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Isparta Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununa istinaden, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı onayı ile “Borsa’ya dahil maddelerin alım satımı ve Borsa’da oluşan fiyatların
tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurum” olarak
24 Aralık 1996 yılında kurulmuştur.
Isparta Ticaret Borsasının İlk Meclis Başkanı Merhum Ramazan BOYLU, ilk Yönetim Kurulu
Başkanı Alaattin ÖZDEMİR dir.
Borsamızın 2018-2021 dönemi Meclis Başkanı Sn. Mehmet Ali DOĞAN, 2009-2021 dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı ise Sn.Ahmet ADAR’dır.
1997 yılından itibaren Borsamızda işlem gören tarımsal ürün çeşitliliği artmış, gelişen teknolojiye
uygun yeni üretim alanları ile birlikte elma, gül çiçeği, kiraz, kayısı, su ürünleri, hububat, bakliyat, süt
ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile ıtri bitkiler Ticaret Borsası’nda işlem gören başlıca tarım ürünleri
haline gelmiştir.
İlimizin ve bölgemizin tarımsal ticaretinin geliştirilmesi amacıyla Borsamız tarafından 2002 yılında
ilki yapılan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı yıllar itibariyle binlerce
tüccar ve üreticinin ziyaret ettiği ülkemizin önemli bir fuarı haline gelmiştir.
Isparta Ticaret Borsasının üyelerinin dağılımı; Yaş Meyve ve Sebze, Hububat ve Bakliyat, Et ve Et
Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Itri Bitkiler olarak çeşitlenmektedir.
2001 yılından itibaren kendi binasında hizmet vermeye devam eden Isparta Ticaret Borsası, Yalvaç,
Şarkikaraağaç ve Eğirdir’deki temsilcilik büroları ile uzaktaki üyelerine yerinde hizmet vermektedir.
Ayrıca, haftanın belli günlerinde Gelendost ve Keçiborlu İlçelerine de hizmet sağlanmaktadır.
Amaç, hedef ve vizyonu stratejik planda belirlenmiş olan Isparta Ticaret Borsası TOBB Akreditasyon
ve ISO 9001:2015 Kalite Belgeleri ile İlimizin gelişen tarımsal ticaretine yön vermekte ve Tarımla
Sanayileşen Isparta hedefine ulaşmak için çalışmalarına ve hizmetlerine devam etmektedir.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MECLİS BAŞKANLARIMIZ

RAMAZAN BOYLU

AHMET ESKİ

NURİ SELÇUK

MEHMET ALİ DOĞAN

1996-2005

2005-2009

2009-2018

2018-2021

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM KURULU
BAŞKANLARIMIZ

ALAEDDİN ÖZDEMİR
1996-1997

MEHMET HUBAN
1997-20

MURAT HİLMİ DOLMACI
2000-2009

AHMET ADAR
2009-2021
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ISPARTA TİCARET BORSASI
ORGANİZASYON ŞEMASI
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ISPARTA TİCARET BORSASI
MECLİS VE YÖNETİM KURULU
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2018-2021
MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Ali DOĞAN
Meclis Başkanı

Levent KÖKLÜ
Meclis Başkan Yardımcısı

Murat TANDOĞAN
Meclis Başkan Yardımcısı

Yakup SİNCER
Meclis Katip Üye

Nuri SELÇUK
Meclis Üye

Necati TÜREDİ
Meclis Üye

Ertuğrul SİYAH
Meclis Üye

Fazlı KARAGÜL
Meclis Üye

İlhan KORKMAZ
Meclis Üye
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YÖNETİM KURULU

Ahmet ADAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan GÖÇERLİ
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı

Ruhi DANACI
Yön. Kur. Muhasip Üyesi

Hasan Hüseyin ÖZDEMİR
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı

Mustafa ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
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BORSAMIZIN SAHİP OLDUĞU
BELGELER
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ISO-EN 9001:2015 KALİTE YÖNETİMSİSTEMİ BELGESİ

TOBB AKREDİTASYON BELGESİ

13

TİCARET BORSASI İLE İLGİLİ
YASAL BİLGİLER
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Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar
(5174 Sayılı Kanunda geçen hükümler)
Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar
(5174 Sayılı Kanunda geçen hükümler)
TİCARET BORSALARI TANIMI
MADDE 28. - Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin
alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan
kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.
Borsanın kuruluşu
MADDE 29. - Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine
Bakanlıkça kurulur.
Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli borsalar da kurulabilir.
Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe
yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve Birliğin
olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu
borsalar şube haline dönüşür.
Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tâbidir.
Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve
yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadırlar.
Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir.
Borsaların çalışma alanları
MADDE 30. - Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri de
kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu
tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.
Borsa şubeleri
MADDE 31. - Bölge ticaret borsaları kapsadıkları çalışma alanlarında şube kurabilirler. Borsalar,
çalışma alanları içinde borsa meclisi kararıyla şubeler açabilirler.
Şubelerin bulunduğu il ve ilçede faaliyet gösteren borsa üyeleri arasından yargı gözetiminde
yapılacak seçimle en az on kişilik meclis oluşturulur. Meclis üyeleri kendi aralarından bir başkan ile
bir başkan yardımcısı ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek üyeler
seçilir. Yönetim kurulu, kendi arasından bir şube başkanı ve başkan yardımcısı ile bir sayman belirler.
Borsalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayı ile bazı yetkilerini şube meclisine
devredebilirler.
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Bölge borsasının kurulması ile kurucu il borsaları şube haline dönüşür. İlçe borsaları, kendi
meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla il borsasının şubesine dönüşebilirler.
Şubelerin kuruluş ve işleyişi, bütçeleri, borsaların görevlerinden hangilerinin şubeler tarafından
yerine getirileceği ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle
düzenlenir.
BORSAYA KAYIT ZORUNLULUĞU
MADDE 32. - Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar,
bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen
yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik
ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa
göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı
oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede
tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin
durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil
memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet
gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube,
irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya
kaydolmaları gerekir.
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve
içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan
üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat
tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde,
ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim
kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin
aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar
kaydedilemezler.
Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış
yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.
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BORSADA EHLİYET, TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
MADDE 33. – Borsalar; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin
etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye,
bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri
çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler
yapmaya yetkilidirler.
Borsanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.
Borsayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak
imzaları bağlar.
BORSANIN GÖREVLERİ
MADDE 34. - Borsanın görevleri şunlardır:
a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
b) Borsaya dahil 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) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar
kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına
sunmak ve ilân etmek.
h) 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.
ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları
izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
j) 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.
k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
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İKİNCİ BÖLÜM
BORSA ORGANLARI, OLUŞUMLARI VE GÖREVLERİ
BORSA ORGANLARI
MADDE 35. - Borsanın organları şunlardır:
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu.
BORSA MESLEK KOMİTELERİ
MADDE 36. - Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi
kişiden; üye sayısı on bini aşan borsalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur. Asıl üyeler
kadar da yedek üye seçilir.
Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.
Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı
faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507
sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti
ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

BORSA MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ
MADDE 37. - Borsa meslek komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli gördükleri
tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan
yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmalarına
karar vermek.
c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde,
bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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BORSA MECLİSİ
MADDE 38. - Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek
komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden
oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı
sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı
olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından
yerine getirilir.
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet
alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre
kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı
göreve yeniden seçilemezler.
BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ
MADDE 39. - Borsa meclisinin görevleri şunlardır:
a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması
halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri
oluşturmak.
g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından
istenecek bilirkişi listesini onaylamak.
h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu
görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına,
kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar
vermek.
k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
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l) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin
dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü
geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak
verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege
göndermek.
p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya
olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen
mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı
borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar
konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu
yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam
sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

BORSA YÖNETİM KURULU
MADDE 40. - Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan
borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda
dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste
halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve
bir sayman üye seçer.
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın
meclisinde görev alamaz.
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir.
Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile en geç toplantının başlamasından
önce, gündeme yeni madde eklenir.
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BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 41. - Borsa yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine
sunmak.
c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine
usulüne uygun olarak karar vermek.
e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller
çerçevesinde karara bağlamak.
f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu
belirlemek.
ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından
istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp
meclise sunmak.
l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin
borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini
ödüllendirmek.
o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan
diğer görevleri yerine getirmek.
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BORSA YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ
MADDE 42. - Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana,
üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.
BORSA DİSİPLİN KURULU
MADDE 43. - Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından
seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın
bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
BORSA DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 44. - Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORSA İŞLEMLERİ
BORSAYA TÂBİ MADDELER VE ALIM SATIMLARI
MADDE 45. - Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir
nitelikteki misli mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit edilmemiş olan
mallarla misliyattan olup yerel ihtiyaçları karşılayan maddeler ile canlı veya kesilmiş hayvanlar da
borsaya tâbi maddeler arasına alınabilir.
Döviz ve kıymetli madenler bu Kanun kapsamı dışındadır.
Borsa kurulan yerlerde, hangi malların borsada alım ve satımının zorunlu olduğu ve bunların en az
miktarları, borsa meclisinin teklifi ve Birliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir ve ilgili
borsa tarafından yerinde ilân olunur. Bakanlık, değişen piyasa şartlarında, borsada yeterli arz ve talebi
bulunmayan veya ticarî teamüllere göre borsalarda alım satıma konu olmayan malları, genel olarak
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veya borsalar itibarıyla borsaya tâbi maddeler arasından çıkarabilir, ticaret borsalarının, bölge ticaret
borsalarının ve ürün ihtisas borsalarının kotasyonunda yer alacak veya almayacak ürünleri ve borsaya
tâbi maddelerin en az alım satım miktarlarını yeniden belirleyebilir. Bakanlığın bu konudaki kararları
da borsalar tarafından yerinde ilân edilir.
Borsa çalışma alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en az miktarlarının üzerinde kalan
miktarlarının alım ve satımının, belirlenen borsa yerinin dışında yapılması yasaktır. Bu maddelerin,
en geç muamele yapıldığı günü takip eden otuz gün içinde borsaya tescil ettirilmesi şartı ile borsa
yerinin dışında alınıp satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. Ancak Birlik, borsalarca
alınacak bu gibi istisnai kararları kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak yürürlükten
kaldırabilir.
BORSA İŞLEMLERİNİN TESCİLİ
MADDE 46. - Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım
muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde
kapsamındadır.
Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade
edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın
belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli
fazlasıyla tahsil olunur.
Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin
alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi
maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca
hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun
hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLİR:
a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve
adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü
olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür.
b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde;
1) İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma,
telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile
tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede
kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki
borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir.
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2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen,
mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin
bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir.
c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil
işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini
öderler.
d) Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını
haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici
olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz
olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz.
Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa
meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan
az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok
on binde beştir.
İHRACATIN TESCİLİNDEN ÜCRET ALINMAZ.
Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye
yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
BORSADA ALIM SATIM YAPANLAR
MADDE 47. - Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapanlara borsa
komisyoncusu; başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapanlara borsa ajanı;
borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapanlara borsa simsarı denir. Bunlar, borsaya dahil olmayan
maddeler üzerinde borsa dışında işlem yapabilirler.
Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerinde, borsaya kayıtlı olanların kendileri,
borsaya kayıtlı olmayan üretici ve imalatçılarla birinci fıkrada yer alan aracılardan başkalarının
borsada işlem ve faaliyette bulunmaları yasaktır. Borsa komisyoncusu, ajan veya simsar olarak kayıtlı
olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu
işleme ait tescil ücreti beş misli tahsil olunur.
Gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracıların, bunlardan
tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkileri ile gerçek ve tüzel kişi aracılarda aranılacak nitelikler,
çalışma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü bulundukları kurallar ile bu kurallara aykırı
eylemleri tespit olunan aracılara uygulanacak olan ve bu Kanunda öngörülen disiplin ve para cezaları
ve aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin diğer hususlar, Birlikçe hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
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Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarların aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım
satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere, borsa meclisince tespit
edilir ve Birlikçe onaylanır.

BORSA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER
MADDE 48. - Borsalarda alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağı, yönetim kurullarınca hazırlanıp
meclislerce onaylanacak yönetmeliklerde gösterilir.
Alivre ve vadeli alım satım yapılan borsaların uygulayacakları usuller, Birlikçe hazırlanacak
yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TİCARET BORSALARININ GELİRLERİ VE BÜTÇE
BORSA GELİRLERİ
MADDE 49. - Borsanın gelirleri şunlardır:
a) Kayıt ücreti.
b) Yıllık aidat.
c) Muamele tescil ücreti.
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.
e) Belge bedelleri.
f) Yayın gelirleri.
g) Bağış ve yardımlar.
h) Para cezaları.
ı) Misil zamları.
j) Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket kârları ve döviz gelirleri.
k) Sair gelirler.
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BORSAYA KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
MADDE 50. - Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle
yükümlüdür.
Kayıt ücreti ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt
tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.
Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları
Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve
tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe
girer.
Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün
içinde borsa meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve
yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz.
Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin
kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık
aidatları, durumun kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatların yarısı kadar ödeme
yaparlar.
ÜCRETLER VE BELGE BEDELLERİ
MADDE 51. - Borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında
alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu
tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin
onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Borsaca verilen hizmetin dışarıdan satın
alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek
ilgiliden tahsil edilir.
Borsalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:
a) Eksper raporları.
b) Analiz raporları.
c) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler.
d) Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler.
e) Teamüller hakkında istenen belgeler.
f) Fatura onayları.
g) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı.
h) Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı.
ı) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.
j) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler.
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k) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda
verilecek hizmetler.
l) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.
m) Yerli malı belgesi.
n) Diğer hizmetler.
BORSA BÜTÇESİ
MADDE 52. - Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine
uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır.
Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.
Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin
veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.
Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim
kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından resen yapılabilir.
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AMACIMIZ





Isparta İlinin Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretini Geliştirmek
Üretici ve Tüccarı Bir Araya Getirecek Platformların Geliştirilmesi ve Oluşturulması
Tarımla Sanayileşen Isparta Ekonomisini Oluşturmak
Borsa Hizmet Kalitesinin En Üst Düzeye Çıkarılması ve İldeki Etkinliğinin Artırılması

HEDEFİMİZ







ELMA BORSASINI KURMAK. TÜRKİYE ELMA PİYASASININ MERKEZİ
KONUMUNA ULAŞMAK.
LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ İÇİNDE HUBUBAT DEPOLARI
OLUŞTURMAK.
KURULAN HUBUBAT DEPOLARI ÇEVRESİNDE HUBUBAT PAZARLARI
KURULMASINI SAĞLAMAK.
HUBUBAT PAZARLARI İLE ENTEGRE OLACAK HUBUBAT BORSASINI
KURMAK.
TARIM ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN KATMA DEĞERİN ARTIRILMASINI
SAĞLAYARAK, TARIM EKONOMİSİNİ GÜÇLÜ KILMAK.
TARIMSAL SANAYİYİ OLUŞTURMAK.

29

4. ISPARTA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI
4.1 Amaç :Isparta İlinin Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretini Geliştirmek
4.1.1 Hedef: İlimiz Ürünlerinin Ulusal ve Uluslararası Boyutta Bilinirliğinin Artırılması
İlimiz yılda yaklaşık 700.000 ton elma, 32.000 ton kiraz,16.000 ton kayısı üretimi ile bölgenin
meyve bahçesidir.Elma üretiminde Türkiye’nin en büyüğü konumundadır. Üretilen elmanın %90-95’a
yakını iç pazara sofralık tüketim ve meyve suyu üretimi için satılmaktadır.Üretimin sadece %3-5 lik kısmı
ihraç edilmektedir.Bu tablonun temel nedeni bilinirlik ve markalaşma eksikliği olup devamında rekabet
gücünün zayıflığı olarak tespit edilmiştir. Yine üretimin büyük kısmı toplam 432.000 tonluk kapasiteye
sahip 108 adet soğuk hava deposunda saklanmaktadır. İlimizin soğukhava depo kapasitesinde bakımından
1.sıradadır.Elma ticareti de; hasat dönemi olan Eylül ve Ekim aylarında bahçelerden, yılın geri kalanında
ise depolardan yapılmaktadır.
Ayrıca Isparta yıllık yaklaşık 8.000 tonluk gülçiçeği üretimi ve bu çiçeklerden elde edilen gülyağı
ve konkret üretiminde dünyanın en büyüğüdür.Ancak uluslararası kozmetik firmalarına hammadde tedarik
etmek dışında katma değer yaratma ve markalaşma alanlarında geri kalmıştır.Ayrıca gülün turizm
alanındaki cazibesi en büyk rakibi olan Bulgaristan tarafından değerlendirilmektedir.Kazanlık şehrinde her
yıl düzenlenen Gül Festivaline dünyanın her köşesinden binlerce turist katılmaktadır.Isparta ise bu alanda
geride kaldığı için bilinirliği düşük durumdadır.
Yine son dönemde lavanta üretimi ve turizminde bazı tanıtım faaliyetleri yürütülmekte ancak
çalışmalar henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Keçiborlu ilçesinde 70’li yıllarda başlayan lavanta
üretiminde %93’lük ülke payına ulaşılarak lider konuma gelinmiştir.
İlimiz ürünlerinin ticareti ile ilgili olarak sahip olduğu bu kadar imkan ve potansiyele rağmen
pazarlama ve fiyatların belirlenmesindeki rolü noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Ürünlerin profesyonel
olmayan ve bireysel yöntemlerle pazarlanmaya çalışılması, toplu pazarlama yapabilecek oluşumların
geliştirilememesi, bu nedenlerle fiyatların ilimiz dışında ve sadece talep taraflı oluşması, yurtdışına
ihracatın çok kısıtlı olması bu sorunların başlıcalarıdır.
Büyük potansiyele ve marka değerine sahip ürünlerimizin bilinirliğinin artırılabilmesi için ulusal ve
uluslarası düzeyde tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

30

Faaliyet 4.1.1:
4.1.1.1 Mevcut üretimlerin miktarının istatistiki takibinin yapılarak potansiyelin tespit edilmesi
4.1.1.2 Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetleri yapılaması
4.1.1.3 Üyelerimizin fuarlara katılımının sağlanması
4.1.1.4 Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara ve hedef ülkelere tücari heyet organizasyonları
düzenlenmesi ve/veya stand açılması
4.1.1.5 Borsamız tarafından düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık
Fuarının kapsamının genişletilmesi ve uluslararası boyuta çıkartılması.
4.1.1.6 Potansiyelin yüksek olduğu ürünler için ayrıca fuar ve/veya tanıtım organizasyonu
düzenlenmesi

4.1.2 Hedef: Yurtiçi ve Yurtdışında Yeni Pazarlara Girişin Sağlanması
Isparta

ilinde

elma,kiraz,kayısı,domates

üretilen
ise

ürünlerin
genelde

büyük

kısmı

yurtiçinde

Irak,Suriye,Gürcistan,Rusya

gibi

satılmaktadır.İhraç
yakın

çevre

edilen

ülkelerine

satılmaktadır.Ancak son dönemde yaşanan siyasi krizler ve savaş ortamları ürünlerimize alternatif pazarlar
bulmamız gerekliliğini göstermiştir.Özellikle Rusya ve Irak ile yaşanan siyasi krizler ilimiz ve ülkemiz yaş
meyve-sebze ihracatına büyük darbe vurmuş; bu durum da üreticiyi ve tüccarı sıkıntıya sokmuştur.
Yüksek hacme sahip ve ihracata yönelik üretimi yapılan ürünler için rekabet gücünün yüksek
olacağı yeni pazarlara girilmesi üretici ve tüccarın mağduriyetinin engellenmesi açısından büyük önem
arzetmektedir.Ayrıca ürünlerimizin yeni pazarlara girişi ile birlikte ekonomik katkı daha da artırılacaktır.
Faaliyet 4.1.2

4.1.2.1 Üretim,pazarlama ve satış ile ilgili sorunlarının belirlenmesi ve giderilmesi için ilgili
kurum/kuruluş ve bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması
4.1.2.2 İhraç potansiyeli yüksek ülke pazarları ile ilgili araştırma yapılması ve hedef ülkelerin
belirlenmesi
4.1.2.3 Hedef ülkelere yönelik ticari heyet ve fuar katılım organizasyonları düzenlenmesi
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4.1.3 Hedef: Lojistik Kanallarının Geliştirilmesi
Isparta ili coğrafi olarak İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan stratejik bir noktada
yer almaktadır.Isparta,Antalya ve Burdur illeri ülkemizin meyve ve sebze tedarikçisidir.Ayrıca yaş meyvesebze ihracatının büyük bölümü bu iller tarafından yapılmaktadır.Ancak üretilen yaş meyve sebzelerin
yurtiçi ve yurtdışına nakliyesinde lojistik imkanlar düşük seviyededir.Antalya’da havayolu ve denizyolu
imkanı olmasına rağmen yük taşımacılığı kapasiteleri yeteri kadar kullanılmamaktadır.Antalya
Havalimanından çok küçük hacimlerde kargo hizmeti verilmekte, büyük hacimli yükler İstanbul’a
yönlendirilmektedir.Isparta ve Burdur illerinde ise sadece karayolu ile nakliye yapılabilmektedir.Oysa
Isparta sınırlarında günde 1 yurtiçi sefer için kullanılan atıl kapasiteli Süleyman Demirel Havalimanı
mevcuttur.Aynı bölgeden çevre yolu ve demiryolu hattı da geçmektedir.Bu altyapı şu an sadece yolcu
taşımacılığı için kullanılmaktadır.
Oysa ki Isparta-Burdur-Antalya illeri ülkenin yaş meyve sebze ticaretinin büyük kısmını
gerçekleştirmesine rağmen lojistik altyapının geliştirilmesi ve nakliye sürecinin hızlandırılması için
herhangi bir yatırım yapılmamıştır.
Isparta ilinde hayata geçirilmiş olan karayolu,havayolu ve denizyolu altyapısının yük taşımacılığına
açılması bölge ticaretinin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.Nakliye süreçleri kısacalak ve navlun
bedelleri düşecektir.

Faaliyet 4.1.3
4.1.3.1 Isparta ili lojistik altyapı kapasitenin tespit edilmesi için araştırma yapılması
4.1.3.2 Lojistik kanalların geliştirilmesi için proje hazırlanması
4.1.3.3 Havayolu ile yük taşımacılığı ve ihracat imkanı sağlanması için ilgili kurum ve Bakanlıklar
nezdinde girişimlerde bulunulması
4.1.3.4 Lojistik merkez kurulması için proje hazırlanması ve paydaş kurumlarla ihtiyaç halinde
ortak çalışma yapılması

4.1.4 Hedef: Ürün İhtisas Borsacılığına Geçilmesi
İlimizde baklagiller ve tahıl üretiminde ciddi rakamlara ulaşılmış olması ve üretimin yıllara sari
olarak artış göstermesi bazı zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Hububat ticaretinin öncelikle kayıt
altına alınması ve geleneksel depolama, pazarlama ve satış yöntemlerinden vazgeçilmelidir. Hububat
ticaretine getirilecek düzenlemeler üreticinin ve tüccarın kayıplarını ve mağduriyetlerini en aza
indirecektir.
Ayrıca kanunda yapılan düzenlemeler ile üretici ve tüccarlar ürünlerini lisanslı depolara teslimi
karşılığında aldıkları elektronik ürün senetleri ile online olarak satma ve ürün senetlerini anlaşmalı
bankalarda teminat olarak kullanma imkanına kavuşmuşlardır.
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Ancak ilimizde ürün ihtisas borsası ve lisanslı depoculuk sistemi için gerekli altyapı ve maddi
imkan mevcut değildir.Bu sebeple Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde kurulması planan
TOBB Ürün İhtisas Borsasına ortak olunması Meclisimiz tarafında karar altına alınmıştır.Önümüzdeki
dönemde sözkonusu Ürün İhtisas Borsasının kurulması ile üretici ve tüccarımız ürünlerinin ticaretini daha
sağlıklı ve modern bir zeminde yapacaktır.
Yine Ürün İhtisas Borsası sistemine geçildiği takdirde ileriki dönemlerde elmanın da bu sisteme
dahil edilmesi için gerekli girişimler yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet 4.1.4
4.1.4.1 TOBB Ürün İhtisas Borsası için kurulacak şirkete ortak olunması
4.1.4.2 Tüccar ve Üreticilere Ürün İhtisas Borsası Sisteminin anlatılması
4.1.4.3 Elmanın Ürün İhtsas Borsasına dahil edilmesi için çalışma yapılması

4.1.5 Hedef: Lisanslı Depoculuk Sistemine Entegre Olunması
İlimizin özellikle Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç bölgeleri ve hububat ve bakliyat üretim
yerleridir. Üretilen hububat ve bakliyatın ticareti genellikle Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde
bulunan yaklaşık 15-20 tüccar tarafından yapılmaktadır. Bu bölgelerde yapılan ticaret Yalvaç’ta Pazartesi
günleri, Şarkikaraağaç Çarşamba günleri kurulan hububat pazarlarında tüccar tarafından yapılan alımların,
günler itibariyle Ülkemizin diğer bölgelerine satışı şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca bu bölgelerde
bulunan tüccarlar köy köy dolaşarak ihtiyaç hissettikleri ürünleri hububat pazarları haricindeki günlerde de
üreticilerden temin etme yoluna gidilmektedir.
Borsamız tarafından bölgedeki hububat ve bakliyat ticaretinin daha sağlıklı bir zeminde
yapılabilmesi için 2015 yılında Yalvaç ilçesinde

Satış Salonu kurularak üyelerimizin hizmetine

sunulmuştur.Satış Salonu bölgedeki hububat ve bakliyat ticaretine düzen getirmiş olmasına rağmen
depolama ile ilgili fiziki altyapı için yeterli finansmana sahip olmadığı için eksik kalmıştır.
Bu nedenle Borsamız tarafından ortak olunması planan Ürün İhtisas Borsası önem arz
etmektedir.Kurulacak olan İhtisas Borsasına Toprak Mahsulleri Ofisi de ortak olacak ve mevcut depolama
altyapısını bu şirkete devredecektir.Bu sayede ilimiz üretici ve tüccarı lisanslı depoculuk sistemine dahil
olacak ve yeni altyapı yatırımı imkanına kavuşacaktır.
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Faaliyet 4.1.5
4.1.5.1 TOBB Ürün İhtisas Borsası için kurulacak şirkete ortak olunarak lisanslı depoculuk
sistemine dahil olunması

4.1.6 Hedef: Elektronik Satış Salonu Sistemine Geçilmesi
Borsamız tarafından 2015 yılında Yalvaç ilçesinde Satış Salonu kurularak üyelerimizin kullanımına
sunulmuştur.Satış işlemler manuel olarak devam etmektedir.2017 yılında kurulacak olan Ürün İhtisas
Borsası ve dolayısıyla Lisanslı Depoculuk Sistemine entegre olunması amacıyla mevcut satış salonumuz
elektronik hale getirilecektir.Ayrıca 2017 yılında yapımı tamamlanacak yeni hizmet binası bünyesinde
elektronik satış salonu kurularak hizmete açılacaktır.
4.1.6.1 Yalvaç Satış Salonu ve/veya Isparta Satış Salonunun elektronik hale getirilmesi

4.2.Amaç:Üretici ve Tüccarı Bir Araya Getirecek Platformların Geliştirilmesi ve Oluşturulması
4.2.1. Hedef : Canlı Hayvan Pazarları Kurulması ve İşletilmesi
Bölgemiz hayvancılık (besi-süt) alanında Ülkemizin önemli bölgelerindendir. Özellikle süt
hayvancılığında Burdur, besi hayvancılığında ise Afyon İl’i marka olmuş İllerimizdir. Son yıllarda İlimizde
süt ve besi hayvancılık alanlarında büyük yatırımlar gerçekleştirmiştir. İlimizde bulunan 3 adet modern et
entegre tesisleri ve üretim tesisleri besi hayvancılığı örnekleridir. Süt hayvancılığında ise, hayvan sayısı ve
modern toplama (soğutma tankları) sistemlerinde büyük artışlar meydana gelmiş olmakla birlikte son
yıllarda Süleyman Demirel OSB’ye yapılan yatırımların büyük kısmı süt ve süt ürünleri imalatı
konusundadır.
Hayvansal ürün ticaretindeki bu gelişmlere rağmen ilimizde canlı hayvan ticaretinde gerekli sistem
ve altyapı oluşturulamamıştır. İlimiz Merkezde Çarşamba günleri açılan bir adet hayvan pazarı
bulunmakta, diğer İlçelerimizde ise canlı hayvan alım satımları bazılarında basit hayvan pazarlarında,
ihtiyaca göre ise çoğunlukla ahırlardan yapılmaktadır. İlimizde bulunan canlı hayvan pazarı mezat
oluşturulacak şekilde dizayn edilmiş olup, yeterli alt yapıya sahiptir.
Mevcut altyapı kullanılarak il merkezinde veya hayvancılığın yoğun olduğu diğer ilçelerde modern
bir canlı hayvan pazarı kurulması ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.Ayrıca kayıtdışılığın önüne
geçilecektir.
Bu sebeple Isparta ve ilçelerinde belediyelerle işbirliği yapılarak “HAYVAN PAZARLARI”
kurulması sağlanacaktır.
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Faaliyet 4.2.1
4.2.1.1 Canlı hayvan pazarları kurulması ve/veya işletilmesi
4.2.2. Hedef: E-Ticaret Sitesi Kurulması
Günümüzde kullanılan ticaret yöntemleri yerlerini yavaş yavaş e-ticarete bırakmaktadır. E-ticaret
satıcıları ve alıcıları en hızlı ve en düşük maliyetlerle bir araya getirmenin en iyi yolu haline gelmiştir.
Yeni pazarlar bulmak ve dünyaya açılmak daha da kolaylaşmıştır. İlimizde de üretilen ürünlerimizin
tanıtımı ve pazarlanması ile ilgili sorunlar mevcuttur. Üreticiler tüccarlar arasında ulaşılabilirlik sıkıntısı
yaşanmaktadır. Üretici yeterli sayıda tüccara ulaşamadığı için malını esas değerinden satamamakta, tüccar
ise istediği kalite ve miktarlarda mal bulmakta sıkıntı yaşamaktadır.
İlimizde faaliyet gösteren firmaların büyük kısmı KOBİ niteliğindedir.Bu nedenle yurtdışında yeni
pazarlara ulaşma ve ürünlerini pazarlama imkanları çok düşüktür.
Bu nedenle Isparta Ticaret Borsası ilimiz ürünlerinin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmasını sağlamak
amacıyla üyelerine E-Ticaret hizmeti sunacaktır.
Faaliyet 4.2.2
4.2.2.1 E-Ticaret sitesi kurulması veya mevcut e-ticaret platformlarına entegre olunması
4.2.3. Hedef: Elma Fuarı Organize Edilmesi
İlimiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ürün elmadır.Isparta elması tüm Türkiye ve yurtdışı
pazarlarına ulaştırılmaktadır.Ancak elma ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin tamamı bireysel
çabalarla ve birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.
Mevcut durum ve faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla üreticilerimiz ve tüccarlarımızı yurtiçinden ve
yurtdışından alıcılarla biraraya getirmek, Isparta elmasının tanıtımını yapmak amacıyla Elma Fuarı
organize edilecektir.

Faaliyet 4.2.3
4.2.3.1 Isparta elmasını tanıtmak; yurtiçi ve yurtdışı alıcıları biraraya getirmek amacıyla Elma Fuarı
organize edilmesi

4.3. Amaç: Tarımla Sanayileşen Isparta Ekonomisini Oluşturmak
4.3.1. Hedef :Tarımsal Ürünlerimizin Katma Değerinin Artırılması
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İlimiz bütün kesimlerin kabul ettiği gibi tarım şehridir. Ekonomisinde tarımın yeri büyüktür. Isparta
bir tarım şehri olmasına rağmen tarımsal ticaretten yeteri ölçüde gelir sağlayamamaktadır. Üretiminde
ülkemizde birinci, dünyada ise üst sıralarda olduğumuz gül ve elmada yeteri oranda katma değer
yaratılamamaktadır.
Örneğin elma taze tüketim ve meyve suyu imalatı için satılmaktadır.Az bir kısım elma cipsi ve
kurusu olarak değerlendirilmetedir.Elmadan bu ürünler haricinde başka bir mamul üretimi ve markalaşması
sağlanamamıştır .
Aynı

şekilde

dünyanın

en

büyük

üreticisi

olduğumuz

yağlık

gülde

de

durum

benzerdir.Gülçiçeğinden elde edilen gülyağı dünyaca ünlü kozmetik firmalarına hammadde olarak ihraç
edilmektedir.Bahsi geçen firmalar bu hammaddeden milyar dolarlık katma değer yaratmaktadır.Isparta’da
ise gül ve gülyağından mamül üretimi ve markalaşma alanlarında 2 adet firma faaliyet göstermekte, diğer
gül ürünü üreticileri ise amatör düzeyde kalmakta ve yeterli üretim kalitesine sahip değildir.
Son dönemde de lavanta üretiminde katma değer yaratma çabaları görülmekte olup yerel ölçekte
kalmaktadır.
Öncelikli olarak Valilik-SDÜ-Tarım İl Md.-Ziraat Odası-BAKA gibi kurum ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapılarak İlimizin büyük üretim ve markalaşma potansiyelinin olduğu tarımsal
ürünlerin tespitini yapması sağlanarak, mevcut ürünlerden nasıl katma değer yaratılabileceği konusunda
bir yol haritası çıkarması gerekmektedir.
İlimizin katma değer yaratma potansiyeline sahip ürünlerinden mamül üretimi ve markalaşma
sağlanması için ilgili kurum ve bakanlıklar nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.
Faaliyet 4.3.1
4.3.1.1 Yüksek .katma değer sağlama potansiyeline sahip ürünlerin tespiti için konsensüs
sağlanması
4.3.1.2 Mamül üretimi ve markalaşma konusunda yol haritası oluşturulması ve yerel girişimlere
destek verilmesi
4.3.2. Hedef :Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi ve Sektörel Kümelenmenin Sağlanması
Tarım şehri olan Isparta, sektörün birçok kaleminin üretim ayağında büyük pay ve söz sahibi olsa
da işin sanayisi boyutunda geri kalmış durumdadır. Yeterli destek ve teşviğin olmaması, girişimcilik
ruhundaki eksiklikler, üretici ve tüccarlarımızın bilgi noksanlıkları tarımsal sanayinin gelişmemesinin en
büyük nedenleridir. İlimizin bu büyük eksikliğinin giderilebilmesi için öncelikle tüm üyelerimize ve
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sektörün diğer paydaşlarının bilinçlenmesi sağlanacaktır. Yine sektörel teşviklerin verilmesi sağlanarak
sanayileşmenin önü açılacak ve tarımsal sanayi şirketlerinin bölgemizde yatırım yapması sağlanacaktır.
Üreticilerimizin daha profesyonel olarak ürünleri pazarlaması için bir araya gelmeleri sağlanarak
kooperatifleşme, birlik oluşumu ve şirketleşme teşvik edilecektir.
Faaliyet 4.3.2
4.3.2.1 Sektörel teşviklerin geliştirilmesi
4.3.2.2 Sektörel iç ve dış Pazar araştırması yapılması
4.3.2.3 İlimizin yüksek üretim potansiyeli olan ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlara teşvik
sağlanması için girişimlerde bulunulması
4.4.Amaç : Borsa Hizmet Kalitesinin En Üst Düzeye Çıkarılması ve İldeki Etkinliğinin Artırılması

4.4.1 Hedef :Borsa Hizmet Kalitesinin En Üst Düzeye Çıkarılması

Borsamız üyelerine vereceğimiz hizmet kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi ve hizmetlerimizin
üyelerimize ve sektöre daha faydalı hale gelmesi sağlanacaktır. Bunun için mevcut işlem birimlerimiz
sürekli olarak teknolojiye paralel olarak üye ihtiyaçları doğrultusunda yenilenerek geliştirilecektir.
Üyelerimizin borsa hizmetlerine en kısa yıldan ve zahmetsizce ulaşması için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır. Bu çerçevede Isparta merkez binamız ve, Yalvaç ilçemizdeki temsilciliğimiz haricinde
üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu diğer ilçeler de hizmet ağımıza dahil edilecektir. Verilen
hizmetlerimizin kalitesinin yüksek standardının göstergesi olan TSE kalite yönetimi sistemi ve beş yıldızlı
hizmet standardımız olan TOBB Akreditasyon sistemi uygulamaları daha da geliştirilerek yüksek hizmet
standartları korunacaktır.
Halihazırda üyelerimizin kullanımında olan WEB sitemizi günün ihtiyaçları doğrultusunda her an
güncellenecek ve üyelerimizin günlük bilgi, haber ve duyurulardan haberdar olması sağlanacaktır.
Faaliyet 4.4.1
4.4.1.1 Bilgi İşlem ve istatistik biriminin teknolojiye ve ihtiyaçlara paralel olarak geliştirilmesi
4.4.1.2 İlçelerde daha etkin ve yaygın hizmet sunulması
4.4.1.3 Hibe ve yatırım projeleri ile ilgili olarak üyelerimize danışmanlık yapılması ve eğitim
toplantıları düzenlenmesi

37

4.4.1.4 Kalite ve akreditasyon belgelerinin devamlılığının sağlanması
4.4.1.5 Hizmet içi eğitim programları ile personel yeterliliğinin artırılması
4.4.1.6 Tarım haberleri ve Tarım aktüel programlarının devam ettirilmesi ve ihtiyaca göre
çeşitlendirilmesi
4.4.1.7 Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
4.4.1.8 Sektörel eğitim çalışmaları yapılması

4.4.2 Hedef :Paydaşlarla Ortak Çalışmaların Artırılması
Isparta Ticaret Borsası olarak ilimize ve sektörler e maksimum fayda sağlamak adına ilimizdeki diğer
kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışmayı prensip edinmiş bir kurumuz. Kurumlar arasında sağlanacak
sürekli bir koordinasyon çalışmalarımızın verimliliğini artıracak ve daha büyük kesimlere ulaşmasını
sağlayacaktır. Bu çerçevede Valilik, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü ,SDÜ, Ticaret ve Sanayi Odası, BAKA,
Esnaf Odaları Birliği, KOSGEB ve TKDK gibi kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan çalışmalar hem
ilimizin ve değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından hem de sektörel teşvik ve desteklerin
kazanılması açısından faydalı olacaktır.
Faaliyet 4.4.2
4.4.2.1 AB ve ülkemiz hibe yardımlarından daha çok yararlanılması için üretilecek projelerde
gerekli ortaklıkların kurulması
4.4.2.2 Belli periyodlarla çalışma ve istişare toplantıları yapılması
4.4.2.3 Sektörel teşviklerin kazanılması için ilgili Kurumlar nezdinde ortak girişimlerde
bulunulması.

4.4.3 Hedef :Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Organizasyonlarla Tanıtım Faaliyetleri
Yapmak
İlimiz tarımsal ve ticari olarak gelişimini sağlamak elimizdeki değerlerin ve potansiyelimizin
tanıtılması ile mümkün olacaktır. Isparta Ticaret Borsası olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrası
için de ilimizi her düzeyde tanıtarak katma değer kazandıracağız.
Geniş kitlerle ulaşmanın ve tanıtımın en etkili yollarından biri fuarlardır. İlimizde 2 adet büyük
düzenlenmektedir. Her yıl düzenlediğimiz Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile
değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışmakta ve üretici ve tüccarları biraraya getirmekteyiz. Bu
tanıtımın düzeyin artırılması ve üyelerimizin ufkunun genişletilebilmesi için mevcut fuarımızın kapsamı
daha da genişletilecek, geçmişte YÖREX gibi yurtiçi ve SIAL Paris deki gibi yurtdışında düzenlenen
büyük sektörel fuarlara da Borsamızca iştirak edilerek veya üyelerimizin katılımı sağlanarak ilimizin ve
ürünlerimizin tanıtımı yapılacaktır.

38

Faaliyet 4.4.3
4.4.3.1 İlimizde yapılacak fuar ve tanıtım sayısını artırılması
4.4.3.2 Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda stant açılması ve üyelerin stand açmaya teşvik edilmesi
4.4.3.3 Borsanın temsil ve tanıtımı için yapılacak her türlü aktiviteye ve organizasyona üst düzeyde
katılımın sağlanması
4.4.3.4 Üyelerimizin Yurtiçindeki ve yurtdışındaki sektörel fuarlara katılımının sağlanması için
gerekli organizasyonların yapılması

4.4.4 Hedef :Üyelerimize Yurtiçi ve Yurtdışında Refakat Edecek Personel İstihdamı
İlimizi ve ürünlerimizi tanıtma hedefi doğrultusunda üyelerimizin yurtiçindeki ve yutdışındaki fuarlara ve
ticari heyet organizasyonlarına katılım yapması büyük önem arz etmektedir.Ancak birçok üyemiz imkan
eksikliği,dil problemi ve organizasyon eksikliği dolayısıyla bu faaliyetleri
gerçekleştirememektedir.Borsamız bu konudaki eksikliği gidermek adına belli dönemlerde fuar ve ticari
heyet organizasyonları gerçekleştirmektedir.Mevcut organizasyonlar haricinde üyelerimiz tarafından
bireysel olarak yapılmak istenen pazarlama faaliyetlerine ve fuar katılımlarına destek olması amacıyla
yabancı dil bilen, iletişim ve organizasyon yetkinliğine sahip bir personel istihdam edilecektir.Personelimiz
üyemizin talep ettiği fuarlara katılım ve ülkelere seyahat için gerekli tüm organizasyonu yapacak ve
seyahat boyunca üyelerimize refakat ederek destek olacaktır.

Faaliyet 4.4.4
4.4.4.1 Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda üyelerimize refakat edecek personel istihdam edilmesi

4.4.5 Hedef :Yeni Hizmet Binası ve Satış Salonu Kurulması
Borsamız 2000 yılından bu yana mevcut binasında hizmet vermektedir.Büyüyen hizmet ağı ve gelişen
faaliyetleri dolayısıyla mevcut bina yetersiz hale gelmiştir.Bu nedenle yeni, modern ve günün gereklerine
ihtiyaç verebilecek tarzda yeni bir hizmet binası ihtiyacı doğmuştur.Bu nedenle Isparta Ticaret ve Sanayi
Odası ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının da yer aldığı Ekonomi Kampüsü Projesine Meclisimizce
ortaklık kararı verilmiştir.
Ekonomi Kampüsü Projesi ; ilin ekonomik aktörleri olan birçok kurumu bir araya getiren niteliği ile
ülkemizdeki ilk ve tek yapıdır.Borsamız bu yapı içerisinde 1.000 m2 alana sahip olacaktır.Mevcut alan
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içinde hizmet birimleri, toplantı salonları ve modern bir elektronik satış salonu yer alacaktır.Bu altyapı ile
üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verilecektir.

Faaliyet 4.4.5
4.4.5.1 Yeni hizmet binası ve satış salonuna geçilmesi
4.4.6 Hedef :Borsa Hizmet Ağının Geliştirilmesi
Isparta Ticaret Borsası kurulduğu 1996 yılından bu yana üyelerine en iyi hizmeti vermeyi amaç
edinmiştir.Bu amaç doğrultusunda daha önce Merkez dışında Yalvaç ve Ş.Karaağaç ilçelerinde başka
kurumların bürolarında günü birlik hizmet vermekteydi.2015 yılında Yalvaç ilçesinde modern bir
temsilcilik ve satış salonu kurularak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.Şarkikaraağaç ilçesinde haftanın 2
günü Şoförler Odası bünyesinde hizmet verilmeye başlanmıştır.2016 yılı başında alınan araç ile mobil
tescil imkanı sağlanarak üyelerimize ayağında hizmet verilmeye başlanmıştır.Bundan sonraki dönemde de
hizmet ağımız üyelerimizin bulunduğu ilçeleri içine alacak şekilde genişletilecektir.

Faaliyet 4.4.6
4.4.6.1 Faaliyet gösterilmeyen ilçelerde de hizmet verilmesi ve/veya irtibat bürosu açılması
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2018 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
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BOŞ VE DOLU PERSONEL KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SIRA
NO

KADRO
DERECESi

ADI SOYADI

GÖREVİ

1-

Ali KOYAK

Genel Sekreter Yardımcısı

2-

Nurgül BARLAS

Tescil Memuru

3-

Kadir Mahmut
DUMAN

Tescil Personeli ve Veznedar

Sözleşmeli

4-

Veli KARAÇAY

Tescil,Bilgi İşlem, istatistik ve
Muamelat Personeli

Sözleşmeli

5-

Dilek
AĞAÇDİKEN

Hizmetli

6-

Uğur ÖZKAN

Muhasebe Personeli

Sözleşmeli

7-

Mehmet Yaşar
YALDIZ

Tescil Personeli

Sözleşmeli

BULUNDUĞU DER. /KAD.

Sözleşmeli
6

6/2

9

9/2

Isparta Ticaret Borsası Personel Kadroları Cetveli
Görevi

Adet

Genel Sekreter

1

Genel Sekreter Yardımcısı

1

*

Muhasebe Memuru ve Veznedar

1

*

Tescil Personeli ve Veznedar

3

*

Bilgi İşlem, İstatistik ve Muamelat Personeli

1

Kalite - Akreditasyon Personeli

Dolu

Boş
*

*

1

*

Hizmetli

1

*

Şoför

1

*

Danışman

1

*

Personellerden görev ifasında nakit para işi ile uğraşanların unvanları ile kadro cetvelinin, Borsa personel kadro cetveli
yukarıda belirtilmiş olup, ilave kadro ve personel alımı Meclis kararı ile yapılır. Ödenek yetersizliği durumunda maddeler
arası ve fasıllar arası aktarım yapılır, yine yetersiz kalınır ise ek ödenek yapılır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Ocak Ayı Faaliyetlerimiz
 Ocak ayında 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
gerçekleştirilmiş olup 39 Adet karar
öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kamu
alınmıştır.
Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve
Geliştirme Kurulu üyeleri Isparta Ticaret
Borsasını ziyaret etti.
 Mevzuatımıza göre her yıl Ocak ayı içerisinde
üye durum kontrollerinin yapılması zorunlu
olduğundan dolayı üyelerimizin vergi durum
kontrolleri sistemimiz aracılığı ile yapılmıştır.
 İŞKUR ile ortaklaşa 2018 yılı içinde 3 grup x
25 kişi =75 kişilik girişimcilik programı
uygulanmasına karar verilmiştir.
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü
Prof.Dr. Süleyman Gülcü, Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar'ı makamında ziyaret
 İş Bankası Isparta Şube Müdürü Hikmet Keklik,
etti.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet
Adar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

 PTT Isparta Başmüdürü Hüseyin Öztürk,
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ı
makamında ziyaret etti.
 2 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Şubat Ayı Faaliyetlerimiz
 Şubat ayında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleştirilmiş olup 30 Adet karar alınmıştır.

 Borsamız arşivi için 4 adet metal dosya
dolabı alımı yapılmıştır.

 Bakanlar Kurulu kararı ile Nisan 2018 dönemine
ertelenen Borsamız organ seçimlerinin yapılması
için sürecin başlatılması amacıyla Merkez İlçe
Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak başvuru
yapılması kararı alınmıştır.

 Borsamızca yapılan başvuru sonucu
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı
tarafından Borsamız organ seçimi tarihi 14
Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

 Ankara’da kurulacak Türkiye Ürün İhtisas Borsası
Anonim Şirketine ortak olma yönünde Borsa
Meclisimizin almış olduğu karar uyarınca,
Borsamız adına anılan şirketin kuruluş iş ve
işlemlerini gerçekleştirmek ve takip etmek için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik YAVUZ’un yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.

 2018 yılından yeniden uygulanacak olan
Nefes kredisi kampanyasına Borsamız
adına 100.000-TL kaynak taahhütü ile
iştirak edilmesine karar verilmiştir.
 T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı
Güdümlü
Proje
Destek
Programı
kapsamında başvuru sahibi Süleyman
Demirel Üniversitesi tarafından sunulan
“Gül ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve
Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme
Laboratuvarı” başlıklı projede Isparta
Ticaret Borsası’nın ortak olarak yer
almasına,
bu
doğrultuda,
proje
kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama
ve projeye ilişkin ortaklık beyannamesi ve
diğer belgeleri imzalamaya Genel Sekreter
Yrd.Ali KOYAK’ın yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

 25-26
Şubat
tarihlerinde
Birliğimizde
gerçekleştirilen Genel Sekterler toplantısına
Borsamızı temsilen Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK
iştirak etmiştir.



Lisanlı depoculuk sisteminin geleceği ve
devletin de teşvikleri de nazara alınarak
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk A.Ş. şirketine ortak olunmasına
karar verilmiştir.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Şubat Ayı Faaliyetlerimiz
 (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir
açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü
Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi.
Toplantıya, Isparta Ticaret Borsamızı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’a hazır
bulundu.

 Isparta Tarım Sektörü Değerlendirme
Toplantısı, Isparta İli Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
koordinasyonunda Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Müsteşar
Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun,
Bakanlık
daire
başkanları,
sektör
temsilcileri ve firmaların katılımıyla
Barida Hotels’de gerçekleşti. Toplantıya
Borsamızı temsilen Genel Sekreterimiz
Ali Koyak katıldı.

 Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel
Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Adar iştirak etti.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Mart Ayı Faaliyetlerimiz
 Mart ayında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup 22 Adet karar alınmıştır.
 Isparta Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarının açılışı bugün Gökkubbe Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Isparta protokolünün ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışa, Isparta
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’da iştirak etti.

 14 Nisan 2018 tarihinde yapılan Borsamız organ seçimleri ile ilgili olarak kamuoyunu ve üyelerimizi
bilgilendirmek amacıyla ilan verilmiştir.
 3 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Nisan Ayı Faaliyetlerimiz
 Nisan
ayında 3 adet Yönetim Kurulu  Halk Bankası Şube Müdürü Kamil Kara, TOBB
toplantısı gerçekleştirilmiş olup 26 adet karar
Nefes kredisi hakkında görüşmek üzere
alınmıştır.
Başkanımızı makamında ziyaret etti.
 14 Nisan 2018 tarihinde Borsamız Meclis
üyeliği seçimleri gerçekleştirilmiştir.

 Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve AFAD’ın birlikte yürüttüğü
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım
 20 Nisan 2018 tarihinde Borsamız Yönetim
Programı (SUY) hakkında program yetkilileri ve
Kurulu, Disiplin Kurulu ve Delege seçimleri
Borsamızın Müdürlüğü ev sahipliğinde toplantı
gerçekleştirilmiştir.
yapıldı.
 Borsamızın 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu seçimlerinin kesinleşen
sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Başkan
yardımcılığı ve Sayman üye seçimleri 30
Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 Burdur'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Teke
Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış
programına Başkanlarımız ile birlikte Meclis
üyelerimiz de katıldı.

 Borsamız iş ve işleyişinde kullanılmak ve
ilgili kurumlara gönderilmek üzere Yönetim
Kurulu ve personel imzalarını içeren yeni
imza sirkülerinin noter onaylı olarak
hazırlanmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Nisan Ayı Faaliyetlerimiz
 Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar  Isparta İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler
Yusuf Ziya Günaydın ve heyeti, Isparta
Birliği Başkanı Yaşar Köroğlu, Isparta Ticaret
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız
Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet
Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet
Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali
Ali Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde
Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
bulundu.

 Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can  Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Selçuk, Isparta Ticaret Borsası Yönetim
Başkanımız Ahmet Adar ve heyeti, Borsa
Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis
üyemiz GÜLVERLER ET ÜR.TAR.ÜR.GIDA
Başkanımız Mehmet Ali Doğan’a hayırlı
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. firmasını ziyaret etti.
olsun ziyaretinde bulundu.

 4 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Mayıs Ayı Faaliyetlerimiz
 Yeni gül sezonu dolayısıyla Yönetim kurulu
ve Meclis üyelerimizin katılımı ile 5 Mayıs
Cumartesi günü OSB ve Senir bölgesinde
bulunan gülyağı üreticilerine hayırlı olsun
ziyareti düzenlenmiş, ziyaretlere Tarım
Aktüel ekibinin eşlik etmiş, yine aynı gün
Keçiborlu ilçesindeki üyemiz Davraz Et
firmasının yeni tesisinin açılış törenine iştirak
edilmiştir.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Mayıs Ayı Faaliyetlerimiz
 Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen
Isparta Gül Fuarı ve Festivali açılış kortejine
tüm Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin
iştirak etmiş, yine Gökkubbe’de üyelerimizin
de stant aldığı kozmetik fuarına ziyaret
edilmiş, fuarın tanıtılması amacı ile fuar
öncesi tüm üyelerimize SMS atılmış ve web
sitemizden duyuru yapılmıştır. Ayrıca Tarım
Aktüel programının iki bölümü fuara
ayrılmıştır.

 Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet ADAR 12
Mayıs Cumartesi günü görevli olduğu Ekonomi
Politikaları Komisyonu toplantısına katılmıştır.
 800 adet Ramazan ayı gıda paketi hazırlanarak
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.
 14-15
Mayıs
tarihlerinde
Ankara’da
gerçekleştirilen 74.TOBB Genel Kuruluna
Borsamızı
temsilen
Yön.Krl.Bşk.Ahmet
ADAR, Meclis Bşk.M.Ali DOĞAN ve
Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK katılmıştır.

 GTI A.Ş. ‘nin 22.05.18 tarihinde Ankara’daki
şirket merkezinde gerçekleştirilmiş genel
kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
ADAR iştirak etmiştir.

 Mayıs ayında 4 adet Yönetim Kurulu
toplantısı gerçekleştirilmiş olup 28 adet karar
alınmıştır.

 Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma
Kurulunda Borsamızı temsil etmek üzere
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR
görevlendirilmiştir.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Mayıs Ayı Faaliyetlerimiz
 Gül Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı  Isparta Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen,
Mehmet Boyacı ve beraberindeki heyet,
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ a
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız
Mehmet Ali Doğan, Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleriyle birlikte, Isparta Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve
ekibine ziyarette bulundu.

 Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Dilek Özdemir, Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar’ a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

 Isparta Göller Bölgesi Teknokenti Genel Müdür
ve Koordinatörü Prof. Dr. Erkan POLAT,
 Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar,
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ a
Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
beraberindeki heyetiyle birlikte Isparta
Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya
Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Mayıs Ayı Faaliyetlerimiz
 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan
Uysal, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet
Adar’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



 Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından
Isparta’daki kozmetik sektörünün gelişiminin
sağlanması
ve
Ar-Ge
faaliyetlerinin
artırılması amacıyla hazırlanan Gül ve TıbbiAromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve
Geliştirme Laboratuvarı projesi Kalkınma
Bakanlığı tarafından onaylandı. Borsamızın
da ortağı olduğu projenin imza töreni , Isparta
Ticaret Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız
Mehmet Ali Doğan ve Genel Sekreterimiz Ali
KOYAK iştirak etti

 Borsamız tarafından geleneksel olarak
düzenlenen iftar programları Mayıs ayı
içerisinde 5 ilçede düzenlenerek üyelerimiz ve
protokol ile bir araya gelinmiştir.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Haziran Ayı Faaliyetlerimiz
 Haziran ayında 4 adet Yönetim Kurulu
toplantısı gerçekleştirilmiş olup 39 adet karar
alınmıştır
 TOBB Emekli Sandığı seçimlerine Borsamızı
temsilen teşekkül delegesi olarak Hasan
Hüseyin ÖZDEMİR; üye delegesi olarak Ali
KOYAK iştirak etmiştir.
 Üyelerimizin ihracat potansiyelini yükseltmek
amacıyla
yurtdışı fuar organizasyonu
yapılmasına karar verilmiştir.
 Ramazan bayramı münasebetiyle Isparta
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız
Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali
Doğan ile Yönetim Kurulu ve Meclis
üyelerimiz, Isparta Valiliği evsahipliğinde
Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma
programına katıldı. Program akabinde
üyelerimizin
de
içinde
bulunduğu
misafirlerini Borsamız hizmet binasında
ağırladı.

 Nefes kredisi kampanyası için Borsamız
tarafından ayrılan mevcut 100.000-TL’lik
kaynağa ek olarak 54.000-TL daha kaynak
ayrılarak
Vakıfbank Isparta Şubesine
yatırılmıştır.
 Borsamız organ seçimleri sonrası 2 yıl görev
yapmak üzere Yüksek İstişare Kurulu
oluşturulmuştur.
 5 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
 5 kişiden oluşan akreditasyon izleme komitesi
oluşturulmuştur.
 Keçiborlu ilçesindeki üyelerimize 15 günde bir
tescil hizmeti verilmesi; bir adet Ford Turneo
arcı alınarak mobil tescile uygun hale
getirilmesine karar verilmiştir.
 MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, milletvekili
adayları ve il yöneticileriyle birlikte Isparta
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız
Ahmet Adar’a ziyarette bulundu.

 İYİ

Parti Isparta Milletvekili adayı
Dr.Aylin Cesur, İYİ parti Merkez İlçe
Başkanı Hasan Büyükçam, İl ve
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar’a ziyarette
bulundu.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Temmuz Ayı Faaliyetlerimiz
 Temmuz ayında 5 adet Yönetim Kurulu  Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet ADAR,
toplantısı gerçekleştirilmiş olup 40 adet karar
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş
alınmıştır.
Törenine katılmıştır.
 Eğirdir İlçemizde üyelerimize hizmet vermek
amacıyla kiralanan dükkanın sözleşmesi
yenilenmiştir.
 Isparta Ticaret Borsası olarak personellerimiz
ve üyelerimize yönelik TSE ISO 9001:2015
versiyonu geçiş eğitimi düzenlenmiştir.
 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Valiliğin
talimatı üzerine 5.000 adet bardak su temin
edilerek Valilik Meydanında gerçekleştirilen
törende Borsamız tarafından dağıtılmıştır.
 Borsaamız üyelerinin ihracat potansiyelini
artırmak ve yenilikleri görmeleri amacıyla
yurtdışı fuar organizasyonu yapılmasına karar
verilmiş olup üyelerimize faydalı olacağı
düşünülen Interpoma Bolzano ve World Food
Moskova fuarları için çağrıya çıkılmıştır. Ön
kayıt için son başvuru tarihi olan World Food
Moskova fuarına herhangi bir katılım talebi
alınmamıştır. Interpoma fuarına talep olduğu
için
organizasyon
işlemlerine
devam
edilmektedir.
 4 Ağustosta düzenlenen Deregümü Köyü 1.
Domates ve Karanfil Festivalinde En iyi
domates
ve
karanfil
yarışması
düzenlenmiştir. Deregümü Muhtarlığınca
talebi üzerine 4 kategorinin 2.lik ödülleri
olan çeyrek altın, Borsamız sponsorluğunda
karşılanmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Ağustos Ayı Faaliyetlerimiz
 Ağustos ayında 3 adet Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleştirilmiş olup 22 adet karar alınmıştır.
 Ekonomi Kampüsünde gerçekleştirilecek olan yeni
hizmet binamızın tadilat ve dekorasyon işlemleri
için ilgili firmayla anlaşmalar tamamlanmıştır.

 Kurban Bayramı münasebetiyle Isparta
Ticaret
Borsası
Yönetim
Kurulu
Başkanımız
Ahmet
Adar,
Meclis
Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz,
Isparta
Valiliği
evsahipliğinde
Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma
programına katıldı. Program akabinde
üyelerimizin de içinde bulunduğu
misafirlerini Borsamız hizmet binasında
ağırladı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş
dünyasına yönelik ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı
Isparta'da yanıt buldu. Borsamız Başkanı Ahmet
Adar ve ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen,
Cumhurbaşkanımızın
çağrısına
tam
destek
verdiklerini açıkladı.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Eylül Ayı Faaliyetlerimiz
 Eylül ayında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleştirilmiş olup 32 adet karar alınmıştır.
 Cidde TSO başkan yardımcısı Zaid Bassam’ın
ülkemizden gelecek olan ticaret heyetlerini
ağırlamak istediklerine dair yazıya istinaden
gülyağı ve yaş meyve sebze sektöründeki
üyelerimize heyet organizasyonu için davet
gönderilmiştir.
 Ekonomi Kampüsünde gerçekleştirilecek olan
yeni hizmet binamızın bilişim alt yapı tadilat
işlemleri için ilgili firmayla anlaşmalar
tamamlanmıştır.
 TOBB ve İŞKUR Genel Müdürlüğü
tarafından imzalanan MEGİP protokolü ile
ilimizde oluşturulacak çalışma gruplarınca
üyelerimizin nitelikli işgücü talepleri alınarak
istihdam sağlanacaktır. Bu çalışma grubunda
Borsamız adına Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK ve
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Hasan Hüseyin
ÖZDEMİR ve yedeği olarak Yönetim Kurulu
üyesi
Mustafa
ÖZDEMİR’in
görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Nefes Kredisi kampanyası kapsamında TOBB
tarafından yatırılan kaynağa ek olarak Ticaret
Bakanlığı talimatı ile oda ve borsaların
ihtiyatlar dahil olmak üzere nakit varlıklarının
%25’ini Nefes Kredisi kaynağı olarak
anlaşmalı bankaları yatırması istenmektedir.
Bu kapsamda Borsamız nakit varlığından
310.000-TL’nin kaynak olarak ayrılmasına ve
anlaşmalı bankaları yatırılmasına karar
verilmiştir.
 TOBB Eğitim yardımlarının değerlendirilmesi
amacıyla firmalardan bot ve kaban için teklif
alınmıştır. Alınan tekliflere istinaden 700 bot
500 kaban siparişi verilmiştir. Ayrıca 20
öğrenci için kırtasiye yardımı hazırlanmıştır.

 TOBB
akreditasyon sisteminin 2017 yılı
Borsamız özdeğerlendirme raporu hazırlanarak
TOBB’a arz edilmiştir.
 Borsamızın TSE ISO 9001:2015 versiyonuna
geçişi sebebiyle yeni versiyona uygun iç tetkik
yapılmış ve rapor Yönetim Kurulumuza arz
edilmiştir.
 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Berlin’de
gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası genel kuruluna Yönetim kurulu
başkanımız Ahmet ADAR iştirak etmiştir.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Ekim Ayı Faaliyetlerimiz
 Ekim ayında 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı  Isparta Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar
gerçekleştirilmiş olup 27 adet karar alınmıştır.
ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen
Odalar ve Borsalar İstişare toplantısına katıldı.
 Isparta Kent Konseyi’nde Borsamızı temsil
etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız
Ahmet ADAR görevlendirilmiştir.

 Borsamız üyelerine ve muhasebecilere
dağıtılmak üzere 350 adet ajanda ve 600 adet
takvim siparişi verilmiştir.
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR) arasında işgücü
piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.
yetiştirilmesi
için
kamu-özel
sektör
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü
işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin
Osman
Arslan’ın
da
katıldığı
istişare
birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki
toplantısında oda ve borsa başkanları ile bir
eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki
araya geldi. Toplantıya birçok il ve ilçeden oda
Eğitim
ve
Beceri
Geliştirme
borsa başkanları, meclis üyeleri, genel
İşbirliği”protokolü hayata geçirildi.
sekreterler ve yetkililer katıldı.

 TSE Bölge Müdürlüğünce yapılan denetim
sonucu Borsamız TS EN ISO 9001:2015
kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak
kazandı.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Ekim Ayı Faaliyetlerimiz
 Antalya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde
9’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX),
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Antalya
Valisi
Münir
Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, ATB Başkanı Ali Çandır,
ATSO Başkanı Davut Çetin, Türk Patent ve
Marka Kurumu Başkanı Habip Asan oda
borsa
başkanları,
il,
ilçe
belediye
başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli
katılımıyla açıldı. Borsamızı temsilen ise,
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar,
Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan
ve Meclis Üyelerimiz ile Genel Sekreterimiz
açılışta hazır bulundular.

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından hazırlanan Enflasyonla Topyekûn
Mücadele Programı çerçevesinde 81 il ve 160
ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte
projeye
sahiplenme
amacıyla çalışmalar
başlatılmıştır. Bu kapsamda, Isparta Ticaret
Borsası Başkanımız Ahmet Adar, ITSO Başkanı
Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Yalçın Kurucu ortak basın
açıklaması yaparak üyelerine çağrıda bulundular.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Kasım Ayı Faaliyetlerimiz
 Kasım ayında 4 adet Yönetim Kurulu
toplantısı gerçekleştirilmiş olup 24 adet karar
alınmıştır.
 Borsamız üyelerine dağıtılmak üzere 350 adet
ajanda ve 600 adet takvim bastırılmıştır.

 TOBB tarafından 09.11.2018 tarihinde
Ankara’da düzenlenen yeni tescil programı
TİBOS
için
çalışma
toplantısına
Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK, tescil memuru
Nurgül Barlas ve tescil personeli Mehmet
Yaşar Yaldız katılım yapmıştır.

 Isparta Ticaret Borsası ‘Tarımla Sanayileşen
Isparta’ hedefi kapsamında ilimiz elmacılık
sektöründe
faaliyet
gösteren
üyelerini
düzenlediği bir organizasyonla Avrupa’da en iyi
tarımsal örgütlenmeye sahip ülkesi İtalya’ya
götürdü.
Ziyaret kapsamında dünyada elma konusunda
düzenlenen tek fuar olan Interpoma Bolzano
ziyaret edildi. Fuarda üyelerimiz birçok ikili
görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca elma konusunda
son teknolojik gelişmeler yerinde incelendi.
Programın diğer bölümünde ise İtalya’nın en
büyük ikinci kooperatifi olan Melinda’nın
tesislerine teknik gezi gerçekleştirildi. Ziyarete
katılan üyelerimiz, bölgedeki üretim ve satış
yöntemleri konularında sorularına cevap buldu
ve Isparta’daki mevcut durum ile kıyaslama
imkanı buldu.

 TOBB Nefes Kredisi kampanyası kapsamında
mevcut
limitlere
ek
olarak
Ticaret
Bakanlığı’nın talimatı üzerine 310.000-TL ek
mevduat aktarılarak 2 milyon TL daha kaynak
yaratılmış ve üyelerimizin kullanımına
açılmıştır.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Kasım Ayı Faaliyetlerimiz
 Isparta
Ticaret
Borsamız
tarafından
düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında
Tarım ve Hayvancılık Fuarının 14’üncüsü
Gökkubbe Fuar Merkezi’nde kapılarını
görkemli bir törenle ziyaretçilere açtı.

 Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis
Başkanımız Mehmet Ali Doğan tarafından,
Borsamızın geleneksel hale getirdiği Göller
Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve
Hayvancılık Fuarı’nın 14’üncüsünün açılış
törenine
TOBB
Başkanı
M.
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu davet etmişti. Fakat, yoğun
programı nedeniyle açılışa katılamayan
Başkan Hisarcıklıoğlu, Cuma günü fuarımızı
katılım nezaketini göstererek 2005 yılından
2018 yılına kadar fuarımızda stant açan
firmalara plaket takdimi yaptı.
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ISPARTA TiCARET BORSASI
Aralık Ayı Faaliyetlerimiz

 Aralık ayında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup 37 adet karar alınmıştır.
 Borsamız 2018 yılı demirbaş kayıt kontrolleri yapılmıştır

 Borsamız 2019 yılı tahmini bütçesini hazırlanarak onaylanmıştır.

 TOBB tarafından 13 Aralık tarihinde düzenlenen TİBOS (Yeni tescil programı) eğitimine

Borsamızı temsilen Tescil Memuru Nurgül Barlas ve Veli Karaçay katılım için görevlendirilmiştir.

 Kalite Yönetim sistemi kapsamında Yönetim Gözden Geçirme Konuları incelenerek karar altına

alınmıştır.

 Akreditasyon İzleme Komitesi kararları incelenerek onaylanmıştır.

62

2018 YILINDA ÜYELERİMİZİN
MEMNUNİYET DERECESİNİ
ÖLÇTÜK
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Kotasyon Listesi
ve
Ücret Tarifeleri
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174 SAYILI KANUNUN 46. MADDESİNE GÖRE ISPARTA TİCARET BORSASINA
TESCİLİ ZORUNLU MADDELER VE ENAZ HADLERİ LİSTESİ
Madde Grubu ve Nev'i

En az Miktar

I.HUBUBAT
1) Arpa
2) Buğday
3) Mısır
4) Çavdar
5) Yulaf
II.HUBUBAT MAHSULLERİ

100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg

6) Buğday Kepeği
7) Buğday Unu
8) Razmol
III.BAKLİYAT VE MAMUL
9) Kuru Fasulye
10)Mercimek
11) Nohut
IV. YAĞLI TOHUMLAR
12) Ayçiçeği
13) Haşhaş tohumu

100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 kg

V.HAYVANİ YAĞLAR
14) Tereyağı
15) Sade Yağ
VI. KURU VE YAŞ
MEYVELER
16) Leblebi
17) Badem

17 kg
10 kg

100 kg
50 kg

18) Elma

250 kg

VII.ORMAN MAHSULLERİ
19) Tomruk
VIII.ÇEŞİTLİ GIDA
MADDELERİ
A-) Hayvansal Gıda Maddeleri
20) Et
a) Büyükbaş
b) Küçükbaş
21) Peynir
a)Beyaz
b)Kaşar
B-) Bitkisel Gıda Maddeleri
22) Kuru Soğan
23) Patates

15 M3

25 kg
15 kg
17 kg
10 kg

Madde Grubu ve Nev'i
IX.TEKSTİL
HAMMADELERİ
24) Keçi Kılı
25) Tiftik Kılı
26) Yapağı
27) Yün
28) Pamuk
X. CANLI HAYVANLAR
A-) Büyükbaş Canlı
Hayvanlar
29) Boğa
30) Buzağı
31) Dana
32) Düve
33) İnek
34) Malak
35) Manda
36) Öküz
37) Tosun
B-)Küçükbaş Canlı
Hayvanlar
38) Keçi
39) Koyun

En az Miktar

40) Kuzu
41) Oğlak
XI.HAM DERİLER
A-) Büyükbaş Hayvan
Derileri
42) Malak Derisi (Dana
Derisi)
43) Manda Derisi

13 kg
13 kg

44) Sığır Derisi
B-)Küçükbaş Hayvan Derileri
45) Keçi Derisi
46) Koyun Derisi
47) Kuzu Derisi
XII.ÇEŞİTLİ MADDELER
48) Büyükbaş Ham Bağırsak
49) Küçükbaş Ham Bağırsak

50kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
250 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

13 kg
13 kg

50kg
50kg

5 adet
5 adet
5 adet
25 adet
25 adet

100 Kg
100 Kg

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ
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2019 YILINDA UYGULANACAK
KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDATLAR TARİFESİ
DERECELER

I. DERECE
II.DERECE
III.DERECE
IV. DERECE
V. DERECE
VI. DERECE

SERMAYE

KAYIT ÜCRETİ
(TL)

YILLIK AİDAT
(TL)

450 TL

450 TL

330 TL

330 TL

310 TL

310 TL

290 TL
270 TL
260 TL

290 TL
270 TL
260 TL

250.001-TL ve
üzeri
200.001-250.000
TL
150.001-200.000
TL
100.001-150.000
TL
10.001-100.000 TL
0-10.000 TL

VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER
KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

BORSA ÜYELERİNE AİT BELGELER
TARİFESİ
SİCİL KAYIT SURETİ
20
FAALİYET BELGESİ
20
İMZA ONAY BELGESİ
20
MESLEKTEN MEN EDİLMEDİĞİNE DAİR
BELGE
25
TİCARİ EHLİYET BELGESİ
25
TİCARİ İKAMETGAH BELGESİ
25
YERLİ İSTEKLİ BELGESİ
100
ORTAKLIK TEYİT BELGESİ
25

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

DİĞER HİZMET TARİFELERİ
HAKEM ÜCRETİ
Her hakem için ihtilaf konusu olan tutarın
%0,5’i
Tahkim Hizmetleri Ücreti .
200
TL
Tahkim Masrafları Avansı(Gelen fatura toplamından mahsup edilir.) 500
TL
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
Bilirkişi Ücreti (Her bilirkişi için)
200
TL
Bilirkişi Rapor Ücreti
200
TL
EKSPER ÜCRETİ
Eksper Ücreti(Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)
400
TL
Eksper Rapor Ücreti
400
TL
Analiz raporları
5
TL
Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar, hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve tescil ücretlerinin yeni halleri ile 30.01.2019 tarihinden
itibaren uygulamaya konulmuştur.
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2018 YILI TESCİL İŞLEMLERİ ve İŞLEM
HACİMLERİMİZ
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2018 YILI
YILLIK BÜLTENİ
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