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1. GİRİŞ 
 
Günümüzde gerek kamu gerekse de özel sektör kuruluşlarının hedeflerine ulaşması için stratejik planlama 
giderek önem kazanmaktadır. Stratejik planlama kuruluşların politika geliştirmelerini, belirlenen 
politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmalarını ve uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve 
değerlendirmelerini sağlamaktadır. Ticaret Borsacılığındaki temel amaç; diğer sektörlerde de olduğu gibi, 
tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim ve ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak, ulusal kalkınmaya katkı 
sağlamaktır. Ekonominin tüm sektörlerinde büyük değişimin yaşandığı küresel dünyada, bu değişimi 
algılayıp uygulayabilenler ayakta kalabilmektedir. Gerek sanayi üretimi, gerekse tarımsal ve hayvansal 
üretim süreçlerinde verimliliği artırmak için ileri teknoloji kullanılırken, üretilen bu ürünlerin satışını 
gerçekleştirmek için ticaret kavramında da, ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde Çağdaş Borsacılığı 
tanımlayan “Lisanslı Depoculuk”, “Ürün İhtisas Borsacılığı” ve “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı” gibi 
konularda ülkemizde yapılan düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere paralel olduğu görülmektedir. 
 
Sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşması, oluşturulan düzenlemelerin uygulamaya geçirilebilmesiyle 
sağlanabilir. 
Bununla birlikte stratejik plan; 
 

 Oda ve Borsalarda organ seçimlerimizin dört yılda bir yapıldığı göz önünde 
bulundurularak 2014 - 2017 yılları için hazırlanmıştır. 

 Plan programlama, bütçeleme, projelendirme ve uygulama aşamalarında temel 
referans belgesi olacaktır. 

 Planın amaç ve öncelikleri, bütçede kaynak tahsisi için temel çerçeveyi 
oluşturacaktır. 

 
           Nazilli Ticaret Borsası olarak belirli bir plan dahilinde hareket ederek, verimlilik, performans, veri 
analiz metotlarını kullanarak, profesyonel bir bakış açısı ve uzun süren çalışmalar sonrasında ortaya çıkan 
stratejik plan, Nazilli Ticaret Borsası organları olarak planlı ve stratejik çalışma ile hareket etmenin 
gerekliliğini ortaya koymuş ve planın Nazilli Ticaret Borsası’nın elindeki kaynakları daha verimli ve etkin 
kullanımına imkan sağlayacağı 
düşünülmüştür. 
 
2. GENEL BİLGİLER : 
 
2.1 Ticaret Borsacılığı : 
Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk 
kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete 
mahsus pazar yerleridir. Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200–1500 
yıllarına kadar gitmektedir. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla ilk borsacılığın 
temelini atmışlardır. Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise, 
Anvers, Lyon ve Cenevre'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık sağlamıştır. 
 
2.1.1.  Dünyada ve Türkiye de Ticaret Borsacılığı :  
Borsa adı ile anılan ilk örgütler, esha ve tahvilat borsaları olup, bunlardan ilki 1487 yılında Ansvers’te 
kurulmuş, bunu 1549’da da Thoulouse Borsası izlemiştir. Bu borsalar önceleri tarım ve sanayi ürünlerinin, 
değerli madenlerin ve menkul değerlerin alınıp satıldığı genel borsalar olarak kurulmuş, zaman içinde tek 
maddeyi konu alan uzmanlaşmış borsalara dönüşmüştür. Vadeli işlem sözleşmelerine benzer 



NAZİLLİ TİCARET BORSASI
 

 

 Nazilli Ticaret Borsası | Stratejik Plan 2014 – 2017 3 

 

sözleşmelerin alım satımı, ilk olarak 18. yüzyılın ilk yarısında Japonya ve Amsterdam'da yapılmaya 
başlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde, günümüzde 
dünyanın en gelişmiş borsalarından biri olan Chicago Ticaret Kurulu'nun bu tur işlemlere başlaması ile 
vadeli işlem piyasaları gelişim surecine girmiş, teknolojinin sağladığı olanaklar ve yeni ürünlerin 
geliştirilmesi ile dünya çapında hızla yayılmaya başlamıştır. Özellikle 1970 sonrası, Bretton Woods 
sisteminin terk edilmesiyle birlikte, döviz ve faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar sonucu oluşan 
riskten korunmak amacıyla, finansal ürünler üzerine vadeli işlem sözleşmelerinin geliştirilmesi, bu 
piyasalarda yeni bir donem başlatmıştır. Kullanımındaki kolaylık ve sağladığı ekonomik yararlar nedeniyle 
vadeli işlem piyasaları, günümüzde gelişmiş liberal ekonomilerin vazgeçilmez kurumlarından biri haline 
gelmiştir  
 
Ülkemizde ticaret borsalarından ilk kez 1856 tarihli ıslahat fermanı kapsamında yürürlüğe konan 1876 
tarihli, Meclisi-i Ticaret ve Ziraat'e ait Nizamname'de bahsedilmektedir. Ancak bu nizamnamede 
oluşturulmaları öngörülen Ticaret Borsaları kurulamamıştır. Daha sonra 1882 yılında İstanbul'da bir ticaret 
odası kurulmak üzere çıkarılan "Dersaadet Ticaret Odası Nizamnamesi" ile kurulacak ticaret odasına bir 
Ticaret Borsası kurma görevi verilmiş, ancak başarılı olunamamıştır. 1886'da ülke düzeyinde geçerli olmak 
üzere "Umumi Borsalar Nizamnamesi" ile genel bir düzenlemeye gidilmiş ve bu düzenleme ile ilk borsa 
1891 yılında İzmir'de Ticaret ve Sanayi Borsası adı altında kurulmuş, bunu 1913'de Adana, 1920'de 
Antalya, 1924'de Edirne, Konya, Bursa ve 1925'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsaları izlemiştir. 
Cumhuriyet döneminde yapılan yeni düzenlemelerle 1950 yılına kadar toplam 24 borsa kurulmuştur. 1950 
yılında daha genel ve ayrıntılı bir hukuki düzenlemeye gidilerek çıkarılan 5590 sayılı yasa ile ticaret 
borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları ile birlikte 
bunların üst kuruluşu olarak kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bünyesinde ama ayrı bir tüzel 
kişilik olarak düzenlenmiş, zaman içerisinde bu yasada değişiklik (5174 sayılı yasa) yapılarak bugüne 
gelinmiştir 
 
2.2.  NAZİLLİ HAKKINDA : 
         
      Bu bölümde öncelikle Nazilli’nın coğrafi, geçmişi ve tarımsal yapısı hakkında bilgi verilecek, daha sonra 
ticaret borsalarının tarihsel gelişim aşamaları ve Nazilli Ticaret Borsası’nın yapısı ve sorumlulukları 
üzerinde durulacaktır. 
 
Nazilli : 
         
Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında 
kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Karya bölgesinde kalan Menderes Vadisine Luvi'lerin yerleştiği 
bilinmektedir.  Bu bölgede ilk yerleşim merkezi Lidya'lılann kurduğu antik Mas tavra kentidir. O 
dönemlerde bölgenin batısındaki İyonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Önasya 
ülkeleri arasındaki ticaret yolu (Hierapolis-Tripo-lis-Mas tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes) üzerinde 
bulunması Nazilli yöresinin önem kazanmasına ve gelişmesini sağladı. İ.Ö. 546 'da Lidyahları yenerek bu 
devleti ortadan kaldıran Persler bölgeye egemen oldular. Pers egemenliğini sırasında bütün Batı Anadolu 
gibi bu yöre de Sard Satraplığına bağlı bulunuyordu. İ.Ö. 344 'de Asya seferine çıkan Büyük İskender bu 
bölgeyi Makedonya sınırları içine kattı. İskender'in ölümünden sonra kurulan Selovkoslar' in eline geçen 
bölge daha sonra Roma egemenliği altına girdi. 
 
Roma egemenliğinin Batı Anadolu'ya ulaştığı İ.Ö. 2. Yüzyıldan itibaren yaşanan askeri ve siyasi olayların 
ardından, ancak İ.S. 1. ve 2. Yüzyıllar, ekonomik kalkınmanın yaşandığı ve yaygınlaştığı dönem olmuştur. 
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Bölgede ve henüz gelişmemiş vadilerde, yerli halk ve köleler için üretim merkezleri kurularak, buraların 
gelişmesi sağlandı. 
         
Tahıl ekim alanları genişletildi. Üzüm, incir ve zeytinin yanı sıra portakal limon gibi meyveler ile yeni 
tarımsal ürün tipleri geliştirildi. Pamuk üretimi de az da olsa bu dönemde başlar. 
         
Roma imparatorluğu İ.S. 395'de Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılınca bu yöre Doğu Roma 
İmparatorluğunun başka bir değişle Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kaldı. Roma döneminde 
verimli alanlardan oluşan Menderes Vadisi Bizans yönetiminin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel 
yapılaşmayı başkent İstanbul yönünde yoğunlaştırması üzerine bu bölgede ticaret ve ekonomi daralmaya 
başladı. Ancak yöre bu olumsuzluklar karşısında Hıristiyanlık inancı yönünden önemli bir hale gelmiştir. 
Bizans döneminde Afrodisias ve Harpasa (Arpaz) piskoposluk merkezi olmuştur. Anadolu'nun Türkleşmesi 
sürecini başlatan Selçuklular, 1176'da Miryakefalon Savaşı'nı kazanınca Nazilli ve çevresi yepyeni bir 
uygarlık ve kültürün etkisi altına girdi. Selçuklular döneminde bu bölgeye ilk yerleşen Oğuz boylarına bağlı 
Gökhan, Dağhan, Gediklü, Haydarlı, Hoca-beyli, Kireges, Toygar, Alayuntlu, Kızıllar, Bayındır gibi oymaklar 
olmuştur. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi sonucu pamuk üretimi genelde dokumacılık yapan bu oymak 
ve aşiretler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır. 
         
Selçukluların son dönemlerinde Muğla ili dolaylarında kurulan Menteşe Beyliği Sultanhisar ve Nazilli 
yöresini 1280'de ele geçirdi daha sonra Birgi merkez olmak üzere Aydın oğulları Beyliğini kuran Aydın oğlu 
Mehmet Bey Nazilli bölgesini kendi beyliğine kattı. 
         
Osmanlı Devleti zamanında ise Yıldırım Beyazıt 1390'da Nazilli yöresini ele geçirdi. 1402'de Timur'un, Yıldı-
rım Beyazıt'ı Ankara Savaşında mağlup etmesinden sonra bu topraklar kısa bir süre için Timur 
kuvvetlerinin eline geçti. Kışı iklimin müsait olmasından dolayı Menderes Havzasında geçiren Timur 
kuvvetleri Anadolu'dan çekilirken yine Timur'un yardım ve desteği ile Aydın oğlu Musa Bey bu bölgede 
egemenliğini ilan etti. Ancak Musa Bey aynı yıl (1402) ölünce yerine oğlu Aydın oğlu Gazi Umur Bey geçti.  
Aynı tarihlerde Osmanlı tahtına çıkan II. Murat Anadolu'daki karışıklıkları bastırarak Nazilli ve çevresini 
kesin olarak Osmanlı idaresi altına soktu. 
 
Nazilli Adının Kaynağı 
 
Birinci Söylence:  
Bugünkü Nazilli'nin bulunduğu yere eskiden Pazar köy ismi verilmişti. İşte bu Pazar köy denilen yerde 
"Nazlı" adında çok güzel bir kız vardır. Güzelliği dillere destan olmuştur. Sancak Beyinin oğlu bu güzel kıza 
âşık olur. Ancak babası istenmesine rağmen kızı vermez. Bunun üzerine beyin oğlu kızı kaçırır. Bu duruma 
çok üzülen baba üzüntüsünden ölür. Nazlı, babasının ölüm haberini alır almaz Pazar köy’e gelir. Günlerce, 
haftalarca üzüntüsünden büyük acılar çeker ve sonunda bu duruma dayanamayarak kendini Menderes 
Nehri'ne atar ve ölür. 
      
Kocası, ortadan kaybolan Nazlı'yı günlerce, haftalarca arar. Ancak durumu öğrenince o da üzüntüsünden 
kendini Menderes Nehrine atarak intihar eder. Bu olaylardan sonra Pazar köy’e halk arasında "Nazlı İli" 
denmeye başlanır ve zamanla Nazlı ili "Nazilli "ye dönüşür. 
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İkinci Söylence :      
Eski devirlerde Nazilli şehrinin bulunduğu topraklarda birbirine çok yakın olan üç boy barınıyordu. Günün 
birinde bu üç köyden (Nozi-Nazi) adlısı çarçabuk büyüyüp gelişiyor ve bugünkü Nazilli'yi meydana 
getiriyor. Zamanla (Nozi-Nazi) Noz ili, Naz ili olarak söylenerek Nazilli ismi ortaya çıkıyor. 
 
Üçüncü Söylence : 
Evliya Çelebi yazdığı seyahatnamesinde şöyle demektedir: "Gerçi sevahil (sahil, kıyı) değildir amma âhu 
havasının (Nilüfer Çiçeği kokan) letafetinden (güzellik, hoşluk) mahbup ve mahbubesi (seven erkek sevilen 
kadın) gayet ziyade (çok) olup naz ü istiğnaları (aza kanaat etmeleri, tokgözlü) ziyade olduğundan Nazlı 
deyu (diye) tesmiye (isim koyma) olunmuştur. " 
Evliya Çelebi burada da görüleceği üzere Nazilli'nin kızlarının çok güzel ve nazlı oluşundan dolayı buranın 
Nazlı İli diye bir isim aldığını söylemektedir. 
DurasıIlı, Esenköy, Esentepe, Eycelli, Gedik, Gedikaltı, Güzelköy, Hamidiye, Hamzallı, Hasköy, Haydarlı, 
Hisarcık, Işıklar, Kahvederesi, Karahallı, Kardeşköy, Kavacık, Kestel, Ketendere, Ketenova, Kırcaklı, 
Kızıldere, Kocakesik, Kozdere, Kuşcular, Mescitli, Ocaklı, Ovacık, Rahmanlar, Sailer, Samailli, Sevindikli, 
Şimşelli, Toygar, Uzunçam, Yalınkuyu, Yazırlı, Yellice ve Yukarı örencik köyleridir. Bu köylerimizin isimleri 
genellikle Oğuz boylarının isimlerini taşımaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere Selçukluların yöremize 
yerleştikleri günden bu güne kadar izlerinin silinmediğidir. 
 
Dördüncü Söylence : 
Şimdiki Nazilli, kurulduğu tarihten beri verimli topraklarda ve her türlü tarım ürününün bol miktarda 
yetiştirildiği bir yerdir. Gerek kurulduğu topografık yerleşim yapısı olarak, gerekse iklim ve tabiat 
şartlarının kendisine verdiği önem dolayısıyla bu bölgede bulunan kendisine yakın yerleşim birimlerinde 
oturan insanların her türlü ihtiyaçlarının temin edildiği büyük bir ticaret merkeziydi. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi ve birçok kaynakta ismi "Pazar köy" olan Nazilli kasabasında bulunan Pazar 
çok ünlüydü. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de görüldüğü üzere abartılı olsa da 40–50 bin insanın 
alışveriş için bu pazara geldiği anlatılmaktadır. 
1830'lu yıllarda bu yöreye gelen Fransız seyyah Charles Texier "Küçük Asya" kitabında Nazilli'nin çok 
önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve buraya "İncir Pazarı" isminin verildiği belirtir. 
Arapça "Nazil" veya "Nııziıl"bir yerde konaklayan, bir yere inen anlamına gelmektedir. Büyük olasılıkla 
alışverişlerini yapmaya gelenlerin çokluğu ve burada konaklayanlardan dolayı yukarıda açıklamaya 
çalıştığımız "Nazil" ve "Nuzîrf" kelimelerinden ortaya çıkan Nazil ili veya Nuzûl ili denmiştir. 
Ancak zamanla halk arasında bu isimler dil yumuşaması sonucunda Nazilli olarak söylenmeye başlanmıştır. 
Her söylencede de Nazilli adının değişik oluşumlardan ortaya çıktığı görülmekte ve bunların 
değerlendirilmesini okuyucularımıza bırakmayı uygun görmekteyiz. 
 
Coğrafi Konum 
       
Nazilli, Aydın iline bağlı bir ilçe merkezidir. 28'-29 enlemleriyle, 37'-38 boylamları arasında yer alır. Nazilli 
doğuda Kuyucak, batıda Sultanhisar, güneybatıda Yenipazar, kuzeydoğuda Manisa'nın Alaşehir ilçesi, 
güneyinde Bozdoğan, güneydoğusunda ise Karacasu ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin yüzölçümü toplamı 
644km2dir. 
 
Büyük Menderes Havzası'nın oluşturduğu ova, Nazilli'de genişlemeye başlar ve kuzey-güney 
doğrultusundaki uzunluğu 10 km. geçer. Nazilli'nin de içinde bulunduğu ova denizden 75–80 metre 
yüksekliktedir. En çukur yeri Akçay deresi ile Büyük Menderes ırmağı arasında bulunan Çerkez Ovasıdır. 
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İlçe sınırları içinden doğarak Büyük Menderes ırmağına dökülen ve bu ırmağı besleyen İsa beyli Deresi, 
Dallıca-Gereniz Çayı, Dere köy Çayı ve Mergen Çayları başlıca akarsu kaynaklarıdır. 
 
Nazilli'nin kuzeydoğusundaki Çamlık Dağı 1732 mt. güneydoğusundaki Karıncalı Dağ 1705 mt, güneyindeki 
1792 mt. Yükseklikleri ile Madran Dağı bu bölgedeki en yüksek noktalardır. 
 
Kentin kuruluş yerini belirlemiş olan en önemli etkenler sahip olduğu ulaşım kolaylıkları, verimli tarım 
arazisi ile yerleşmeye uygun topografık yapısıdır. Kent planı kuzey-güney doğrultusunda bir elips 
şeklindedir. 
 
 Ancak son yıllarda şehir doğu-batı yönünde gelişme göstermektedir. Verimli tarım arazilerinin imara 
açılmaması şehrin Menderes Nehri yönüne genişlemesini engellemektedir. Yukarı Nazilli'de genişleyen bu 
elips Aşağı Nazilli'de daralma gösterir. Bu elipsi İzmir – Aydın - Denizli kara ve demiryolu doğu-batı 
yönünde enlemesine keser. 
 
Nazilli’de Tarım 
 
Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşullan, su kaynaklan ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım 
ürünleri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren 
çay, muz vb. birkaç bitkinin dışında Türkiye'de yetişen bütün bitkiler Nazilli'de üretilir. 
 
TAHIL : 
 
a) Buğday : Buğday üretimi ilçemizde her geçen gün artmaktadır. Buğday üretimi ile beraber arpa ve 
çavdar üretimi de devamlı bir artış göstermektedir. Ayrıca buğday tarladan kaldırıldıktan sonra ikinci ürün 
olarak mı sır üretim i yapılmaktadır. 1000 hektarda 4000 ton 
 
b) Pamuk : Nazili pamuk üretimi olarak Türkiye'de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Tekstil sanayimizin 
hammaddesi ve birinci derecede dış satım ürünlerimizden olan pamuk, bölgemizde birçok ailenin geçim 
kaynağıdır. Nazilli'de üretilen pamuk elyaf kalitesi açısından dünyada en kaliteli olanlarındandır. 
Pamuktan üretilen elyaf, tekstil ve diğer sanayii dallarında kullanılmakla beraber pamuğun çekirdeğinden 
yağ çıkarılır, küspesinden ise hayvan yemi ol arak yararlanıl ir. 
1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü pamuk konusunda bilimsel araştırmalar yaparak 
hem daha kaliteli pamuk üretilmesine hem de pamuk çekirdeği üretimiyle verimin daha fazla olmasında 
büyük katkısı vardır. 
Enstitünün yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkardığı Nazilli–84, Nazilli–143, M–503 tipi pamuk 
üretimi yapılan diğer bölgelere de gönderilerek daha fazla verim alınması hedeflenmektedir. İlçemizde 
8.300 hektarda toplam 27.350 ton pamuk üretimi yapılmaktadır. 
 
c) Tütün : İlçemiz sınırları içinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ege tütünü diye de adlandırılan bu 
tütünler kumlu, killi, demir ve potas yüklü arazilerde yetiştirilir. İlçemizde diğer sanayii ürünlerine oranla 
bu üretim çok az yer tutmaktadır. 
 
d) Zeytin : Aydın ili Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan illerin arasındadır. İlçemizde zeytincilik 
özellikle dağ yamaçlarında çok miktarda yapılmasına rağmen üretim ve verim oldukça düşüktür. Bunun 
nedenleri sulama, gübreleme ve budama faaliyetlerinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Hastalık 
ve haşerelerle yeterli mücadele edilmemesi develimin düşmesine neden olmaktadır. 
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İlçemizde en çok domat, memecik türleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda ince kabuklu küçük çekirdekli 
sofralık zeytin türü olan manzalina yetiştirilmesine ağırlık verilmiştir. Sofralık zeytin az, zeytinyağı fazladır. 
İlçemizde 5454 hektarda 2000 ton üretim yapılmıştır.   
 
e) Diğer sanayii bitkileri : Nazilli'de ayçiçeği, susam, patates, yerfıstığı ve kestane de yetiştirilmektedir. 
Özellikle Aydın ilindeki kestane üretimi Nazilli'nin yüksek kesimle rinde yoğunlaşmıştır. Kestane genellikle 
iç piyasaya Nazilli'den gönderilmektedir. TÜİK verilerine göre 2013 yılı kestane üretimi ilçemiz de 
toplam  8.740 Ton dur. Baklagiller de üretilmekte ancak her geçen gün diğer ürünlerin ekonomik 
getirilerinin artması üzerine azalmaktadır. Türkiye'nin meyankökü üretiminin % 80'i Menderes 
Havzasından karşılanmaktadır. Bu nedenle Meyan kökü ilçemizde çok eski zamanlardan beri 
üretilmektedir. Meyan kökü kaynatılarak çok tatlı ve kıvamlı bir sıvı elde edilir. Özellikle sigara kâğıdının 
yapıştırılmasında, boya üretiminde ve bazı tıbbi karışımlarda kullanılır. 
 
MEYAN KÖKÜ :  Türkiye' de meyan kökü orta Anadolu hariç her bölgede çok miktarda bulunur. Ancak 
Büyük Menderes Havzası Türkiye' deki üretimin % 81' ini oluşturur. Çiğneme ve sarma tütününün 
işlenmesinde, şeker sanayii ve bira benzeri içkiler yapımında kullanılan meyan balı için 1850'li yıllarda 
Avrupa ve İngiltere ülkelerinde büyük Pazar vardı. Köylüler meyan bitkisini tarlaları için zararlı saydıkları 
için İngiliz şirketlerinden Mac Andrews ve Forbes şirketi 1854 yılında Aydın' da ve Nazilli' de birer fabrika 
açarak bu bitkiyi değerlendirme yoluna gittiler. Toprak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereğince, ya 
toprak sahipleri kendileri meyan köklerini toplayıp şirkete teslim ediyorlar ya da şirketin tuttuğu paralı 
işçiler çalışarak kökleri topraktan çıkartıp depolara teslim ediyorlardı. Böylece toprağı kazmak için bir 
kürek ve depolara taşımak için bir çuval edinen herkes şirket için çalışabiliyordu. Osmanlı Hükümeti 1879 
yılında meyan balı ihracatından alınan vergiyi kaldırınca Forbes şirketi çok gelişti ve yeni fabrikalar açtı. 
Şirket bu fabrikaların yakıt ihtiyaçlarını ise Nazilli (Hasköy) linyit işletmesinden karşılıyordu. Forbes şirketi 
her sene kasımdan Nisan ayına kadar 3-5 milyon kilo meyan kökü alır ve diğer aylarda meyan kökü 
sökülmezdi. Bu ürün özel olarak ekilmez sürülmüş tarlalarda tabii olarak bulunur. Nazilli ve çevresinde 
senelik meyan balı üretimi 1896-1897'de 3,5 milyon kilo, 1907'de 1,5 milyon kilo, 1924'de 1 milyon kilo, 
1925'de 2 467 723 kilo, 19261 da 4 milyon kilo, 1927'de ise 2 milyon kilodur. Mac Andrews ve Forbes 
şirketi zaman içerisinde Alman ve Amerikan şirketleri karşısında gücünü yitirmiş ve 1927'de Nazilli'de ki 
meyan kökü Fransız Şark Sanayii şirketleri tarafından işlenmiş ve piyasaya sürülmüştür. 
 
MEYVECİLİK : Iklım, su ve toprak etmenlerinin çok uygun koşullarda olmasından dolayı ilçemizde değişik 
türlerde meyve yetiştirilmektedir. 
 
A) İNCİR:  Aydın ili ve ilçelerine özgü bir meyve olan incir, ilin simgesi haline gelmiştir. Yerel olarak yemiş 
de denilen incirin antik ve egzotik bir yapısı vardır. Eski çağlardan beri incir ve incir yaprağı gücün ve 
barışın simgesi olmuş ve kutsal niteliğini korumuştur. 
Yöremizde yetiştirilen incirin özelliklerine başka bölgelerde rastlanmamaktadır. İlçenin havasının 
uygunluğu, rutubetin ve rüzgârın istenilen düzeyde olması incirin olgunlaşmasını ve niteliğinin yüksek 
olmasını sağlamaktadır. İncirler nitelik itibariyle Sarılop, Göklop, Sofralık, Bardacık ve Kara-yaprak gibi 
çeşitlere ayrılır. Bunlardan Sarılop ve Göklop türleri özellikle kurutmaya elverişlidir Kurutulan incirlerin iri. 
Sarı, lekesiz ve yarasız olanlarına "süzme" aynı nitelikte oldukları halde biraz küçük olanlarına "elleme", 
renkçe esmer, yarık, lekeli ve daha küçük olanlarına ise "naturel" denir. 
 
Anlatılan niteliklere uymayan ve genelde yenmeyen diğer incirlere de "hurda" adı verilir ve bunlar ispirto 
üretiminde kullanılır. İncirin kurutulduktan sonra kurtlanmasını önlemek için fümigasyon yani ilaçlama 
gereklidir. Zengin mineral ve vitamin içermesi, şekerinin doğrudan kana geçmesi özelliklerinden dolayı 
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hazır bir enerji kaynağıdır. Ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici özellikleri  
vardır. Dünya incir üretiminin % 53 lük kısmı ülkemiz de gerçekleşmektedir. Türkiye, 240.000 ton üretim 
ile dünya incir üretimin de  ilk sırada yer almaktadır. Bu ürün Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında yerini almış durumdadır. Nazilli yaklaşık olarak 94.566(Da) ekim 
alanı 1.520.000 adet incir ağacı ve 25.000.000 kg civarında ki üretim hacmiyle ülkemizde kuru incir 
üretiminde ilk sıradadır. Bu noktada incirin Anavatanı Türkiye olduğu gibi Başkenti Nazilli konumundadır.  
 
B) ÜZÜM:  İncir üretiminden sonra ilçemizde üzüm üretimi de oldukça ileri düzeye gelmiştir. Gemre, 
Salman ve Sultaniye gibi çeşitleri vardır. Özellikle Sultaniye cinsi ihracata dönük olarak 
yetiştirilmektedir.435 hektar 5000 ton.                                              
 
C) TURUNÇGİLLER (Portakal - Limon - Mandalina) :  Turunçgiller de ilçemizin önemli gelir 
kaynaklarındandır. Son yıllarda Menderes Ovasında pamuk tarlalarının yerine portakal-mandalina fidanları 
dikilerek üretim artışı sağlanmıştır. En çok Washington portakalı ile kinin adı verilen mandalina cinsi 
üretilir. Toplam olarak 1328 hektarda 9200 ton üretim yapılmıştır. 
 
D)-ELMA - ÇİLEK - ŞEFTALİ - KİRAZ –ERİK : Elma, genellikle Nazilli'nin dağlık bölgelerinde uygun gelişme 
ortamı bulduğundan her geçen gün üretimi artmaktadır. Son yıllarda çilek ve şeftali üretimi gerek iç ve 
gerekse dış piyasalarda geniş talep patlaması nedeniyle bu iki ürün de çok miktarda üretilmeye 
başlanmıştır. Kiraz ve erik gibi meyvelerde de üretim artışı gözlenmektedir. 
 
SEBZECİLİK : İlçemizde doğa koşullarının uygun olması ileri tarım teknolojisi uygulanarak ve üretimde 
yeterli girdiler kullanıldığından ileri düzeyde sebzecilik yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık (örtü altı 
sebzecilik) çok uygunlaşmıştır. Bu suretle zamanından önce sebze üretilip iç ve dış piyasalara sunul-
maktadır. Bu da gelirin üst düzeylere çıkmasına neden olmaktadır. 
Nazilli'de 3500 hektardan 86.814 ton sebze üretimi yapılmaktadır. Örtü altı sebzecilik de ise; plastik 
seralarda 31 hektarda 3000 ton, cam seralarda 1,5 hektarda 300 ton üretim yapılmıştır. 
En çok üretilen sebzeler ise patlıcan, biber, domates, salatalık, bakla ve maruldur. Sonuç olarak ilçemizde 
1999 yılının verilerine göre; Ekili-dikili (kültür) arazi varlığı 34.800hektar olup bunun % 63 'ü kuru, % 37'si 
sulu tarımdır. Hayvan varlığı ise; 20.500 büyükbaş, 19.750 küçükbaş, 3420 tek tırnaklı, 85.600 kanatlı, 
3650 fenni kovan, 300 yerli kovan bulunmaktadır. Hayvansal üretim ise; 1075 ton et, 25.000 ton süt, 77 
ton bal, 12.300.000 adet yumurtadır. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız doğal zenginlikleriyle Nazilli'nin 
yüzyıllardır neden tercih edildiği anlaşılmaktadır. 
 
Jeolojik Yapı : 
 
Bölgemizin en eski yapılanmalarını oluşturan paleozoik (I. zaman) birimleri şistler (başkalaşım kütleleri) 
kalker ve kuvarsittir (tortul kayalar). Nazilli'nin kuzeyindeki dağlarda kuvarsit geniş yer kaplar. Türlü renk 
ve cinsteki mermer, kimi yerlerde yapısında zımpara düzeyi bulunan kalın katmanlar halindedir. Paleozoik 
devre ilişkin oluşumların temelini Menderes Masifi belirler. Bu masifin çekirdeğini granit (magmatik kütle) 
oluşturur. Büyük Menderes Vadisinin kuzey bölümlerinde neojen alanları Germencik'ten, Kuyucak'a kadar 
dar bir alanı şerit gibi kapsar. Burada adı geçen neojen arazinin en alt tabakasını marn ve kalker temsil 
eder. Linyitli seri denilen bu dizinin oluşumu, Miyosen devrinde (III. Zaman serisi) gerçekleşmiştir. Büyük 
Menderes Masifi’nde erojenez (dağların oluşumu) dönemlerine ilişkin izler bulunmaktadır. Bu bölgede 
(kuzey) çok kırıktı tektonik bir yapı egemendir. Tektonik hareketler sonucu doğu-batı doğrultusunda 
Büyük Menderes Grabeni (kenarları faylarla sınırlandırılmış çöküntü alam) oluşmuştur. Oldukça aktif olan 
bu sistem ilçemiz sınırlarının dışındaki tüm bölgeyi kapsamaktadır. Nazilli çevresinde Miyosen'den bu yana 
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kuzey- güney ve doğu- batı doğrultulu iki fay takımı gelişmiştir. Bunlardan kuzey- güney doğrultulu olanlar 
Nazilli kuzeyinde, Kuyucak batısında ve Atça-Kılavuzlar arasında bulunur. Bu fayların yüzeyde izlenen 
uzunlukları 3–5 km. arasında değişir. Faylar büyük bir olasılıkla Nazilli'den itibaren alüvyon altında da 
devam eder. Ovaya en yakın olan en güneydeki fay bölgedeki en genç diri faydır. Bu faylar boyunca gelişen 
fay diklikleri Kuyucak-Nazilli-Sultanhisar arasında kuzey-güney yönünde derelerle kesilmiştir. Nazilli fayı 
olarak adlandırılan bu fay 10 km.yi aşmayan segmentler oluşturacak şekilde Aydın- Germencik- İncirliova 
hattı boyunca uzanır. 
 
2.3  Nazilli Ticaret Borsası : 
 
Nazilli Ticaret Borsası 5590 sayılı kanun gereğince 1966 yılında Ticaret Bakanlığının onayını alarak 
kurulmuştur. Seçim kurulu, en az beş meslek komitesi teşkil edilemediğinden dolayı meslek gruplarının 
kullandıkları oylarla 8 Eylül 1966 tarihinde yapılan seçimle borsa meclisini tayin etmiştir. A. Fuat Amasya, 
Alim Mumcu, Hilmi Erten, Ragıp Kutsal, Emin Elgün, Mahmut Bükey, O. Zeki Gökçe, Ahmet Erkut, A. 
Erdoğan Sütçü ve Nuri Dokumacı’ nın oluşturdukları bir konseyce ilk borsa meclisi kurulmuştur. Borsa 75 
üye ile faaliyetine fiilen 01 Ocak 1967 tarihinden itibaren başlamıştır. Borsamız yaklaşık 487 m2 alan 
üzerine kurulu olan hizmet binasında hizmet vermektedir.  
 
İlk tescil işlemi 30.03.1967 tarihinde Sümerbank Nazilli Basma Sanayi Müessesinin , Söke Değirmencilik 
Ltd. Şti.’ ne 76 krş. dan yağlık pamuk çekirdeği satışı tescil edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Bu tarihten 
itibaren Nazilli Ticaret Borsası kanun ve yönetmelik esasları içerisinde hizmet ifasına devam etmiş ve 
bölgenin ekonomik hayatındaki yerini almıştır. 
 
2004 Yılında 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu'nun yürürlüğe 
girmesi ile tüm faaliyetler 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan Yönetmelikler 
kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır. 
 
Ayrıca Borsamızın en önemli projelerinden biri olan Canlı Hayvan Pazarı Nazilli Belediyesi’nden devir 
alınarak , Borsamızın bünyesine katılmıştır. Yeniden dizayn edilen Canlı Hayvan Pazar yeri bugün 5.000 
metrekare tamamı kapalı padoklar,  otel, lokanta, kafeterya, mescid den oluşmaktadır. Bütün bu 
çalışmaların tamamlanmasının akabinde Canlı Hayvan Borsası Salon Satış Sisteminin modernizasyonu için 
araştırma ve geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve 2014 Ekim ayı içerisinde faaliyetine başlayacaktır. 
 
2014 yılında ise üye sayımız gerçek ve tüzel olmak üzere 202 olmuştur. Kuruluşumuzda seçimle işbaşına 
gelmiş 9 Meclis Üyesi, 5 Yönetim Kurulu Üyesi ve 7 Personel çalışmaktadır. Nazilli Ticaret Borsası yaklaşık 
474 m² alan üzerine kurulu olan hizmet binasında, hizmet vermektedir.  
 
 
 
 
Tablo 1. Nazilli Ticaret 
Borsası üye sayılarının 
şirket türlerine göre 
dağılımı 

Şirket Tipi Faal Üye Sayısı Askıda Üye Sayısı 

Anonim Şirket  6 1 
Limited Şirket  48 4 
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi  141 6 
Kolektif Şirket  1  
Kooperatif  4  
Adi Ortaklık  2  
Toplam 202 11 
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2.4 Vizyonumuz :  Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, sunduğu hizmet değeri ve çeşitliği 
ile fark yaratan modern öncü bir borsa olmak. 
 
2.5 Misyonumuz : Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde üye taleplerini tam karşılayacak 
kalitede, kesintisiz, zamanında hizmet vermek üyelerini değişen küresel ticaret yapısına hazırlayan bir 
kurum olarak ilçe ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. 
  
2.6 Nazilli Ticaret Borsası Kalite Politikası : 
 
NAZİLLİ Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 
28. maddesine dayanılarak Nazilli ilçesinde Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan 
fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulmuştur. 
 
Bu doğrultuda Nazilli Ticaret Borsası’nın üst yönetim ve çalışanları geleceğe ait vizyon ve stratejileri 
oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlemiştir. 
 
 

 
 Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmayı garanti 

edebilmek için gerekli  alt yapılardan biri  olan  ISO  9001:2008  Kalite  Yönetim Sistemini  kurmak  

ve  belgelendirmek, 

 Yurt içi borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak,  

 Kuruluşumuzda daha verimli elektronik ortam oluşturarak ,uluslararası Borsa fiyatlarını  

üyelerimize sunmak. 

 Mevcut kaliteli hizmet vizyonumuzu  genişleterek üye kitlemizi artırmak,  

 Yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenlemek ve geliştirmek, 

 Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için  çalışmak, 

 Üye istekleri ve beklentileri ile ilgili olarak kanunlar doğrultusunda hizmet geliştirmeleri yapmak. 

 İnsan Kaynaklarımızı sürekli geliştirmek ve kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir 

gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak. 

 Üye memnuniyetini  ölçmek  ve  gerekliliklerini  yerine  getirmek    

2% 

24% 

70% 

1% 2% 1% 
2014 YILI  

ÜYE DAĞILIMI 
Anonim Şirket

Limited Şirket

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Kollektif Şirket

Kooperatif

Adi Ortaklık
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3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 
 
3.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 
 
5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ülkemizdeki Ticaret 
borsalarının Tanımını;  
“Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve 
borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine 
sahip kurumlardır.” biçiminde yapmıştır.  
İlgili kanunda, borsaların; “Kuruluşu”, “Çalışma Alanları”, “Şubeleri”, “Kayıt Zorunluluğu”, “Ehliyet, 
Temsil ve İmza Yetkisi” konuları açıklanarak; Görevleri aşağıdaki biçimde verilmiştir:  
 

a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.  

b) Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân 

etmek.  

c) 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.  

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

internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.  

e) Kanunun 51 inci maddesinde tanımlanmış, aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.  

 

e) 1. Eksper raporları. 
e) 2. Analiz raporları.  
e) 3. Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.  
e) 4. Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.  
e) 5. Teamüller hakkında istenen belgeler.  
e) 6. Fatura onayları.  
e) 7. Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.  
e) 8. Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.  
e) 9. Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.  
e) 10. Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.  
e) 11. Borsaya dâhil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda 

verilecek hizmetler.  
e) 12. Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.  
e) 13. Yerli malı belgesi  
e) 14. Diğer hizmetler.  
e) 15. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.  

e) 16. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 

sunmak ve ilân etmek.  

e) 17. 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.  
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e) 18. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları 

izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.  

e) 19. 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.  

e) 20. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.  

e) 21. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.  

e) 22. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 

görevleri yapmak. 

 
Kanunda ayrıca, Ticaret borsalarının Organlarının:  

a) Meclis  
b) Yönetim Kurulu ve  
c) Disiplin Kurulundan  

 
       meydana geldiği vurgulanarak, bu organların her birinin oluşumları ve görevleri ayrı ayrı verilmiştir.  
 
 
“Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları”, “Borsa işlemlerinin tescili” ve “Borsada alım satım 
yapanlara” ilişkin kurallar kanunda verilirken, Borsaların gelirleri liste halinde sunularak, “Bütçe” 
konusunda kurallar açıklanmıştır.  
Kanunda borsalarla ilgili son olarak, “Ürün İhtisas Borsaları” hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu 
çerçevede;  

 Şartlar yerine getirildiğinde ve Bakanlıkça izin verildiğinde, Anonim Şirket Statüsünde Ürün İhtisas 

Borsaları kurulabileceği,  

 Ticaret borsalarının, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak olabileceği veya 

aralarındaki sözleşme uyarınca, bunların acentesi olarak çalışabileceği,  

 Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği için Bakanlıkça atama yapılacağı,  

 Ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsalarının, lisanslı depo işletmeciliği yapan şirketler kurabileceği 

ve ortak olabileceği gibi konulara açıklık getirilmektedir.  

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ile ilgili aşağıdaki tüm ikincil 

mevzuat;  

 “Borsa Muamelat Yönetmeliği”,  

 “Odalarda/Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler hakkında Yönetmelik”,  

 “Organ Seçimleri Yönetmeliği”,  

 “Kayıt Ücreti le Yıllık Aidat Yönetmeliği”,  

 “Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği”,  

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

Yönetmelik”,  

 “Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik”,  

 “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”,  

 “Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği”,  

 “Genel Sekreter Yönetmeliği”  
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Ticaret Borsalarının görev ve belgelendirme hizmetlerinin uygulama yöntemlerini ortaya koymaktadır.  
Ancak, kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı zamanda birer hizmet kuruluşu da olan borsalarda, diğer 
hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sunulan tüm hizmetlerde üyelerin memnuniyeti çok önem 
kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten bunu gerektirmektedir.  
Nazilli Ticaret Borsası’nda, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile  
 

 Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen,  

 Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren,  

 Kayıt dışılığın engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşmasına katkı sağlayan,  

 Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, Bölgesel ekonomik kalkınmada önemli rol üstlenen,  

 
bir borsacılık anlayışıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde verilmesi için, yönetim anlayışı ve 
örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.  
 
3.2. Süreçler / Faaliyetler  
 
Nazilli Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 2 ana süreç altında toplayabilmek mümkündür.  
 
Bunlar:  
3.2.1. “Üyeye Sunulan Hizmetler (Hizmet Kapasitesi)”  
 
TOBB Oda/borsa Akreditasyon Sisteminde “Temel Yeterlilikler” olarak yer almaktadır.  
3.2.2. “Destek Faaliyetleri (Kurumsal Kapasite)”  
 
TOBB Oda/borsa Akreditasyon Sisteminde “Temel Yetkinlikler” olarak yer almaktadır.  
Borsamızda, “Üyeye Sunulan Hizmetler’ in tümü, karakteristik olarak iki başlık altında toplanabilmektedir.  
 

3.2.1.1 Birincisi; Kanun ve yönetmeliklerle Ticaret Borsalarına verilmiş görevler olup, bu görevlerin 
ifası aşamasında, kanun ve yönetmelik dışında, Borsanın herhangi bir inisiyatif kullanması söz 
konusu olamamaktadır. Borsa bu konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçime, işlemleri 
hızlandırma mahiyetinde bazı önlemler alabilmektedir. Borsa bu durumda sadece “uygulayıcı” 
(operatör) konumunda olduğundan, bu karakteristikteki hizmetler “Operasyonel Hizmetler” 
olarak nitelendirilebilmektedir.  

3.2.1.2 İkincisi; Borsamızın misyonu gereği, operasyonel nitelikteki hizmetlerinin dışında, üyelerinin 
ihtiyaç ve beklentilerine, çağın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceği türde hizmetleri de 
üyelerine sunması gerekmektedir. Bu tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının 
merkezine yerleştirmiş kurumların, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak 
sunduğu hizmetler olup, zaman, mekân ve tercihlere göre farklılıklar göstereceğinden, bu 
farklılıklara karşılık, kurum tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi 
gerekmektedir. Borsamızda bu nitelikteki hizmetler “Taktik Hizmetler” olarak adlandırılmaktadır. 
“Destek Faaliyetleri” ise, Borsanın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli biçimde 
sunulmasını sağlayacak; “yönetimsel kararların alınması”, “örgütlenme biçimin düzenlenmesi” ve 
“tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları içermektedir. İdari ve Mali işler adı altında tüm 
kurumlarda uzun yıllardır yürütülen “Klasik Destek Faaliyetleri”nin yanı sıra, günümüzde; 
“Toplam Kalite Yönetimi”, “Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” ve “İyi Yönetişim” gibi 
konuların içerildiği “Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle 
çağdaş yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır. Bu yaklaşımla; Borsamızdaki 
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“Destek Faaliyetleri”ni;  İlki, “Stratejik Destek Faaliyetleri”, İkincisi de, “Klasik Destek 
Faaliyetleri” olmak üzere iki grup altında topladık. Bu çerçevede, borsamızdaki tüm süreçler ve 
faaliyetleri tablo 3. de bütüncül biçimde sunulmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3.  Nazilli Ticaret Borsası Temel Hizmetler ve Temel Yeterlilikler (Süreçler/ Faaliyetler) Tablosu 
 
 
 
 
 

ANA SÜREÇ SÜREÇ FAALİYET 

 
 

ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER 

(TEMEL HİZMETLER) 

Operasyonel 
Hizmetler 

Borsa İşlemlerinin Tescili 

Borsa Muamelat/Sicil 

Belgelendirme 

 
Taktik 

Hizmetler 

Laboratuvar 

İletişim Ağı 

Politika ve Temsil 

İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek 

Sosyal Sorumluluk 

 
 
 

DESTEK FAALİYETLERİ 

(TEMEL YETERLİLİKLER) 

 
 

Stratejik 
Destek 

Faaliyetleri 

İyi Yönetişim 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Kaynakların 
Yönetimi 

Haberleşme ve Yayınlar 

Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Yönetimi) 

Üye İlişkileri Yönetimi 

Proje Geliştirme ve Yönetimi 

Klasik 
Destek 

Faaliyetleri 

Bilgi İşlem 

Mali İşler 

İdari İşler 
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3.3. Paydaşlar  
Nazilli Ticaret Borsası’nın paydaşları, Borsa’dan doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet alan, ürün ve 
hizmetleriyle Borsa’yı doğrudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar analiz edilerek 
belirlenmiştir.  
 
İlişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler; Kuruma girdi sağlayan, iş birliği yapılan, Kurum faaliyetlerinden 
etkilenen, Kurumu etkileyen, ürün ve hizmet sunulan kesimler dikkate alınarak, Paydaş Tablosu 
oluşturulmuştur. Yapılan Paydaş Analizi çalışması ile paydaşlarımız önem sırasına konmuştur. Bu çalışma, 
Borsa’nın geleceğini planlamak için ihtiyaç duyduğumuz durum analizi çalışmalarımıza davet edeceğimiz 
paydaşların belirlenmesine de katkı sağlamıştır 
Tablo 4. Nazilli Ticaret Borsası’nın  Paydaşları 

Paydaşlar Paydaş Türü Etki Önem 

TOBB İç Paydaş Güçlü Önemli 

Borsa Meclisi İç Paydaş Güçlü Önemli 

Üyeler iç Paydaş Güçlü Önemli 

Çalışanlar İç paydaş Güçlü Önemli 

KOSGEB Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Aydın Valiliği Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Aydın İl Özel İdaresi Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Nazilli Kaymakamlığı Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Ege İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Aydın Milletvekilleri Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Nazilli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dış Paydaş Güçlü Önemli 

ADÜ Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Nazilli Belediyesi Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Defterdarlık Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Zayıf Önemli 

İŞKUR Dış Paydaş Zayıf Önemli 

TÜBİTAK Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Üye olmayıp iş yapılan şirketler Müşteri Zayıf Önemli 

Nazilli Ticaret Odası Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Aydın Sanayi Odası Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Dış Paydaş Zayıf Önemli 

GEKA Dış Paydaş Zayıf Önemli 

BALO Dış Paydaş Zayıf Önemli 

SMMM Odası Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Nazilli Ziraat Odası Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Tariş Birlikleri Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Basın Dış Paydaş Güçlü Önemli 

Nazilli Halkı Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Organize Sanayi Bölgeleri Dış Paydaş Zayıf Önemli 

İlçe Odaları Dış paydaş Zayıf Önemli 

İlçe Borsaları Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Dış Paydaş Zayıf Önemli 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Paydaş Zayıf Önemli 
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3.4. İç  Çevre Analizi  
 
Bu bölümde, borsanın mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve 
borsanın kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  
 
İç çevre analizi aşamasında, öncelikle, Borsanın mali, beşeri, teknolojik ve fiziksel kaynaklarının yeterliliği 
hususunda, verilere dayalı durum değerlendirmesi yapılacaktır. Bu analiz ile ortaya çıkan, yetersiz 
kaynakların tespiti ve giderilme biçimleri çok karmaşık olmayan süreçlerdir. Ancak, bu analiz ile elde edilen 
bilgilerin, kurumların geleceklerinin doğru biçimde planlanmasına sağladıkları katkı genellikle yeterli 
olmayabilmektedir.  
 
Borsa’nın “Hizmet Kapasitesi” ile yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi açısından “Kurumsal Kapasitesi” 
nin durumu hakkında tespit yapabilmek ve hele bu tespit sonucunda belirlenen noksanlıkların 
giderilmesini sağlayabilmek, birçok kurum için olduğu gibi borsa için de oldukça zor süreçlerdir.  
 
Bu zorluğun yanı sıra, kurumların vizyonlarının doğru biçimde belirlenebilmesi ve belirlenmiş vizyona 
kurumu taşıyacak amaç ve hedeflerin sağlıklı bir biçimde ortaya konabilmesi ancak ve ancak;  
kurumların “Hizmet Kapasitesi” ile “Kurumsal Kapasiteleri” hakkında durum değerlendirmesinin gerçekçi 
bir biçimde yapılmasına bağlıdır.  
 
Bu sebepten dolayı, borsamızın “Hizmet Kapasitesi” ve “Kurumsal Kapasitesi” hakkında gerçekçi bir 

değerlendirme de bu bölümde yapılmaya çalışılacaktır. 

 

3.4.1.1 Organizasyon Şeması 
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3.4.1.2  Borsa Meclisimiz :  
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3.4.1.3  Borsa Yönetim Kurulumuz : 
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3.4.2. Fiziksel Şartlar :  
 
       Toplam 487 metrekarelik alana sahip hizmet binamız 
içerisinde;  

 İdari işlerinin yürütüleceği alanlar,  

 Toplantı Salonu,  

 Buğday Analiz Laboratuvarları,  

 Mutfak  

 Otopark  

 İş Naz Güvenlik Merkezi  

 Kiralık daireler  

Bu bilgiler, Borsamızın, “Fiziksel Şartlar” bakımından 

yeterli bir konumda olduğunu göstermektedir. 

3.4.3. Canlı Hayvan Pazarı  : 

                         26 / 12 / 2011 tarihinde Nazilli Belediyesi meclis kararı ile Nazilli 
Ticaret Borsası tarafından modernize edilerek işletmesine karar verilen Hayvan 
Pazarı için gerekli müracaatlarımız dan sonra 20.090,28 metrekarelik arsa 
üzerine Canlı Hayvan Borsası inşaatına başladık. 2012 yılı Kurban Bayramı 
öncesi 45 gün gibi kısa bir sürede %80 ni tamamlanan pazarımız bugün 5.000 
metrekare tamamı kapalı 1.500 adet büyükbaş ve 10.000 adet küçükbaş 
kapasiteli padokları, 24 odalı oteli, lokantası, kafeteryası, mescidi, borsa giriş 
kontrol ünitesi, dezenfeksiyon tüneli, karantina padokları, hamilelik şüphesi 
padokları, borsa hizmet binası, tüccar alışveriş yazıhaneleriyle alt yapısı, çevre 
düzenlemesi ve en önemlisi Canlı Hayvan Satış salonuyla bugünkü modern 
haline getirilen pazarımız Tarım Bakanlığından ruhsatlıdır. 
  
Hayvan pazarı haftanın iki günü kurulur Salı günleri saat 04.00 de açılan 
pazarımızda büyük baş hayvan, Perşembe günleri saat 05.00 de açılan 

pazarımızda küçük baş hayvan alım satımı yapılmaktadır. Pazarımızda Nazilli 
Belediyesinden bir veteriner ve 2 zabıta görevlisi, ilçe Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünden 3 veteriner, ve borsa personeli   bulunmaktadır. Hayvan pazarı 
ve hayvan borsası kurmak, işletmek borsamızın görevleri içerisinde yer 
aldığından Kar amacı güden bir kuruluş olmayan borsamızın ayakta kalması 
bölge hayvancılığın ileri gitmesi ve insanların gönül rahatlığıyla alış-veriş 
yapması bu projeyle amaçlanmıştır. 
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3.4.4 Mali Yapı : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Olağan Gelir ( TL ) Faaliyet Gider ( TL )
Olağan Gelir ve Faaliyet

Gideri Farkı ( TL )
Dönem Net Kârı

2010 883.048,27 TL 385.026,54 TL 498.021,73 TL 498.021,73 TL

2011 1.004.465,38 TL 452.731,98 TL 551.733,40 TL 551.733,40 TL

2012 1.246.089,39 TL 591.809,32 TL 654.280,07 TL 654.280,07 TL

2013 1.320.970,56 TL 761.229,86 TL 559.740,70 TL 559.740,70 TL

 Tablo 4 : Nazilli Ticaret Borsası 2010 - 2013  

                Yılları Arası Gelir Gider Bilgileri 

62,27% 9,59% 8,91% 8,69% 5,31% 2,94% 1,29% 1%

Kuru
Meyveler(Kuru
İncir-Kestane)

Çeşitli Gıda
Maddeleri(Et-
Süt-Zeytin vb.)

Bitkisel
Yağlar(Zeytinya

ğı)

Hububat(Arpa-
Buğday-Mısır)

Tekstil
Hammaddeleri

(Pamuk-Keçi
Kılı)

Kasaplık Canlı
Hayvanlar(

B.baş-K.baş)

Kotasyon Dışı
Ürünler

Diğer Ürünler

Tutarı TL 348.876.891,8 53.752.327,80 49.901.085,58 48.695.045,67 29.755.877,75 16.448.359,80 7.244.668,72 5.542.826,86

Tablo 5 : 2013 Yılı İşlem Hacmi Oranları 

Toplam : 560.221.267,06 TL  
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3.4.5 Borsanın Hizmet ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi : 

 

 

 

 
 

Üyelerin ihtiyaç ve 
beklentilerinin sürekli 
takip edilmesi (Anket 
ve diğer kanallarla), 
Bu ihtiyaç ve 
beklentilere çözüm 
getirecek ürün ve 
hizmetlerin 
belirlenmesi 
(Araştırma) 
Üyelerin Borsa 
hizmetlerinden 
faydalanma 
düzeylerini sürekli 
ölçülmesi (veri 
analizleri) 

Ürün analiz 
sonuçlarının 
elektronik 
ortamda yayını 
eşliğinde, ürün 
fiyatlarının, 
serbest piyasa 
koşullarında 
belirlenmesi, 
fiziksel şartlar, 
ileri teknoloji, 
laboratuvar-satış 
salonu iletişim 
alt yapısı, 

Üyelerin ihtiyacı 
olan toprak ve ürün 
analizlerinin 
gerçekleştirilmesi, 
uluslararası 
akreditasyon, 
kalibrasyon, fiziksel 
şartlar, yetkin 
personel, ileri 
teknoloji, 
laboratuvar-satış 
salonu iletişim alt 
yapısı, 

5174 Sayılı “Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği İle Odalar ve 
Borsalar Kanunu” 
Madde 51. 
Mevzuata uyum, 
bilişim teknolojileri 
kullanım düzeyi, 
üye beklentileri ve 
memnuniyeti, 
personelin 
yetkinliği, kurumsal 
performans 

5174 Sayılı 
“Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
İle Odalar ve 
Borsalar Kanunu” 
ve “Borsa 
Muamelat 
Yönetmeliği”. 
Mevzuata uyum, 
bilişim 
teknolojileri 
kullanım düzeyi, 
üye beklentileri ve 
memnuniyeti, 
personelin 
yetkinliği, 
kurumsal 
performans 
 

5174 Sayılı 
“Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği İle Odalar 
ve Borsalar 
Kanunu” 
Madde 46. 
Mevzuata 
uyum, bilişim 
teknolojileri 
kullanım düzeyi, 
üye beklentileri 
ve 
memnuniyeti, 
personelin 
yetkinliği, 
kurumsal 
performans 
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Borsa, tüm 
hizmetlerini, 
(mevzuata aykırı 
olmamak koşuluyla) 
üyelerinin ihtiyaç ve 
beklentileri 
doğrultusunda, en 
yüksek memnuniyeti 
sağlayarak vermek 
için “İletişim Ağı” 
gereklerini, 
sürdürülebilirliği 
sağlayacak biçimde, 
yerine getirecek 
iyileştirmeleri 
gerçekleştirmelidir. 
 

Borsada canlı 
hayvan satış 
salonu 
bulunmaktadır. 
Satış salonu 
faaliyeti için 
gerekli araştırma 
çalışması 
yapılmalıdır. 
 

Laboratuvar 
hizmetleri 
bulunmamaktadır. 
Laboratuvar için 
gerekli fizibilite 
çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Mevzuata uyum 
tam. Bilişim 
teknolojileri 
kullanımı daha 
iyileştirilmeli. 
Üyelerin ihtiyaç ve 
memnuniyet 
seviyesi detaylı 
ölçülmeli. 
Personelin yetkinlik 
gelişimi performans 
yönetimiyle plan 
dâhilinde 
yürütülmeli. 

Mevzuata uyum 
tam. Bilişim 
teknolojileri 
kullanımı 
iyileştirilmelidir. 
Üyelerin ihtiyaç ve 
memnuniyet 
seviyesi detaylı 
ölçülmelidir. 
Personelin 
yetkinlik gelişimi 
performans 
yönetimiyle plan 
dâhilinde 
yürütülmeli. 
 

Mevzuata uyum 
tam. Bilişim 
teknolojileri 
kullanımı daha 
iyileştirilmeli. 
Üye ve 
Müstahsilin 
ihtiyaç ve 
memnuniyet 
seviyesi detaylı 
ölçülmeli. 
Personelin 
yetkinlik 
gelişimi 
performans 
yönetimiyle 
plan dâhilinde 
yürütülmeli 
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Bölgenin özellikle sosyal 
kalkınmasına katkı sağlayacak 
proje ve faaliyetler.  
 

İhtiyaçlara cevap verecek iş geliştirme 
programlarının gerçekleştirilmesi, 
üyelerin iş geliştirme, eğitim, bilgi 
hizmeti ve danışmanlık ihtiyaç ve 
taleplerinin belirlenmesi (anket ve diğer 
kanallarla), iş fırsatlarının ortaya konması 
için piyasa analizlerinin yapılması, bu 
konular için faaliyet planı, bu işin 
sürekliliğini ortaya koyacak doküman 
(proses, prosedür gibi), Fuar ve Seyahat 
Organizasyonları, Anketler, piyasa 
araştırmaları, faaliyet planları, bu 
etkinliklerin değerlendirilmesi raporları 

Üyeleri için önemli olan konuların belirlenmesi, 
çözüm önerilerinin oluşturulması, karar alıcılara 
Sunularak takip edilmesi,  Üyelerini temsilen 
uluslararası etkinliklere katılması,  Sektörel ve 
ekonomik konulardaki görüş ve tutumlarının 
sürekli ölçülmesi  
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Borsa, bölgesel kalkınmadaki 
rolünün bilinciyle ve kaynakları 
dâhilinde, sosyal sorumluluğunu 
belirleyerek kamuoyuna 
bildirmelidir.  
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
öncesinde, faaliyetlerin 
yaratacağı katma değer için 
sağlıklı değerlendirmelerin 
yapıldığı, sürekliliği sağlayacak, 
bir yapı kurulmalıdır.  

Borsa üyeleri için bazı eğitim programları 
düzenlemektedir. Ancak, bu eğitimlere 
katılım oldukça düşüktür. Öncelikle, 
eğitimlere ilgi düzeyini artıracak, 
kalitesini yükseltecek önlemler 
alınmalıdır. Ayıca, üyelerin ihtiyaç 
duyduğu bilgiler borsa tarafından 
sunulmalıdır. Üyelerin sorunlarının 
çözümünde, gerektiğinde, danışmanlık 
ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizma 
geliştirilmelidir. Özellikle üyelerinin kendi 
aralarında iş geliştirme fırsatlarını ortaya 
koyacak araştırmalar yapılmalıdır. Tüm 
bunların sürekliliğini sağlayacak sistem 
ve dokümantasyon hazırlanmalıdır. 

Borsa’nın hem üyelerinin gelişmesi, hem de 
bölgenin ekonomik kalkınması için; önemli olan 
konuları belirlemesi, çözüm önerilerini 
oluşturması, bunları karar alıcılara sunarak takip 
etmesi gerekmektedir. Politika üretme ve 
üyelerini gerekli ortamlarda etkin biçimde temsil 
edebilme konusunda borsanın sürdürülebilir bir 
yapı oluşturması gerekmektedir. Borsanın 
üzerinde çalıştığı bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlayacak projeler (soğuk hava deposu, gölet 
projesi, ulusal kuru incir konseyi kurulması gibi) 
bu kapsamda değerlendirilmelidir 
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3.4.6 Swot Analizi :  

14/10/2014 tarihinde Nazilli Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen SWOT Analizine ilişkin veriler 
değerlendirilmiştir. SWOT Analizi bir kuruluşta ,kurumsal amaçları gerçekleştirebilmek için stratejik 
yönelimleri tanımlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Özgün olarak Güçlü yanlar ( 
Strenghts ), Zayıf Yanlar (Weaknesses),Fırsatlar (Opportunities) ,Tehditler (Threats) sözcüklerinin baş 
harfleri kullanılarak isimlendirilen SWOT Analizi, bir kuruluşun mevcut ve gelecekteki amaçlarını 
gerçekleştirebilmesi için stratejik yönelimleri tanımlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen bir çalışmadır. SWOT Analizi çalışması, geleceğe yönelik plan ve hedeflerini belirlemek için 
ayrıntılı durum değerlendirmesi yapmak isteyen kuruluşlarda  uygulanmaktadır. Tanımdan anlaşıldığı 
üzere ,SWOT Analizinde bir yandan dış dünyadaki gelişmeler göz önünde tutularak ,kuruluşun içinde 
bulunduğu durumu ve gelecekteki durumunu etkileyecek fırsat ve tehditler belirlenmekte; bu ortamda 
elde edilen bilgiler ışığında kuruluşun başarıya ulaşabilmesi ve bunu sürdürebilmesi için mevcut yapıdaki 
güçlü ve zayıf yanlar tartışılarak ortaya çıkarılmaktadır. Bu bağlamda ,Nazilli’ deki üreticiler, tüccarlar ve 
ihracatçılar için hizmet üretmekte olan Nazilli Ticaret Borsası için var olan fırsat ve tehditlerin incelenmesi 
ve kurumun güçlü ve zayıf yanlarının analiz edilmesiyle SWOT Analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Güçlü Yönler : 

- 1966 yılına dayanan köklü bir geçmişi olması,  
- Güçlü bir mali yapıya sahip olması, 
- Hizmet kalitesini arttırmak amacı ile ISO 9001 : 2008 kalite yönetim sisteminin kurulmuş olması, 
- Ruhsatlı hayvan pazarımızın olması, 
- Üyeler ile güvene dayalı güçlü, sağlam ilişkilerinin olması, temsil gücü, 
- Üyelerin Nazilli Ticaret Borsası hizmetlerinden memnuniyet oranının yüksek olması, 
- Üyelerin Nazilli Ticaret Borsası faaliyet ve etkinliklerinden web sitesi ve toplu sms hizmeti ile 

haberdar edilmesi, 
- Personelin aidiyet duygusunun yüksek olması, 
- Personel arasında sağlıklı bir iletişim olması, 
- Yönetim kadrosunun çalışma arzusu ve hizmet sınırlarını arttırıcı faaliyetler için hevesli olması, 
- Yayın çıkarması, 
- Teknolojik ve Fiziki alt yapı olanakları, 
- Araştırmacı bir yönetim ve personel kadrosunun bulunması, 
- Bankalar ile sağlanan güçlü ilişkiler, 
- Hizmet Binası, 
- Üyelerine Yönelik panel, konferans, fuar ve eğitimleri takip etmesi, 
- TOBB Akreditasyon sürecinin başlatılmış olması, 
- Bölgede bulunan diğer oda ve borsalar ile işbirliği içinde bulunulması, 
- Bölge ekonomisinin kalkınmasın da etkin rol oynaması, 

Zayıf Yönler  : 

- Canlı hayvan pazarı seans satış salonunun aktif olmaması ( 2014 Yılı içinde tamamlanması için 
   çalışmalar yapılmakta ), 
- İlk defa üç yıllık stratejik plan hazırlanmış olması ( 2014 – 2017 ), 
- Kurumsallaşma sürecinin tamamlanamamış olması, 
- İş planlamasının etkin bir biçimde yapılamıyor olması, 
- AR-GE faaliyetlerinin yetersiz olması, 
- Tanıtım eksikliği, 
- Danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olması, 
- İş kollarına göre çalışma gruplarının bulunmaması, 
- Üyelerimizin toplantı, seminer ve eğitimlere katılımlarının düşük olması, 

Fırsatlar : 

- TOBB gibi güçlü bir kurumun çatısı altında çalışıyor olmak, 
- Bölgesel iklimin özelliklerinin iyi olması, 
- Bölgenin ekolojik ve organik tarım için uygun olması, 
- Bölgesel yapısının tarım sanayi için uygun olması, 
- Tarım ürünlerinin çeşitliliği, 
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- Jeotermal kaynaklarının bulunması, 
- Maden kaynaklarının zenginliği, 
- Nazilli Organize Sanayi Bölgesinin Bulunması, 
- Ulaşım imkanlarının iyi olması, 
- İlimizde ve ilçemizde Üniversite bulunması, 
- Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine açık olması 
- İncir ve kestane üretiminde dünya lideri konumda olmamız, 

Tehditler : 

- Proje üretimi, destek ve hibelerden faydalanma oranının bölgesel düşüklüğü, 
- Tarım potansiyelinin etkin ve verimli şekilde kullanılamaması, 
- İthalatın desteklenmesi ve diğer bölgelere destek konusunda bakanlık politikaları, 
- İncir üretiminin ve ihracatının çok fazla olduğu ilçemizde bu konu ile ilgili serbest bölge ve 

ihracatçılar birliğinin bulunmaması, 
- Tarımsal ürün yetiştirilmesin de üreticinin yeterince eğitilememesi, 
- Mevcut jeotermal kaynaklarının tarım arazilerinde faydalandırılması ve sera üretimi teşvikinin 

yeterli düzeyde olmaması, 
- Tarımsal ürün işletme ve fabrikaların da yeterince nitelikli eleman bulunamaması, 
- Bölgemizin ve ilçemizin en önemli ürünlerin den olan pamuğun stratejik yanlışlar sebebi ile dikim 

alanlarının azalması, 
- Teşvik kapsamın da 2. bölgede bulunmamız, 
- Yeterli sanayi yatırımının bulunmaması, 
- Paketleme, ambalajlama ve soğuk hava tesislerinin yeterli sayıda bulunmaması, 
- Ürün ihtisas borsası, lisanslı depoculuk ve vadeli opsiyon borsasının bulunmaması, 
- Bölgemiz de aktif bir havaalanının olmayışı, 
- Kestane gibi bölgemizde yetişen bir ürünün başka bölgelerde işlenerek, o bölgelerde marka değeri 

kazanması, 
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4. KURUM STRATEJİSİNİN TEMEL UNSURLARI :

4.1 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER : 

AMAÇ – 1 NAZİLLİ TİCARET BORSASI KURUMSAL VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK 

HEDEF – 1.1 EĞİTİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK 
Faaliyet  – 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik eğitim,seminer, konferans vs. düzenlenmesi. 
Faaliyet  – 1.1.2 Eğitim ihtiyaçları analizi yapmak ve rapor hazırlamak. 

HEDEF – 1.2 ÜYELER ARASI İLETİŞİMİ,BİRLİKTELİĞİ VE BİLGİ 
Faaliyet  – 1.2.1 Üyeleri Mesleklerine göre ayırarak aylık çalışma grupları oluşturmak. 
Faaliyet  – 1.2.2 Üyeler için yemek organizasyonları düzenlemek. 
Faaliyet  – 1.2.3 Organik Üretim Sertifikası almak isteyen üyeler için gerekli altyapıyı hazırlamak. 
Faaliyet  – 1.2.4 Fuar organizasyonlarına üyeler ile birlikte iştirak etmek. 

AMAÇ – 2 BORSA ÜYELERİNİN GİRİŞİMCİLİK YÖNÜNÜ KUVETLENDİRMEK 

HEDEF – 2.1 ÜYE PROFİL ANALİZİ HAZIRLAMAK 

Faaliyet  – 2.1.1 Üye memnuniyet anketlerinin sürekli yapılması. 
Faaliyet  – 2.1.2 Üye veri tabanının hazırlanması ( Yaş, Cinsiyet, Derece, Meslek ) 
Faaliyet  – 2.1.3 Tescil oranlarına göre yıllık olarak ödül töreni düzenlenmesi 

HEDEF – 2.2 ÜYELERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SUNULMASI 

İş gücü kalifikasyonuna yönelik eğitimler, 
AB hibeleri hakkında bilgilendirme, 

Faaliyet  – 2.2.1 
Faaliyet  – 2.2.2 
Faaliyet  – 2.2.3 Üyelere yönelik girişimcilik ve işletme seminerleri, 

AMAÇ – 3 NAZİLLİ’ NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZİ OLUŞUNUN TANITIMI VE GELİŞTİRİLMESİ 

HEDEF – 3.1 TARIM SEKTÖRÜ KALİTE VE VERİMLİLİK ARTTIRMA ÇALIŞMALARI 

Faaliyet  – 3.1.1 Tarımsal ticarete yönelik değerlendirme toplantıları düzenlemek, 
Faaliyet  – 3.1.2 İncir festivalini geleneksel hale getirmek, 
Faaliyet  – 3.1.3 Markalaşma çalışmalarında aktif rol almak, 
Faaliyet  – 3.1.4 Ürün ihtisas konseyleri kurulmasına yardımcı olmak, 
Faaliyet  – 3.1.5 İlçemiz üreticileri için örnek bahçeler oluşturmak, 
Faaliyet  – 3.1.6 İlçemiz bazında çalışma yaparak verimli dikim alanlarını teşvik etmek, 
Faaliyet  – 3.1.7 Üreticilerimizi yerinde ziyaret ile bilgilendirmek ve sorunlarını araştırmak, 
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4.2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ : 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

FAALİYET GÖSTERGE ÖÇLÜ 
UYGULAMA YILLARI 

AÇIKLAMALAR 
2014 2015 2016 2017 

1.1.1 
Borsa üyelerine yönelik 
eğitim, seminer, konferans 
vs. düzenlenmesi. 

ADET 1 4 4 4 

DÜZENLİ OLARAK 2014 YILI 
HARİCİNDE HER YIL EN AZ 4 
ADET EĞİTİM, SEMİNER, 
KONFERANS DÜZENLEMEK 

1.1.2 Eğitim ihtiyaçları analizi 
yapmak ve rapor 
hazırlamak. 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL ÜYELERE ANKET 
UYGULAMASI YAPARAK EĞİTİM 
PLANINI BELİRLEMEK 

1.2.1 Üyeleri Mesleklerine göre 
ayırarak aylık çalışma 
grupları oluşturmak.. 

TOPLANTI 
SAYISI 

4 4 4 4 
HER YIL EN AZ 4 FARKLI ÜRÜN 
DALINDA TOPLANTI 
DÜZENLEMEK 

1.2.2 Üyeler için yemek 
organizasyonları 
düzenlemek. 

ADET 2 2 2 2 
BİRİ RAMAZAN AYINDA OLMAK 
ÜZERE HER YIL 2 YEMEK 
DÜZENLEMEK 

1.2.3 Organik Üretim Sertifikası 
almak isteyen üyeler için 
gerekli altyapıyı 
hazırlamak. 

KİŞİ 
SAYISI 

ÜYELERİN FAYDALANABİLMESİ 
İÇİN HER YIL DÜZENLİ ÇALIŞMA 
YAPMAK 

1.2.4 Fuar organizasyonlarına 
üyeler ile birlikte iştirak 
etmek. 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL EN AZ 1 FUARA 
KATILMAK 

2.1.1 
Üye memnuniyet 
anketlerinin sürekli 
yapılması. 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL DÜZENLİ OLARAK ÜYE 
MEMNUNİYET ANKETİNİN 
YAPILMASI 

2.1.2 
Üye veri tabanının 
hazırlanması ( Yaş, 
Cinsiyet, Derece, Meslek ) 

% 
2014 YILI SONUNA KADAR 
TAMAMLANMIŞ OLMASI 

2.1.3 
Tescil oranlarına göre yıllık 
olarak ödül töreni 
düzenlenmesi 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL GELENEKSEL HALE 
GELMİŞ ŞEKİLDE 
DÜZENLENMESİ 

2.2.1 
İş gücü kalifikasyonuna 
yönelik eğitimler 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL EN AZ 1 EĞİTİM 
GERÇEKLEŞTİRMEK 

2.2.2 
AB hibeleri hakkında 
bilgilendirme 

DUYURU 
SAYISI 

% 75 % 75 % 75 % 75 

DUYURUYA ÇIKAN TÜM HİBE 
PROGRAMLARININ WEB 
SİTEMİZDEN YAYINLANMASI VE 
İSTEYEN ÜYELERE BİLGİ 
VERİLMESİ 

2.2.3 
Üyelere yönelik girişimcilik 
ve işletme seminerleri 

EĞİTİM 
SAYISI 

1 1 1 1 
HER YIL EN AZ 1 EĞİTİM 
GERÇEKLEŞTİRMEK 

3.1.1 
Tarımsal ticarete yönelik 
değerlendirme toplantıları 
düzenlemek 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL EN AZ 1 TOPLANTI 
DÜZENLEMEK 
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5. MALİYETLENDİRME :

Nazilli Ticaret Borsası 2014 – 2017 Stratejik Planının gerektirdiği maliyet Nazilli Ticaret Borsası bütçesinden 
karşılanacaktır. 

6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME :

Nazilli Ticaret Borsası stratejik planda 
belirlenen hedeflere ulaşmak stratejik 
plandan optimal faydayı sağlamak amacıyla 
ilgili hedef ve faaliyetleri sorumlu personeller 
ile takip edecektir.  

İzleme ve değerlendirme işlemi “Yıllık faaliyet 
Raporları” ile belirli aralıklarla yönetim kurulu 
toplantılarında gözden geçirilecektir. 

Performans göstergeleri yıl bazında takip 
edilecektir. Planlanan hedef ve faaliyetlerden 
sapmalar, kurumsal eksiklikler belirlenerek, 
Borsa yönetimi tarafından bir sonraki yıl için alınacak önlemler belirlenecektir. İzleme ve değerlendirme 
sürecini Borsa yönetim kurulu ve belirleyeceği personel takip edecektir 

SONUÇ : 
 “ Hedefsiz hayat, kaza ve kadere boyun eğmektir. “ 

 IGNAZIO SILONE 

3.1.2 
İncir festivalini geleneksel 
hale getirmek yapılması 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL GELENEKSEL HALE 
GETİRİLMİŞ ŞEKİLDE 
DÜZENLEMEK 

3.1.3 
Markalaşma 
çalışmalarında aktif rol 
almak 

ETKİNLİK 1 1 1 1 
HER YIL EN AZ 1 ETKİNTİLİK 
DÜZENLEMEK 

3.1.4 
Ürün ihtisas konseyleri 
kurulmasına yardımcı 
olmak 

ADET 1 
2014 YILI SONUNA KADAR EN 
AZ 1 TANE KURULMASINA 
İŞTİRAK ETMEK 

3.1.5 
İlçemiz üreticileri için 
örnek bahçeler 
oluşturmak, 

ADET 
2015 YILI SONUNA 
KADAR TAMAMLAMAK 

3.1.6 
İlçemiz bazında çalışma 
yaparak verimli dikim 
alanlarını teşvik etmek 

ADET 1 1 1 1 

ÜRETİCİYİ BİLİNÇLENDİRMEK 
İÇİN YAZILI VE GÖRSEL 
ORGANLAR  ARACILIĞI İLE 
BİLGİLENDİRMEK. 

3.1.7 
Üreticilerimizi yerinde 
ziyaret ile bilgilendirmek 
ve sorunlarını araştırmak 

ADET 1 1 1 1 
HER YIL ÜRETİCİYİ 
BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN 
GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK 

PLANLA 

UYGULA 

İZLE VE 
DEĞERLENDİR 

ÖNLEM AL 

1 

http://demle.net/s/OS2Kx/



