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TARİHÇE:
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 1996 yılında kurulmuştur.
Isparta Ticaret Borsasının İlk Meclis Başkanı Merhum Ramazan BOYLU, ilk Yönetim Kurulu
Başkanı Alaattin ÖZDEMİR dir.
Borsamızın 2013-2016 dönemi Meclis Başkanı Sn. Nuri SELÇUK 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 ve Şarkikaraağaç’ta temsilcilik büroları ile uzaktaki üyelerine de yerinde hizmet
vermektedir.
Amaç, hedef ve vizyonu stratejik planda belirlenmiş olan Isparta Ticaret Borsası TOBB
Akreditasyon ve ISO 9001 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

1996-2005

AHMET ESKİ

2005-2009

NURİ SELÇUK

2009-2013

NURİ SELÇUK

2013-2016

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM KURULU
BAŞKANLARIMIZ

ALAEDDİN ÖZDEMİR
1996-1997

MEHMET HUBAN MURAT HİLMİ DOLMACI
1997-20
2000-2009

AHMET ADAR
2009-2013

AHMET ADAR
2013-2016
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ISPARTA TİCARET BORSASI
ORGANİZASYON ŞEMASI
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MECLİS

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

GENEL SEKRETER

Muhasebe

Tescil

Kalite ve
Akreditasyon,
Muamelat

Bilgi İşlem,
İstatistik

Genel Hizmetler
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ISPARTA TİCARET BORSASI
MECLİS VE YÖNETİM KURULU
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2013-2016
MECLİS ÜYELERİ

Nuri SELÇUK
Meclis Başkanı

Mehmet Ali DOĞAN
Meclis Başkan Yardımcısı

Ahmet KORKMAZ
Meclis Başkan Yardımcısı

Yakup SİNCER
Meclis Katip Üye

Necati TÜREDİ
Meclis Üye

Ertuğrul SİYAH
Meclis Üye

İsmail UYSAL
Meclis Üye
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Kadir KÖYLÜ
Melis Üye

Ramazan ÖNCÜ
Meclis Üye

YÖNETİM KURULU

Ahmet ADAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan GÖÇERLİ
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı

Ruhi DANACI
Yön. Kur. MuhasipÜyesi

Hasan Hüseyin ÖZDEMİR
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı

Osman GÖK
Yönetim Kurulu Üyesi
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Borsamızın Sahip Olduğu
Belgeler
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TOBB AKREDİTASYON BELGESİ

ISO-EN 9000:2008 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ BELGESİ
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Ticaret Borsası İle İlgili Yasal
Bilgiler
16 | S a y f a

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.
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.
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Borsaya kayıt 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.
Borsada ehliyet, temsil ve imza yetkisi
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.
Borsanın görevleri
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.
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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.
İKİNCİ BÖLÜM
Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri
Borsa organları
MADDE 35. - Borsanın organları şunlardır:
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu.
Borsa meslek komiteleri
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 komitelerinin görevleri
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.
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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.
Borsa meclisi
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 meclisinin görevleri
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.
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.
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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 yönetim 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.
Borsa yönetim kurulunun görevleri
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.
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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.
Borsa yönetim kurulunun yetkilerinin devri
MADDE 42. - Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana,
üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.
Borsa disiplin 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 disiplin kurulunun görevleri
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 İşlemleri
Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları
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 işlemlerinin tescili
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.
Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir:
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.
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
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az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok
on binde beştir.
İhracatın tescilinden ücret alınmaz.
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 alım satım 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.
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 işlemlerine ilişkin yönetmelikler
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
Ticaret Borsalarının Gelirleri ve Bütçe
Borsa gelirleri
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.
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h) Para cezaları.
ı) Misil zamları.
j) Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket kârları ve döviz gelirleri.
k) Sair gelirler.
Borsaya kayıt ücreti ve yıllık aidat
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 bedelleri
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.
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.
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m) Yerli malı belgesi.
n) Diğer hizmetler.

Borsa bütçesi
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 re’sen yapılabilir.
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2013-2016 DÖNEMİ ÇALIŞMA PLAN VE STRATEJİK HEDEFİ
AMACIMIZ
•

HAYVANSAL VE ZİRAİ TARIM ÜRÜNLERİNİN TİCARETİNİ GELİŞTİRMEK.

•

ÜRETİCİ VE TÜCCARI BİR ARAYA GETİRECEK PAZARLARIN OLUŞMASINI
SAĞLAMAK.

•

TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA EKONOMİSİNİ OLUŞTURMAK.

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.

VİZYONUMUZ
 PROJE VE POLİTİKALAR ÜRETMEK
 HEDEF BELİRLEYİCİ OLMAK,
 ŞEFFAF OLMAK,
 HABERDAR OLUP HABERDAR EDEN OLAN
 KURUM VE KURURLUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK
 ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMAK,
 ANALİTİK DÜŞÜNMEK,
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4. ISPARTA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI
4.1 Amaç : Hayvansal Ve Zirai Tarım Ürünlerinin Ticaretini Geliştirmek
4.1.1 Hedef: İlimizin Ülkemiz Elma Ticaretinin Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak
İlimiz yılda yaklaşık 650.000 ton elma üretimi ile Türkiye’nin en büyük elma üreticisi
konumundadır. Üretilen elmanın %60’a yakını ihracat ve iç pazara, kalan %40’lık kısmı da meyve
suyu fabrikalarına satılmaktadır. Yine üretimin yaklaşık 350-400 bin tonu soğuk hava depolarında
saklanmaktadır. İlimizin soğukhava depo kapasitesinde bakımından 94 faal depo ve yaklaşık 363
Bin tonluk depolama kapasitesi ile İstanbul’dan sonra 2.sıradadır.Elma ticareti de; hasat dönemi
olan Eylül ve Ekim aylarında bahçelerden, yılın geri kalanında ise depolardan yapılmaktadır.
İlimizin elma 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.
Elma ticaretinin düzenlenerek üretici kayıplarının minimize edilmesi ve elma pazarının belirlenmesi
için soğuk hava depoları ve üreticilerin koordineli olarak hareket etmesi sağlanacaktır.
İlimizde ve Bölgemizde üretilen Elmanın daha sonra arz ve talebe göre fiziki ortamlarda günümüz
şartlarına uygun olarak Satış Salonlarında satışının sağlanacaktır.
4.1.2 Hedef: Lisanslı Depoculuk Sistemi İçerisinde Hububat Depoları Oluşturmak
İlimizin özellikle Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç bölgeleri ve hububat ve bakliyat üretim
yerleridir. İlimizde son 3 yıla bakacak olursak üretilen ana ürün kalemleri sırasıyla 2009 yılında
102.000 ton buğday,104.000 ton arpa,21.000 ton nohut,2010 yılında 96.000 ton buğday,106.000 ton
arpa,16.000 ton nohut,2011 yılında 96.000 ton buğday), 113.000 ton arpa ve 20.000 ton nohut
üretilmiştir. Tüm kalemleri dahil edecek olursak baklagiller ve tahıl üretim toplamları sırasıyla 2009
da 233.522 ton , 2010 da 225.336 ton , 2011 de ise 236.299 ton olarak kayıtlara geçmiştir. 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.
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Yukarıda söylediğimiz hububat pazarları geliştirilerek, Isparta merkezde de bir hububat pazarı
kurulması sağlanacaktır. Ayrıca bu pazarın çevrelerine “LİSANSLI HUBUBAT DEPOLARI”
kurulacaktır.
4.1.3 Hedef: Hububat Pazarları Ve Depoları İle Entegre Olacak Hububat Borsası Kurmak
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.
Bu nedenle lisanslı depolar ve hububat pazarları bilgi işlem ağı ile donatılarak Isparta merkezli
“HUBUBAT BORSASI” kurulacaktır.
4.1.4 Hedef: Ortadoğu Ve Türk Cumhuriyetlerinde Veya Serbest Bölgelerde Şirket
Kurularak Meyve-Sebze İhracatının Artırılmasını Sağlamak
İlimiz iklimsel şartları ve coğrafi konumu nedeniyle verimli topraklara sahiptir. Bu verimlilik
tarımsal ürün zenginliği sağlamaktadır. Isparta her ne kadar sadece dünya üretiminin %65’ini
sağlayarak en büyük üreticisi olduğu gülüyle tanınsa da yaş meyve sebze üretiminde de ciddi
seviyelere gelmiştir. Ülkemiz dünyanın 3.büyük elma üreticisi olup ülkemiz elma üretiminin %26
kısmını ilimiz tek başına karşılayarak 1.sırada gelmektedir. Yine kiraz üretimimiz yıllık 20.000 ton
civarlarında olup üretimin tamamına yakını ihraç edilmektedir. Kayısı üretimimizde hatırı sayılır
seviyelere ulaşmıştır.
Bu üretim rakamlarına rağmen satışlarımızda ihracat kısmı çok düşük seviyelerde kalmaktadır.
Özellikle elmamız diğer ülkelerce uygulanan yüksek gümrük vergileri nedeniyle yurtdışı pazarlara
açılamamaktadır.
Bu nedenle Borsamız önderliğinde bir SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ kurulacaktır.
4.2.Amaç: Üretici Ve Tüccarı Bir Araya Getirecek Pazarların Oluşmasını Sağlamak
4.2.1 Hedef : Canlı Hayvan Pazarlarının Kuruluşunu Sağlamak
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
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hayvancılığında ise, hayvan sayısı ve modern toplama (soğutma tankları) sistemlerinde büyük
artışlar meydana gelmiş olmakla birlikte İlimiz için yeterli katma değeri yaratamamıştır.
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.
Isparta ve ilçelerinde belediyelerle işbirliği yapılarak “HAYVAN PAZARLARI” kurulması
sağlanacaktır.
4.2.2 Hedef: Hububat Pazarlarının Kuruluşunu Sağlamak
İlimizde 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.
Bunun yerine üretim bölgelerinde veya çevresinde HUBUBAT PAZARLARI kurulmasını
sağlamak hem rekabeti artıracak hem de ticareti düzenleyecektir.
4.2.3 Hedef: Ticaret Portalı 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
ulaşılabilme sıkıntısı yaşanmaktadır. Üretici yeterli sayıda tüccara ulaşamadığı için malını esas
değerinden satamamakta, tüccar ise istediği kalite ve miktarlarda mal bulmakta sıkıntı
yaşamaktadır.
Bu nedenle üretici ve tüccarı bir araya getirmeyi kolaylaştıracak bir TİCARET PORTALI
kurulacaktır.
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4.3. Amaç: Tarımla Sanayileşen Isparta Ekonomisini Oluşturmak
4.3.1 Hedef :Tarım Ürünlerinden Elde Edilen Katma Değerin Artırılmasını Sağlayarak
Tarım Ekonomisini Güçlü Kılmak
İlimiz bütün kesimlerin kabul ettiği gibi tarımsal üretim şehirdir. Ekonomisinde tarımın yeri büyüktür.
Isparta bir tarım şehri olmasına rağmen tarımsal ticaretten ve ürünlere verilen desteklerden ve
teşviklerden yeteri ölçüde faydalanamamaktadır. Üretiminde ülkemizde birinci, dünyada ise üst
sıralarda olduğumuz gül ve elmaya gerekli teşvik ve destekler sağlanamamıştır. Bu ve buna benzer
desteklerin sağlanmaması tarımsal ekonominin güçlenmesini engellemektedir.
Öncelikli olarak Valilik-SDÜ-Tarım İl Md.-Ziraat Odası-BAKA gibi kurum ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapılarak İlimizin Tarımsal Üretim Haritasının çıkartılması sağlanarak,
mevcut üretim değerleri değerlendirilerek, İlimizin gelecek üretim projeksiyonunun yapılması
sağlanacaktır.
Tarımsal Teşvik ve Desteklerin İlimizin mevcut ve gelecek üretim projeksiyonuna verilmesi için
ilgili kurum ve bakanlıklar nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.
Üreticilerimizin daha profesyonel olarak ürünleri pazarlaması için bir araya gelmeleri sağlanarak
kooperatifleşme, birlik oluşumu ve şirketleşme teşvik edilecektir.
4.3.2 Hedef: Tarımsal Sanayiyi Oluşturmak
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 sektörün diğer paydaşlarının bilinçlenmesi sağlanacaktır. Yine sektörel
teşviklerin verilmesi sağlanarak sanayileşmenin önü açılacak ve tarımsal sanayi şirketlerinin
bölgemizde yatırım yapması sağlanacaktır.
4.4.Amaç : Borsamız Hizmetlerini Arttırarak Ve Geliştirerek Üyelerimize Ve Sektöre Olan
Katkısını Maksimum Düzeye Çıkarmak
4.4.1 Hedef :Borsa Hizmet Kalitesinin Arttırılması
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
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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.
Günümüz ticaret sistemine daha iyi entegre olabilmek, üyelerimizi yeni pazarlara ulaştıracak ETicaret portalı kurulacaktır.
4.4.2 Hedef: Diğer Paydaş Kurum Ve Kuruluşlarla Ortak Çalışmak
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 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.
4.4.3 Hedef : Bölgesel, Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Tanıtım Yapmak Ve Temsil Etmek
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 tanıtımı yapılacaktır.
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2014 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
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Borsamız Organları 5174 Sayılı Kanun ve bu kanunun tatbikine dair Yönetmelik ve Borsamız İç
Yönergesi hükümlerine uygun olarak hizmet vermiştir.
İlimizin, bölgemizin, ülkemizin, üyelerimizin ve Borsamızın sosyal, kültürel ve ekonomik
menfaatlerinin genişletilmesi doğrultusunda 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Borsamızca
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

Borsa Personeli

BOŞ VE DOLU PERSONEL KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
Isparta Ticaret Borsası Personel Kadroları Cetveli
Görevi
Adet
Genel Sekreter
1
Genel Sekreter Yardımcısı
1
Muhasebe Memuru ve Veznedar
1
Tescil Personeli ve Veznedar
2
Bilgi İşlem ve İstatistik Personeli
1
Kalite - Akreditasyon ve Muamelat Personeli
1
Hizmetli
1
Şöför
1

Danışman

1

Dolu
*

Boş
*
*

**
*
*

*
*

*

ADI SOYADI

GÖREVİ

ALİ KOYAK
NURGÜL BARLAS
VELİ KARAÇAY

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
TESCİL MEMURU
BİLGİ İŞLEM/İSTATİSTİK, MUAMELAT
& TESCİL PERSONELİ
TESCİL PERSONELİ
GENEL HİZMETLER

KADİR DUMAN
DİLEK AĞAÇDİKEN
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1. Valilik koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığının ilimiz faaliyetleri konulu toplantıya
Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin Özdemir katıldı. (07.01.2014)

2. 10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Fresh Türkiye Fuarına Borsamız yönetimi ve
üyelerimizin katıldığı bir ziyaret organizasyonu gerçekleştirilmiştir.( 11.01.2014)
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3. TOBB akreditasyon sertifikası yenileme törenine Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis
Bşk.Nuri SELÇUK katılmıştır.Yeni akreditasyon sertifikamızı Birlik Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu'ndan almışlardır.( 14.01.2014)
4. Valilik koordinasyonunda Ekonomi Bakanlığının ilimiz faaliyetleri konulu toplantıya
Yön.Krl.Üyemiz Osman GÖK katıldı. ( 14.01.2014)
5. TKDK Isparta il koordinatörü Ali TOKER Borsamıza ziyarette bulundu.( 20.01.2014)

37 | S a y f a

6. Borsamız,ITSO ve işadamı derneklerinin ortaklaşa organize ettiği Girişimcilik Eğitimi
mülakatlarına Borsamızı temsilen Hasan Hüseyin Özdemir katıldı.(21.01.2014)

7. Antalya Ticaret Ve Sanayi Odasının düzenlediği,Birlik Başkanımız Rıfat
HİSARCIKLIOĞLU'nun da iştirak ettiği 2013 Yılı Geleneksel Vergi Ödül Törenine Borsamızı
temsilen Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR,Meclis Bşk.Nuri SELÇUK ve Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin
ÖZDEMİR katılmıştır.(23.01.2014)
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8. Aylık Olağan Meclis Toplantımıza TKDK İl Koornatör Vekili Ali TOKER katılarak yeni çağrı
dönemi ile ilgili olarak Meclsi üyelerimizi bilgilendirdi.(24.01.2014)
9. Isparta Valiliğinde gerçekleştirilen Haziran ayında Ankara'da düzenlenen olan Isparta Tantım
Günleri konulu toplantıya Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin Özdemir iştirak
etti.(28.01.2014)
10. Üyemiz Asya Meyve Suları A.Ş.'nin Eğirdir Mavigöl Otelde düzenlediği müstahsil ödül
törenine Borsamızı temsilen yönetim kurulu üyesi Osman GÖK iştirak etti.(29.01.2014)
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1. Avrupa birliği Bakanlığı faaliyetleri konulu Valilikçe düzenlenen toplantıya Borsamızı
temsilen Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin Özdemir katıldı(03.02.2014)

2. Birliğimiz merkezinde gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Politikası Komisyonu toplantısına
Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katıldı. (10.02.2014)
3. AB Bakanı ziyareti öncesi Valilikçe düzenlenen hazırlık ve istişare toplantısına
Yön.Krl.Üyemiz Osman GÖK iştirak etti. (11.02.2014)

4. 19-20-21 Şubat tarihlerinde TOBB'da düzenlenen Genel Sekreterler mevzuat eğitimine
Genel Sekreter Yrd.Ali KOYAK katılmıştır. (19.02.2014)
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5. Haziran ayında Ankara'da düzenlenecek olan Isparta Tanıtım Günleri ile ilgili Valilik
koordinasyon toplantısına Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin Özdemir iştirak etmiştir.
(20.02.2014)

6. Vergi haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarlık müdürleri ve personeli Borsamız Başkanlık
makamına ziyarette bulundu. (25.02.2014)

7. ITSO tarafından hazırlanacak olan 'Isparta Alternatif Turizm ile kalkınıyor' isimli projeye
ortaklık kararı alındı. (25.02.2014)
8. 2013 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Törenine Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Ahmet
ADAR,Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin ÖZDEMİR,Erhan GÖÇERLİ ve Yön.Krl.üyesi Ruhi DANACI
katıldı. (26.02.2014)
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1. ITSO projesi yürütülmesinde Yön.Krl.Üyesi Osman GÖK'ün Borsamızı temsil etmek
üzere görevlendirilmiştir.( 11.03.2014)
2. Stratejik Plandaki hedeflere ilişkin faaliyetlerin yıllık iş planına göre 3 ayda bir ölçülmesi
ve yıl sonunda faaliyet raporu haline getirilmesi amacıyla 5 kişiden oluşan Akredistasyon
İzleme komitesi oluşturulmuştur.(18.03.2014)
3. SDÜ Tarım Klübü öğrencileri tarafından organize edilen Ulusal Öğrenci Kongresi 24-26
Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenecek olup Kongreye Borsamızca 1.000-TL katkı
sağlanması kararı alınmıştır (18.03.2014)

4. Göller Yöresi Teknokenti Genel Kurul toplantısına Borsamızı temsilen
Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır (19.03.2014)

5. Toprak koruma kurulu toplantısına Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin
ÖZDEMİR katılmıştır. (24.03.2014)
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6.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Isparta ziyaretinde yapılan iş dünyası istişare toplantısında
Borsamızı Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis Bşk.Nuri SELÇUK temsil etmiştir. (23.03.2014)

2013 yılı Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu hazırlanarak Yönetim Kurulunca onaylanmış
ve değerlendirilmek üzere Birliğe gönderilmiştir. (25.03.2014)
8. 4 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.(25.03.2014)
9. Ticareti terk ederek vergi kaydını kapattığı tespit edilen 2 üyemizin kaydı Yönetim Kurulu kararı
ile silinmiştir. (25.03.2014)
10. Toprak koruma kurulu toplantısına Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır.
(31.03.2014)
7.
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1.
Girişimcilik Eğitimleri sonucu başarılı olan kursiyerlerin sertifika törenine
Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır.(03.04.2014)

2.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca personele gerekli eğitim aldırılmış ve
İşyeri Risk Değerlendirme Analizi ve Acil Eylem Planı raporları alınmıştır. (08.04.2014)
3.
Ankara'da düzenlenecek olan Isparta tanıtım günleri ile ilgili istişare toplantısına Borsamızı
temsilen Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin Özdemir iştirak etmiştir. (17.04.2014)
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4. SDÜ de düzenlenen 4.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine Borsamızı temsilen Gen.Sek.Yrd.Ali
KOYAK katıldı.(24.04.2014)
5. Senirkent'te düzenlenen 2.Senirkent Tarım Girdileri Sergisi'ne Borsamızı temsilen Meclis Üyesi
Necati Türedi katılmıştır. (24.04.2014)
6. Tarım İl Müdürümüz Cenk Şölen ve heyeti Borsamızı ziyareti etti. (30.04.2014)
7. Nisan ayında 3 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
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1. Isparta Tanıtım Günleri koordinasyon toplantısına Genel Sekreter Yrd.Ali KOYAK
katıldı. (14.05.2014)
2. Denizbank Tarım Sohbetlerine Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin ÖZDEMİR iştirak etti.
(14.05.2014)
3. Üyemiz Sebat Ticaret'in yeni kozmetik ürünleri tanıtım kokteyline Meclis Bşk.Nuri
SELÇUK,Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK katıldı. (16.05.2014)

4. TOBB 70.Mali Genel Kuruluna Borsamızı temsilen Meclis Bşk.Nuri
SELÇUK,Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Genel Sekreter Yrd.Ali KOYAK katıldı.
5. Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilim Şenliklerine Borsamızca 2.000.-TL maddi yardım
sağlandı.(06.05.2014)
6. Ziraat Odasınca bastırılacak olan bölge Tarımı El Kitabına Borsamızı tanıtan bir bölüm
ayrılmıştır. (13.05.2014)
7. Borsamızda yaz döneminde staj yapması için üniversite öğrencisi Azime Özmen göreve
başlamıştır. (30.05.2014)
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1. AB projemizin final toplantısına Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin
ÖZDEMİR iştirak etmiştir. (03.06.2014)

2. Ankara'da düzenlenen Isparta Tanıtım Günleri Organizasyonu açılışına Borsamız Meclis
Bşk.Nuri SELÇUK,Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR, Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin ÖZDEMİR
katıldı. (12.06.2014)
3. Teknokent olağan genel kuruluna Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR iştirak
etmiştir. (26.06.2014)
4. Tarım fuarı tarihimiz 20-23 Kasım olarak değiştirilmiştir. (03.06.2014)
5. Fen Lisesine Bilim Şenliği organizasyonu için 2.000-TL maddi destek sağlanmıştır. (17.06.2014)

6. Borsamızın Yalvaç temsilciliği için Yalvaç Belediyesinden Toptancı Hali No:3 adresindeki
dükkanın Borsamıza kiralanması yapılmıştır. (24.06.2014)
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1. Yalvaç Belediyesince düzenlenen dükkan ihalesi ile Borsamız Yalvaç temsilciliğinin kullanımı
için dükkan tahsis edilmiştir.. (01.07.2014)
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2. ISİAD tarafından düzenlenen iftar programına Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis Bşk.Nuri
SELÇUK iştirak etmiştir. (01.07.2014)

3. IYAŞPARK tarafından düzenlenen iftar programına Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis
Bşk.Nuri SELÇUK iştirak etmiştir. (03.07.2014)

4. Borsamızca geleneksel hale getirilen iftar programlarının bu yıl ki ilk ayağında Eğirdir
bölgesindeki üyelerimzile Pehlivan Rastaurant'ta bir araya gelinmiştir. (04.07.2014)
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5. Borsamız iftar programlarının ikincisinde Yalvaç-Gelendost bölgesi üyelerimizle Selin Pide ve
Kebap Restaurant!da bir araya gelinmiştir. (07.07.2014)

6. Borsamız iftar programlarının üçüncüsünde Ş.Karaağaç bölgesindeki üyelerimizle Tadım
Restaurant'da biraraya gelinmiştir. (09.07.2014)
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7. ITSO Yön.Krl Bşk.Şükrü Başdeğirmen tarafından düzenlenen iftar yemeğine
Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis Bşk.Nuri SELÇUK iştirak etmiştir. (10.07.2014)
8. Yalvaç Süt Birliği tarafından düzenlenen iftar programına Yön.Krl.Bşk.Yrd.Hasan Hüseyin
ÖZDEMİR,Yön.Krl.Sayman Üyesi Ruhi DANACI ve Meclis Üyesi Ramazan ÖNCÜ iştirak
etmiştir. (10.07.2014)

9. Borsamız iftar programlarının dördüncüsünde Keçiborlu bölgesi üyelerimizle Üstündağ Hotelde
bir araya gelinmiştir. (11.07.2014)
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10. TOBB tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL'ün iştirak ettiği Hizmet
Şeref Belgesi ve Plaket Törenine Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR ve Meclis Bşk.Nuri SELÇUK
iştirak etmiştir. (14.07.2014)
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11. Borsamız iftar programlarının beşincisi Senirkent İlçemizde ki üyelerimizle Üniversite Cafede
bir araya gelinmiştir. (19.07.2014)

12. Borsamız iftar programlarının sonuncusu S.D.Ü. Konukevinde, üyelerimizle bir araya
gelinmiştir. (23.07.2014)
13. İlimize bağlı Kadılar Köyü camiine avize alınarak yardım edilmiştir. (31.07.2014)
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1.

TOBB Akdeniz Bölge toplantısına Yön.krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır.(06.08.2014)

2.

TOBB Ticaret Borsaları istişare toplantısına Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır. (06.08.2014)
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3.

Başbakan ve Bakanların katılımıyla TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen VII.Türkiye Ticaret
ve Sanayi Şurasına Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR katılmıştır.Şurada illerdeki yerel sorunlar dile
getirilmiş ve çözüm yolları aranmıştır. (07.08.2014)

4.

3 adet yeni üye kaydı yapılmıştır. (12.08.2014)

5.

Borsamızca düzenlenen Tarım Fuarı tarihi 13-16 Kasım 2014 olarak güncellenmiştir.
(12.08.2014)

6.

Ramazan ayı içerisinde TOBB Gıda yardımı bile toplam 700 adet gıda paketi ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmıştır. (15.08.2014)

7.

Borsamızın Yalvaç temsilciliğinde üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere alınan Hububat
Analiz cihazının maliyetini finanse etmek amacıyla BAKA Doğrudan Faaliyet desteği
kapsamında proje hazırlanmasına karar verilmiştir. (26.08.2014)
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1. BAGEV Yönetim Kurulu toplantısı Borsamızda gerçekleştirildi (08.09.2014)

2. Borsamız işleyişinde
alınmıştır.(16.09.2014)

kullanılmak

üzere

bir

adet

Ticaret

Lisesi

öğrencisi

staja

3. 6 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.
4. World Food Moskova Gıda Fuarına katılım için organizasyon düzenlenmesine ve konunun
üyelere duyurlulmasına karar verildi.

56 | S a y f a

1- Kurban Bayramı bayramlaşma töreni Borsamız,Valilik,Belediye,ITSO ve Esnaf Odaları bİrliği'nin
ortak organizasyonu ile Barida Hotels de gerçekleştirildi.(04.10.2014)

2- 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen TOBB Akreditasyon çalıştayına Borsamızı
temsilen Genel Sekreter Yrd.Ali KOYAK iştirak etmiştir. (20.10.2014)
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3- 5.Yöresel Ürünler Fuarında ITSO,BAKA,YALTSO ile birlikte ortak stand açılarak yöresel
ürünlerimiz sergilenmiştir. (22.10.2014)

4- IGSIAD,ITSO ile birlikte Borsamız ev sahipliğinde İstanbul'da 5.Isparta İş Dünyası Platformu
toplantısı düzenlenerek İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren Ispartalı İşadamları biraraya
getirilmiştir. (24.10.2014)
5- 3 Adet yeni üye kaydı yapılmıştır.(28.10.2014)
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1-

10.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı(13.11.2014)

2-

24-29 Kasım tarihleri arasında SIAL Gıda Fuarı, Sharjah,Abu Dhabi ve Dubai Emirlikleri
ziyaretlerini kapsayan bir iş gezisi gerçekleştirilmiştir.
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3-

BAKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Yalvaç Temsilciliğimize yönelik hazırlanan
projemiz onaylanmıştır.

4-

19 Kasım Çarşamba günü Barida Hotels de gerçekleştirilecek olan BAKA Kalkınma Kurulu
toplantısına Yön.Krl.Başkanı Ahmet ADAR ve Gen.Sek.Yrd.Ali KOYAK iştirak etmiştir.

5-

1 adet yeni üye kaydı yapılmıştır
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1-

Toprak koruma kurulu toplantısına Borsamızı temsilen Yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR
katılmıştır(11.12.2014)

2-

TOBB tarafından düzenlenen Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare toplantısına ve
akabinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ziyaretine yön.Krl.Bşk.Ahmet ADAR
katılmıştır(12.12.2014)
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3-

Doğrudan Faaliyet Desteği çağrısı kapsamında BAKA'ya verilen 'Isparta Ticaret Borsası Yalvaç
İlçesi Hububat Analiz Laboratuvarı' isimli projemizin sözleşmesi imzalanmıştır.(16.12.2014)

45-

2015 yılı tahmini bütçesi hazırlanarak Meclsimize arz edilmiştir.
Ortağı olduğumuz BALO A.Ş. ‘ye sermaye artırım kararına istinaden Borsamız payınında
artırılması kararı alınmıştır.
2 adet yeni üye kaydı yapılmıştır.

6-
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Kotasyon Listesi
ve
Ücret Tarifeleri
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5174 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
V.HAYVANİ YAĞLAR
14) Tereyağı
15) Sade Yağ
VI. KURU VE YAŞ
MEYVELER
16) Leblebi
17) Badem
18) Elma
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

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

17 kg
10 kg

100 kg
50 kg
250 kg

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
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HİZMET VE BELGELER ÜCRET TARİFEMİZ
5174 sayılı kanunun 51.Maddesi gereğince, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 24.11.2014
tarih ve 79/06 sayılı kararı ile Borsa Meclisinin 26.12.2014 tarih ve 22/03 sayılı kararında onaylanan
hizmet ve belgeler ücret tarifesi şöyledir.
BELGELER
Sicil Kayıt Sureti
Faaliyet Belgesi
İmza Onay Belgesi
Meslekten Men Edilmediğine
Dair Belge
Ticari Ehliyet Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
Yerli İstekli Belgesi
Ortaklık Teyit Belgesi

ÜCRETLERİ(TL)
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
25,00 TL
25,00 TL
25,00 TL
100,00 TL
25,00 TL

HİZMETLER
Borsa Tescil Ücreti

ORANI
%0,1

AÇIKLAMALAR
01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tescil Ücretleri için uygulanacak Tescil Ücreti
miktarı ile her bir muamele ücretinin taban ücretinin 12,00 TL (On İki TL) ve tavan ücretinin ise 350
TL (Üçyüzelli TL) olarak, ayrıca 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Borsa Tescil Ücret oranı malın alım
ve satımı üzerinden kotasyona tabi mallar (Borsa içi Muameleler) %0,1 (binde bir) kotasyon harici
mallar (Borsa dışı Muameleler %0,1 (binde bir) olarak uygulanması ve Borsa içi ve Borsa dışı
Muameleler için 30 gün (otuz gün) süresi uygulanması, 30 günlük (otuz günlük) süreyi aşan alım ve
satımlar için Borsa Tescil Ücretinin %50 fazla alınması uygulaması yapılacaktır.

2015 YILINDA UYGULANACAK
KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDATLAR TARİFESİ
DERECELER

SERMAYE

KAYIT
ÜCRETİ (TL)

I. DERECE
250.001 TLve üzeri
350 TL
II.DERECE
200.001-250.000 TL
250 TL
III.DERECE
150.001-200.000 TL
180 TL
IV. DERECE
100.001-150.000 TL
160 TL
V. DERECE
10.001-100.000 TL
140 TL
VI. DERECE
0-10.000 TL
120 TL
KOOPERATİFLER VI. DERECEYE DAHİL EDİLECEKTİR.

YILLIK AİDAT
(TL)
350 TL
250 TL
180 TL
160 TL
140 TL
120 TL
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2014 YILI TESCİL
İŞLEMLERİ ve İŞLEM
HACİMLERİMİZ
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İŞLEM GÖREN ÜRÜNLER
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2014 YILI İŞLEMLERİ
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İHRACAT TESCİLLERİ
2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ
2014 YILINDA TESCİL YAPILAN İHRACAT ÜRÜNLERİ
ELMA STARKING
ELMA GOLDEN
ELMA GRANNY SMİTH
ARMUT
ELMA RED CHİEF
KURU SOĞAN
ELMA GALA
SOĞAN (KIRMIZI)
ELMA PİNK LAKE

642.503,00 KG
777.218,00 KG
74.400,00 KG
5.400,00 KG
314.222,00 KG
37.200,00 KG
26.281,00
600,00 KG
3.123,00 KG

2014 YILINDA İHRACAT YAPAN ÜYELERİMİZ
GÜLBUDAK GID.SOĞ.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ
MURAT ŞAVKLIYILDIZ
UMUŞ TAR.ÜR.GIDA HAY.TİC.İHR.-İTH.LTD.ŞTİ
EL-ELE TARIM ÜR.NAK.AMB.SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
KÖSELER TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT MADENCİLİK
İNŞAAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HASAN HÜSEYİN KARTAL(KARTAL TİCARET)

432.325,00 KG
252.256,00 KG
815.350,00 KG
288.319,00KG
70.198,00 KG
22.500,00 KG

EN YÜKSEK İŞLEM YAPAN 10 FİRMA
2014 YILINDA İLK 10 SIRADA YER ALAN FİRMALAR
GÜLKÖY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
HEDİYE UN FABRİKASI İM.SAN.TİC.A.Ş.
DAVRAZ ET VE ET ÜR.HAYV.GIDA İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CEBECİ SÜT VE SÜT ÜR.TAR.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLBUDAK GID.SOĞ.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ
EROL NAK.SOĞ.HAVA ZİR.ÜR.ALIM SATIM TİC.LTD.ŞTİ.
KINALI SÜT VE SÜT ÜR.ZEYTİN ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ISPARTA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRL.
GÖK TURZ.GIDA SOĞUTMA NK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
GÖL MEYVE SEBZE GIDA NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

69.837.195,66 ₺
45.517.649,49 ₺
22.948.573,82 ₺
22.146.969,29 ₺
21.365.880,89 ₺
18.033.820,49 ₺
17.769.352,36 ₺
17.681.289,50 ₺
17.591.875,29 ₺
15.536.484,95 ₺
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2014 YILI
YILLIK BÜLTEN
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