldır. “Borsa ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile
disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik” gereğince; Disiplin Kuruluna seçilen üyelerin
en az lise veya dengi okul mezunu olması şarttır.
3-Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Gerektiğinde
başkanın veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır.
4-Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin kurulu, üç
gün içinde başkanı, yoğluluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağrılır.
5-Disiplin Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar. Borsa Disiplin Kurulunun
görevleri Kanunun 44’üncü maddesinde düzenlenmiştir.
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İNSAN KAYNAKLARI
“Üye memnuniyetinin ön koşulunun personel memnuniyetinden geçtiğinin farkındayız. Bu nedenle
çalışanlarımızın, Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini
ve işini geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan,
çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında
fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını
koruyup gözetmeyi ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak artırmak”
Politikasıyla hareket ederek insan kaynaklarımızın konumunu ve durumunu takip etmekteyiz.
Ferhat ÖZKAN
Genel Sekreter
Zafer ÖZOĞUL

Arzu GÖKSU

Mehmet YAVUZ

Genel Sekreter Yardımcısı

Sicil Memuru

Tescil Şefi

Fuat TOPRAK

Şehriban ÖZTÜRK

Cenap İDACI

Tescil Memuru

Tescil Memuru

Veznedar

Mürsel ESEN
Muhasebe

Personel Cinsiyet Dağılımı

Eğitim Durumu

Medeni Durumu

Yaş Durumu

Erkek Personel

6

Lisans

2

Evli

6

20-30

1

Kadın Personel

2

Ön Lisans

2

Bekâr

2

30-40

4

Lise

4

40 ve üzeri

3

TEKNOLOJİ ve ALT YAPISI
Masa Üstü Bilgisayar
Fotoğraf Makinesi
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Lisanslı Yazılım (Windows)
Özel Yazılım (Alpata)
Kamera Sistemi
Faks Cihazı
Klima
Modem
Telefon Santral
Fotokopi Makinası
Yansıtma Perde
Projeksiyon
Güç Kaynağı

9 Adet
1 Adet
2 Adet
8 Adet
4 Adet
2 Adet
1 Adet
11 Adet
1 Adet
10 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
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MALİ DURUM
Adıyaman Ticaret Borsasının, Mali Politikasının temel amacı; “Tabi olunan mevzuat hükümlerine bağlı olarak
TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, ekonominin
genel değişkenlerini ve verilerini dikkate alarak, Mali kaynaklarımızı, “Tarım ve Hayvancılık” ekseninde Ticari
politikalar gerçekleştirerek ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan faaliyetler
doğrultusunda kullanmaktır” hükmünü yerine getirmek olarak saptanmış yönetim kurulunca kayıt altına
alınarak işlenmektedir. Borsaların gelirleri yürüttüğü faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Borsaların gelirleri
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine” göre
Gelir Fasılları

Gider Fasılları

Kayıt Ücretleri Faslı

Personel Giderleri Faslı

Yıllık Aidat Faslı

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Faslı

Muamele Tescil Ücreti Hesabı

Basın Yayın Giderleri Faslı

Laboratuvar Analiz Ücretleri

ARGE ve Eğitim Giderleri

Faiz Gelirleri Faslı

Seyahat ve Yol Giderleri Faslı
Huzur Hakkı Giderleri Faslı
Birlik Aidatı
Fuar ve Kongre Giderleri
Bağış ve Yardımlar Faslı
Genel İdari Demirbaşlar
Vergi-Resim ve Harçlar Faslı

BORSANIN VARLIKLARI VE BİNA ENVARTERİ
Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde 6.km de bulunan 39.000 m2 arsa içerisine 2006 yılında yeni hizmet
binasını inşa ederek 2008 yılında beş katlı bina olarak hizmet vermeye başlamıştır. 3000 m2 kapalı bina
içerisinde sahiptir. Bu alan içerisinde Yönetim Katları ve Personel çalışma alanları çalışma ortamına uygun
vaziyette dizayn edilerek hizmet vermeye başlamıştır fakat henüz zemin katta bulunan konferans salonu
inşaat halindedir. Bina içerisinde;
1 adet 225 kişilik konferans salonu
1 adet 25 kişilik eğitim salonu
1 adet 16 kişilik toplantı salonu
1 adet satış seans salonu
1 adet laboratuvar
Bulunarak en üst katta bulunan alan restoran için tasarlanmış henüz değerlendirilmemiştir.
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ADIYAMAN TİCARET BORSASI SWOT ANALİZLERİ
Güçlü Yönler
Yeni Projeler Üretmek
Yeni Uygulamalara hızla geçiş yapabilmesi
Üyelere yönelik eğitim ve seminerler düzenleyebilmesi
Kamu kurumları arasında etkin söz sahibi olması
Uyumlu çalışan Yönetim ve Personel ilişkisi bulunması
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini aktif yürütmesi
Güvenilir bir yapıya sahip olunması
Hibe ve proje çalışmalarında istekli olması
Hizmetin kaliteli ve hızlı olarak zamanında verilmesi
Hizmet binasının hizmet açısından modern yetilere sahip olması
Üyelere ulaşımın kolay ve etkin olması
Sosyal sorumluluk bilincinin etkin olması
Zayıf Yönler
Elektronik arşivleme sistemine geçilememesi
Teknolojik altyapının yetersiz olması
Kent merkezine uzaklık
Paydaşlarla iş birlikteliklerinin zayıf olması
Uluslar arası ilişkilerin zayıf olması
Faaliyet, Hizmet ve Kurumsal kimliğin etkin tanıtılmaması
Üye odaklı çalışmaların yetersiz olması
Üyelerle iletişim zayıflığı
Kurumsallığa geçişin yavaş ilerlemesi
Sektörel ve bölgesel sorunların çözümünde süreçlerin uzaması
Bütçe yetersizliği
Üyelerin borsa faaliyetlerine ilgisiz durması
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Fırsatlar
Tarım için ekim alanlarının geniş yapılarda bulunması
Lojistik anlamda kolay ulaşıma sahip olması
Yeni Pazar imkânları
Lobicilik yapabilme gücüne sahip olması
Yatırım teşvik sisteminde 5.bölgede yer alması
Teşvik ve hibe konularında mekanizmanın iyi çalışması
Üniversite ile birlikte çalışabilme imkânı
Kabuklu gıda ve meyvelerin yetişmesindeki artış
Havalimanının bulunması
Yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı
Kültür ve inaç turizminin varlığı ile geçmiş tarihi zenginliklerinin yer alması
Atatürk barajına ekim alanlarına yakınlığı
Tütün yetiştiriciliğinin il bazında önemi
Seracılık faaliyetlerinin artış göstermesi
Lisanslı depoya sahip olunması
Tehditler
Tarım arazilerinin imara açılması
İşsizlik oranının yüksek olması
Tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksek olması
Tarımda gelişen teknolojilerin genele yayılmaması
Finans kaynaklarının yatırım amaçlı kullanılmaması
Şirketlerde kurumsallaşma kültürünün etkin olmaması
Borsa hizmet ve faaliyetlerinin sadece Tescil ve aidat ödeme yeri olarak algılanması
Sulu tarımın yetersiz olması
Hayvancılık OSB olmaması
Demiryolu ulaşımının il merkezindeki lojistik desteğe ulaşmaması
Döviz piyasasının olumsuz etkisiyle ekonomideki yavaşlama
Devlet teşvik politikasının çevre illere oranla ilimizde az olması
Sektörel kümelenme ve kooperatifçiliğin yetersiz olması
Çiftçilerin yeniliklere kapalı olup geleneksel tarımda devam etmesi
Borsa tescil faaliyetlerinin çevre illere gitmesi
Çevre illerin borsa hizmetlerinde ürün fiyatının normalden düşük yapması
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PEST (POLİTİK-EKONOMİK-SOSYAL/KÜLTÜREL-TEKNOLOJİ) ANALİZİ
Politik / Hukuki Faktörler

Ekonomik Faktörler

Tarım politikaları

Enflasyon hareketliliği

Hükümetin yasaları

Ekonomik değişkenler

Tarım desteklemeleri

Mevduat faizleri etkisi

Susuz tarım

Ürün desteklemeleri

Ceza hukuku yetersizliği

Enerji maliyetleri
Banka Kredi imkânları

Sosyal / Kültürel Faktörler

Teknolojik Faktörler

Çiftçi işbirlikleri olmaması

Yeni teknolojiler

Toplumdaki etik değerler

E-Dönüşüm etkileri

Toplumun yaş ve eğitim dağılımı

Tarım ve hayvancılık teknolojiler

Göçmenlerin yerleşik hayata geçmesi
Tüketici davranışları
Yerel iş gücü kaybı
Gelir dağılımı

GELECEK PLANLAMASI
MİSYONUMUZ
Kanun ve mevzuat çerçevesinde ki borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimize ve topluma ekonomik ve
sosyal değer sağlamak
VİZYONUMUZ
Çağdaş ve Yenilikçi borsacılık anlayışı ile Borsamızı Adıyaman’ın “Tarımsal Ticaret Merkezi” haline getirmek
KALİTE POLİTİKAMIZ
Kanunla üstlendiğimiz Görev ve Sorumluluğumuzun bilinciyle, Üye memnuniyetini ön planda tutarak, ihtiyaç
ve beklentilerine en üst seviyede cevap bulmak borsamızın temel politikasıdır.
MALİ POLİTİKAMIZ
Tabi olunan mevzuat hükümlerine bağlı olarak TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, ekonominin genel değişkenlerini ve verilerini dikkate alarak; Mali
kaynaklarımızı, “Tarım ve Hayvancılık” ekseninde Ticari Politikalar geliştirerek ve Yatırım ortamlarının
iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan faaliyetler doğrultusunda kullanmaktır.
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ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Kalite standartlarına uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin talep, öneri,
ihtiyaç, istek ve şikâyetleri doğrultusunda hedef ve planlar belirleyerek hızlı ve etkin bir şekilde
değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmenin yapılarak üye ilişkilerinde memnuniyet odaklı olmayı taahhüt eden
bir politika yürütmektir.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Üye memnuniyetinin ön koşulunun personel memnuniyetinden geçtiğinin farkındayız. Bu nedenle
çalışanlarımızın;
Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini
geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan, çalışanlarımızın
yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği
yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup
gözetmeyi ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmaktır.
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
Ülkemizin ve bölgemizin, tarımı ve tarımsal sanayisine en yüksek katkıyı sağlamak amaçlı, Üyelerimizin
tercih ettikleri haberleşme ve iletişim yöntemlerini belirleyerek, uygun bir haberleşme ve iletişim stratejisi
geliştirmektir.
Üyelerimizin, çalışanlarımızın, Borsamız içinde ve dışında temasta olduğumuz tüm paydaşlarımızla; Dürüst,
Şeffaf, Etik, Çağdaş, Tarafsız, Objektif, Anlaşılabilir ve Sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak her türlü yazılı
ve görsel medya, basın yayın organları dâhil, teknolojinin gerektirdiği tüm kanalları kullanmak suretiyle
gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini sağlamak.
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
En yeni teknolojiyi takip ederek Borsamızın teknolojik açıdan güncel kalmasını sağlamak, üyelerimizin daha
iyi ve daha hızlı hizmet alabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusunda
gereksinimleri karşılamak, Bilgi güvenliği sağlamak ve yeni teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek yeni
risklere karşı önlemler almaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 SAYGINLIK

 GELİŞME VE BÜYÜMEYE AÇIKLIK

 GÜVENİRLİLİK

 GÜNCELLİK VE SÜRDÜREBİLİRLİK

 ÇÖZÜM ODAKLILIK

 ÜYE VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

 ŞEFFAFLIK VE TARAFSIZLIK

 SOSYAL SORUMLULUKLARA DUYARLILIK

 DÜRÜST VE İŞ AHLAKINA İNANAN

 BÖLGESEL HUZUR VE KALKINMAYA

 ARAŞTIRMACI VE YENİLİKÇİLİK

OLAN DUYARLILIK
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GELİŞME ALANI – A: Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi, Hizmet Kalitesinin Artması ve Sürdürülebilirliğin
Sağlanması
A.1 STRATEJİK AMAÇ
Adıyaman TB’nin Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi
Gelişen Teknoloji Doğrultusunda ATİBO’nun Yerel, Ulusal ve Uluslararası
A.1.1 HEDEF
Tanıtımının Etkinliğinin Arttırılması
YILLAR
2019
2020
2021
Kurumsal Tanıtımı güçlendirecek
Kurumsal Tanıtımı
Kurumsal Tanıtımı
A.1.1.1 FAALİYET
materyallerin basımı, temini ve
dağıtımı

güçlendirecek materyallerin
basımı, temini ve dağıtımı

güçlendirecek materyallerin
basımı, temini ve dağıtımı

Web sitesinin tanıtım açısından
güçlendirilmesi ve yabancı dillerde
de erişim olanağının sağlanması

Yapılan faaliyetlerin düzenli
periyotlarda web sitesinde
yayınlanması ve güncellenmesi

Web sitesinin güncellenmesi
dinamik yapıda tutulması ve
gerekli öğelerin yerleştirilmesi

Yerel, Ulusal ve uluslar arası Fuarlara stantlar
açılması

1 Yerel fuara katılım sağlanması

1 Yerel, 1 Ulusal ve 1
Uluslararsı Fuara katılım
sağlanması

2 Yerel, 2 Ulusal ve 1
Uluslararsı Fuara katılım
sağlanması

A.1.1.4 FAALİYET

En az 2 yeni bilgisayar alınması ve
gerekli görülen donanımların
yenilenmesi

En az 2 yeni bilgisayar
En az 2 yeni bilgisayar alınması,
alınması, Mevcut
Mevcut donanımların ve
donanımların ve yazılımların
yazılımların gereksinime uygun
gereksinime uygun
güncellenmesi ve bakımı
güncellenmesi ve bakımı

TOBB'un sağladığı EBYS sistemine
geçmek ve uygulamak

TOBB'un sağladığı EBYS
sistemine geçmek ve
uygulamak ve Güncellemeleri
takip etmek

TOBB'un sağladığı EBYS
sistemine geçmek ve
uygulamak ve Güncellemeleri
takip etmek

Lisanslı depo için Üyelerin TÜRİB kayıtlarını
almak işlemlerini tamamlamak

TÜRİB kaydı için kolaylaştırıcı
çözümler üretmek kayıt sürecini
hızlandıracak yazılım yapılması

TÜRİB kaydı yazılımı için gerekli
görülen güncellemelerin
yapılması

TÜRİB kaydı yazılımı için gerekli
görülen güncellemelerin
yapılması

A.2 STRATEJİK AMAÇ
A.2.1 HEDEF
YILLAR

Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Çalışma Ortamı Alt Yapısının Güçlendirilmesi
2019
2020
2021

A.2.1.1 FAALİYET

TOBB’un sağladığı yeni muhasebe
yazılımı ve tescil yazılımına geçişin
sağlanması, Türkiye Ürün İhtisas
Borsacılığı sistemine geçilmesi

Kurumsal Tanıtım öğelerinin yenilenmesi ve
yabancı dillerde yayınlanması

A.1.1.2 FAALİYET
Web sitesinin tanıtım açısından
güçlendirilmesi ve yabancı dillerde de erişim
olanağının sağlanması

A.1.1.3 FAALİYET

Adıyaman TB’nin Bilgi işlem ve Network alt
yapısının güçlendirilmesi

A.1.1.5 FAALİYET
Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçmek

A.1.1.6 FAALİYET

Hizmet akışını kolaylaştıracak yeni çözümler
üretilmesi

A.2.1.2 FAALİYET
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin
artırılması ve tüm personelce benimsenmesi

A.2.1.3 FAALİYET
Akreditasyon çalışmalarının sürekliliği için
AİK kararlarının uygulanmasının sağlanması

A.2.2 HEDEF
YILLAR
A.2.2.1 FAALİYET
Personel Memnuniyet Anketi yapmak

A.2.2.2 FAALİYET
Yıllık eğitim ihtiyaç analizi ve performans
değerlendirme çıktıları doğrultusunda
personel için eğitim planlaması yapılması

A.2.2.3 FAALİYET
Performans değerlendirme sisteminin revize
edilerek geliştirilmesi

A.2.2.4 FAALİYET
Personele yönelik motivasyon ve bilgi
paylaşım toplantıları ile sosyal aktiviteler
düzenlenmesi

A.2.2.5 FAALİYET
Yönetim ve Personele Görev yetki ve
sorumluluklarını oryantasyon eğitimleri ile
bildirmek

Personellere KYS Temel
Bilgilendirme ve iç tetkik yöntem
ve usul eğitimlerinin verilmesi
benimsenerek uygulanması
Personele Akreditasyon hakkında
bilgilendirme eğitimi ve
toplantıları yaparak faaliyetlerin
süreklilik kazanmasını sağlamak

Yeni tescil yazılımının
güncellenmesi ve sorunlarının
çözülmesi

Yeni tescil yazılımının
güncellenmesi ve sorunlarının
çözülmesi

Borsa personelinin kendi
alanlarında KYS etkinliğinin
sağlanması en az 1
sürdürülebilirlik eğitimi
verilmesi
Personele Akreditasyon
hakkında bilgilendirme eğitimi
ve toplantıları yaparak
faaliyetlerin süreklilik
kazanmasını sağlamak

Borsa personelinin kendi
alanlarında KYS etkinliğinin
sağlanması en az 1
sürdürülebilirlik eğitimi
verilmesi
Personele Akreditasyon
hakkında bilgilendirme eğitimi
ve toplantıları yaparak
faaliyetlerin süreklilik
kazanmasını sağlamak

Yönetimin, Personelin Kişisel ve Mesleki Gelişim Olanaklarının
Arttırılması
2019
2020
2021
Personel Memnuniyet Anketi
yapmak ve sonuçlarına göre
iyileştirmeler yapmak

Personel Memnuniyet Anketi
yapmak ve sonuçlarına göre
iyileştirmeler yapmak

Personel Memnuniyet Anketi
yapmak ve sonuçlarına göre
iyileştirmeler yapmak

Performans değerlendirmesi yılda
1 kez uygulanması ve
ödüllendirme yoluyla
motivasyonun sağlanması

Kalite Yönetim Sistemlerindeki
Kalite Yönetim Sistemlerindeki
yıllık eğitim planlamasına göre
yıllık eğitim planlamasına göre
eğitimler yürütülüp
eğitimler yürütülüp izlenecektir.
izlenecektir.
Performans değerlendirmesi
Performans değerlendirmesi
yılda 1 kez uygulanması ve
yılda 1 kez uygulanması ve
ödüllendirme yoluyla
ödüllendirme yoluyla
motivasyonun sağlanması
motivasyonun sağlanması

Motivasyonu arttıracak en az 2
etkinlik düzenlenmesi

Motivasyonu arttıracak en az 3
etkinlik düzenlenmesi

Motivasyonu arttıracak en az 2
etkinlik düzenlenmesi

Yönetim Kurulu, Meclis ve
Personele Oryantasyon eğitimi
verilmesi

Yönetim Kurulu, Meclis ve
Personele Oryantasyon eğitimi
verilmesi

Yönetim Kurulu, Meclis ve
Personele Oryantasyon eğitimi
verilmesi

Kalite Yönetim Sistemlerindeki
yıllık eğitim planlamasına göre
eğitimler yürütülüp izlenecektir.
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GELİŞME ALANI – B: Üyelerin rekabet güçlerinin ve Girişim Kapasitelerinin arttırılması, Kurumsallaşmaları,
Mesleki etkinliklerinin kolaylaşması
Üyelerin Mesleki Etkinliklerinin Kolaylaştırılması, Kurumsal
Gelişimlerinin Sağlanması, İş Geliştirme ve Hedef Pazar Konularında
B.1 STRATEJİK AMAÇ
Destek Verilerek Girişim Kapasitelerinin ve Rekabet Edebilirliklerinin
Arttırılması
Üyelerin Menfaatlerini Gözetmek, Rekabet Edebilirliklerini Arttırmak
B.1.1 HEDEF
İçin Gerekli Şartların Sağlanması ve Taleplerine Çözümler Üretilmesi
YILLAR
2019
2020
2021
Üye ziyaretleri yapılarak bire
Üye ziyaretleri yapılarak bire
Üye ziyaretleri yapılarak bire
B.1.1.1 FAALİYET
Üye ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

bir görüşmeler yapılması ve
geri bildirimler toplanması

bir görüşmeler yapılması ve
geri bildirimler toplanması

bir görüşmeler yapılması ve
geri bildirimler toplanması

B.1.1.2 FAALİYET

Üyeler ile iletişim ve bilgi
paylaşımı için Sosyal Medyayı
etkin olarak kullanmak

Üyeler ile iletişim ve bilgi
paylaşımı için Sosyal Medyayı
etkin olarak kullanmak

Üyeler ile iletişim ve bilgi
paylaşımı için Sosyal Medyayı
etkin olarak kullanmak

Üyelere yönelik online bülten
fiyatlarının gönderilmesi

Üyelere yönelik online bülten
fiyatlarının gönderilmesi

Üyelere yönelik online bülten
fiyatlarının gönderilmesi

Üyelerden gelen taleplere göre
kurumsallaşmalarına ve
ilerlemelerine katkı sağlanması
için en az 3 eğitim veya seminer
organize edilmesi

Üyelerden gelen taleplere göre
kurumsallaşmalarına ve
ilerlemelerine katkı sağlanması
için en az 2 eğitim veya seminer
organize edilmesi

Üyelerden gelen taleplere göre
kurumsallaşmalarına ve
ilerlemelerine katkı sağlanması
için en az 3 eğitim veya seminer
organize edilmesi

Üyelere Fuarlar ve iş geliştirme
ziyaretleri hakkında faydalarını
anlatan bilgilendirme
çalışmaları yürütmek

Üyelere Fuarlar ve iş geliştirme
ziyaretleri hakkında faydalarını
anlatan bilgilendirme
çalışmaları yürütmek

Üyelere Fuarlar ve iş geliştirme
ziyaretleri hakkında faydalarını
anlatan bilgilendirme
çalışmaları yürütmek

Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlar için talep toplamak
ve oluşacak talep doğrultusunda fuar ve iş
gezisi organizasyonları oluşturmak

Üyelerimize 1 yurtiçi ve 1
yurtdışı fuarları hakkında
organizasyon düzenlemek

Üyelerimize 1 yurtiçi 1 yurtdışı
fuarları ve 1 yurtiçi iş gezisi
hakkında organizasyon
düzenlemek

Üyelerimize 1 yurtiçi 1 yurtdışı
fuarları ve 1 yurtiçi, 1 yurtdışı iş
gezisi hakkında organizasyon
düzenlemek

B.1.1.7 FAALİYET

Üyelere yararlanabilecekleri
destek hibe ve teşvikler
hakkında bilgilendirme yapmak

Üyelere yararlanabilecekleri
destek hibe ve teşvikler
hakkında bilgilendirme yapmak

Üyelere yararlanabilecekleri
destek hibe ve teşvikler
hakkında bilgilendirme yapmak

Üyelere sorunlarının tespit
edilmesi, bu sorunların ilgili
mercilere paylaşılması ve
milletvekili ya da bakanlıklara
iletilmesi

Üyelere sorunlarının tespit
edilmesi, bu sorunların ilgili
mercilere paylaşılması ve
milletvekili ya da bakanlıklara
iletilmesi

Üyelere sorunlarının tespit
edilmesi, bu sorunların ilgili
mercilere paylaşılması ve
milletvekili ya da bakanlıklara
iletilmesi

Üyelere yönelik yıl içinde en az
2 anket düzenlenerek saptanan
eksikliklerin giderilmesi ve
memnuniyetin arttırılmasına
yönelik faaliyetlerde
bulunulması

Üyelere yönelik yıl içinde en az
2 anket düzenlenerek saptanan
eksikliklerin giderilmesi ve
memnuniyetin arttırılmasına
yönelik faaliyetlerde
bulunulması

Üyelere yönelik yıl içinde en az
2 anket düzenlenerek saptanan
eksikliklerin giderilmesi ve
memnuniyetin arttırılmasına
yönelik faaliyetlerde
bulunulması

Üyelerimizi ilgilendiren
konularda bilgilendirme
toplantıları ve bültenler yoluyla
ortaya çıkan konular gelişmeler
ve yasal mevzuat konusunda
bilgilendirme faaliyetleri
düzenlemek

Üyelerimizi ilgilendiren
konularda bilgilendirme
toplantıları ve bültenler yoluyla
ortaya çıkan konular gelişmeler
ve yasal mevzuat konusunda
bilgilendirme faaliyetleri
düzenlemek

Üyelerimizi ilgilendiren
konularda bilgilendirme
toplantıları ve bültenler yoluyla
ortaya çıkan konular gelişmeler
ve yasal mevzuat konusunda
bilgilendirme faaliyetleri
düzenlemek

Üyelere bilgi paylaşımının ve ulaşımının daha
kolay yöntemlerde sunulması

B.1.1.3 FAALİYET
Tescil edilen ürünlerin fiyat bilgisini (Bülteni)
talep eden üyelere online bültenin yollanması

B.1.1.4 FAALİYET
Üyelerden gelen taleplere göre
kurumsallaşmalarına ve ilerlemelerine katkı
sağlanması için eğitim veya seminer organize
edilmesi

B.1.1.5 FAALİYET
Üyeleri Yurtiçi ve Yurtdışı fuarları, İş
geliştirme ziyaretleri hakkında bilgilendirmek
ve katılıma teşvik etmek

B.1.1.6 FAALİYET

Üyelere Teşvik, hibe ve destekler hakkında
bilgilendirme toplantıları yapmak

B.1.1.8 FAALİYET
Üyelerin sorunlarının tespit edilmesi, bu
sorunların ilgili mercilere paylaşılması ve
milletvekili yada bakanlıklara iletilmesi

B.1.1.9 FAALİYET
Üyelere yönelik anket düzenlenerek saptanan
eksikliklerin giderilmesi ve memnuniyetin
arttırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunulması

B.1.1.10 FAALİYET
Üyelerimizi ilgilendiren konularda ortaya
çıkan konular gelişmeler ve yasal mevzuat
konusunda bilgilendirme faaliyetleri
düzenlemek
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GELİŞME ALANI – C: Bölgenin Üretim ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
C.1 STRATEJİK AMAÇ

Üyelerinin Ulusal ve Uluslararası Boyutta Birer Aktör Olarak Kendi
Pazarları İçerisinde Söz Sahibi Olmalarına Katkı Sağlaması

C.1.1 HEDEF

Adıyaman TB Üyelerinin Uluslararası Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi

YILLAR
C.1.1.1 FAALİYET

2019

2020

2021

Yılda 1 kez yurt dışı fuar ve
teknik geziler ile ticari ilişkilerin
geliştirilmesi

Yılda 1 kez yurt dışı fuar ve
teknik geziler ile ticari ilişkilerin
geliştirilmesi

Yılda 1 kez yurt dışı fuar ve
teknik geziler ile ticari ilişkilerin
geliştirilmesi

Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonları ve
organizasyon dâhilinde ikili iş görüşmelerinin
düzenlenmesi

Yurt dışı ticari ziyaret
organizasyonları ve
organizasyon dâhilinde ikili iş
görüşmelerinin düzenlenmesi

Yurt dışı ticari ziyaret
organizasyonları ve
organizasyon dâhilinde ikili iş
görüşmelerinin düzenlenmesi

Yurt dışı ticari ziyaret
organizasyonları ve
organizasyon dâhilinde ikili iş
görüşmelerinin düzenlenmesi

C.1.1.3 FAALİYET

Adıyaman Çiğköfte festivaline
katılım sağlamak ve İstanbul’da
Adıyaman tanıtım günlerine
katılım sağlamak

Adıyaman Çiğköfte festivaline
katılım sağlamak ve İstanbul’da
Adıyaman tanıtım günlerine
katılım sağlamak

Adıyaman Çiğköfte festivaline
katılım sağlamak ve İstanbul’da
Adıyaman tanıtım günlerine
katılım sağlamak

Dış Pazar araştırmaları yaparak
üyelere iş teklifleri bölümü
oluşturup web sitesinde
sunmak

Dış Pazar araştırmaları yaparak
üyelere iş teklifleri bölümü
oluşturup web sitesinde
sunmak

Dış Pazar araştırmaları yaparak
üyelere iş teklifleri bölümü
oluşturup web sitesinde
sunmak

Adıyaman TB Üyelerinin uluslararası ticari
ilişkilerinin geliştirilmesi

C.1.1.2 FAALİYET

Adıyaman’da üretilen ürünlerin tanıtımı ve
organisazyonlarına katılım sağlamak

C.1.1.4 FAALİYET
Üyelerden gelen ihracat taleplerine çözüm
üretmek

C.2 STRATEJİK AMAÇ
C.2.1 HEDEF
YILLAR

Adıyaman Ekonomisine Katkı Sağlayacak Yaşam Kalitesini Artıracak
Yeni Girişimcilere Destek Olmak
Adıyaman İş Dünyasına ve Ticaretine Katılım Sağlayacak Yeni
Girişimciler Elde Etmek
2019

2020

2021

Yeni Girişimciler için Eğitimler organize etmek

KOSGEB ve İşkur iş birliği ile
ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri düzenlemek

KOSGEB ve İşkur iş birliği ile
ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri düzenlemek

KOSGEB ve İşkur iş birliği ile
ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri düzenlemek

C.3 STRATEJİK AMAÇ

Toplumsal ve Sektörel Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi

C.3.1 HEDEF

Bölgenin İş ve Yatırım Potansiyelini Arttırmaya Yönelik Kurum ve
Kuruluşlarla Ortak Çalışmalar Geliştirmek

C.2.1.1 FAALİYET

YILLAR
C.3.1.1 FAALİYET
Meslek liseleri ile protokol düzenleyip
üyelerin ara eleman ihtiyacına katkıda
bulunmak

C.3.1.2 FAALİYET
Bölgenin kuruluşlarının rekabetini arttıracak
çalışmalarına destek vermek

C.3.1.3 FAALİYET
Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması için
eğitim ve seminer organize edilmesi

2019

2020

2021

Meslek liseleri ile protokol
çerçevesinde yetişen ara
elemanları üyelerimiz ile
iletişime geçirmek ve kalifiye
eleman ihtiyacına destek olmak

Meslek liseleri ile protokol
çerçevesinde yetişen ara
elemanları üyelerimiz ile
iletişime geçirmek ve kalifiye
eleman ihtiyacına destek olmak

Meslek liseleri ile protokol
çerçevesinde yetişen ara
elemanları üyelerimiz ile
iletişime geçirmek ve kalifiye
eleman ihtiyacına destek olmak

İKA gibi kuruluşlarla proje ile
hibe destek kapsamında
yararlandırılarak kuruluşlar
arası rekabet gücünün
oluşturulması

İKA gibi kuruluşlarla proje ile
hibe destek kapsamında
yararlandırılarak kuruluşlar
arası rekabet gücünün
oluşturulması

İKA gibi kuruluşlarla proje ile
hibe destek kapsamında
yararlandırılarak kuruluşlar
arası rekabet gücünün
oluşturulması

Adıyaman üniversitesi ve
Adıyaman meslek yüksek okulu
ile işbirliğinin arttırılması için en
2 eğitim ve seminer organize
edilmesi

Adıyaman üniversitesi ve
Adıyaman meslek yüksek okulu
ile işbirliğinin arttırılması için en
2 eğitim ve seminer organize
edilmesi

Adıyaman üniversitesi ve
Adıyaman meslek yüksek okulu
ile işbirliğinin arttırılması için en
2 eğitim ve seminer organize
edilmesi
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Bu stratejik planın gerçekleştirilme süreci Adıyaman Ticaret Borsası tarafından düzenli
olarak izlenecek ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek her bir faaliyet sonunda ATİBO Yönetim
Kuruluna sunulacaktır. Düzenli olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili izleme ve değerlendirme
sonuçları ise, yıl boyunca gerçekleştirilmiş diğer tüm faaliyetlerle birlikte Yıllık Faaliyet Raporlarına
yansıtılacaktır.

İzleme ve değerlendirme sürecinin amacı;
 Faaliyetlerin uygulanma sürecindeki olumlu ve olumsuz gelişmelerin tespiti,
 Hedeflerden sapmaların zamanında tespit edilmesi,
 Faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerin toplanması
 Karşılaşılan sorunların çözümü ve ileriye yönelik düzeltici tedbirlerin alınmasıdır.

Değerlendirme sürecinde; ayrılan kaynak, elde edilen fayda (doğrudan ve dolaylı), faaliyetin
Sürdürülebilirliği, çevresel etkiler, hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama oranı, iç-dış
paydaşların katılımı ve işbirliği de özenle incelenecektir.
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