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Tüccar;
Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için
eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete
liyakat göstermesi gereken adamdır.
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MECLİS KURULU

Mustafa Yavuz AKIN
Başkan

Erdinç TAŞ
Meclis Üyesi
Katip Üye

Selahattin AHLATÇIOĞLU
Meclis Üyesi

Kağan YILMAZ
Başkan Vekili

Yüksel ERTAN
Meclis Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Feridun İbrahim ERSÖZ
Başkan Vekili
TOBB Genel Kurul Üyesi

Aydoğan EREN
Meclis Üyesi

Mehmet Ali YAVUZ
Meclis Üyesi

Özer CİN
Meclis Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Ekrem AKALIN
Meclis Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Ömer BÜYÜK
Meclis Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Halit YILMAZ
Meclis Üyesi

Murat ÖZAY
Meclis Üyesi

Hüseyin ÇETİNER
Meclis Üyesi
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YÖNETİM KURULU

Yüksel ERTAN
Başkan
TOBB Genel Kurul Üyesi

Aydoğan EREN
Başkan Vekili

Ekrem AKALIN
Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Özer CİN
Yönetim Kurulu Üyesi
TOBB Genel Kurul Üyesi

Mehmet Ali YAVUZ
Sayman Üye
Meclis Üyesi
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TİCARET BORSALARININ TANIMI
Ticaret Borsaları 5174 sayılı Türkiye Odalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 28’nci maddesi gereğince; Kanunda
yazılı esaslar dairesinde Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere
kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kurumlarıdır.
Ticaret Borsalarını, teşkilatlanmış,organize edilmiş,disiplin altına alınmış, alıcı ile satıcının bir araya gelerek malın
numunesi ve tipine göre açık arttırma ile en yüksek fiyatını bulduğu bir pazar yeri olarak tarif etmek mümkündür.
Ticaret Borsaları serbest rekabetin, arz ve talebin işlerlik kazanması için tüm şartların bir bütün halinde toplanmasını
sağlamaktadır. Pazar yerinde oluşan fiyatlar sadece yöreye değil ülke piyasasının şartlarını da işler hale getirmektedir.
Ticaret Borsalarının görevleri 5174 Sayılı kanunun 34’ncü maddesinde açık olarak belirtmiştir.

TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ
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 laboratuar 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.
i) 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
k) Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
l) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
m) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
n) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Borsa organları
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu.
Borsa meslek komiteleri
Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden; üye sayısı onbini aşan
borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite, kendi üyeleri
arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.
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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
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.
Borsa meclisi
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, onbir 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 ondört 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
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.
i) 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 rehinine 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.
n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
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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 tabii 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.
q) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin
kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Borsa yönetim kurulu
Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş; yirmi ile yirmidokuz
arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir 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
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.
i) 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.

12

TİCARET BORSALARINDAKİ İŞLEMLER
Borsaya tabi maddeler ve alım satımları
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 veya borsalar itibarıyla borsaya tabi 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
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.
2) Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu
yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir.
3) 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.
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e)

f)
g)

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 onbinde 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.
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TARİHÇEMİZ
TİCARET BORSASI (1955)
Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya maddelerin alım
satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliğine sahip
kurumlardır.
Çorlu Ticaret Borsası 1 Eylül 1955 tarihinde kurulmuş olup, ilk idare heyeti İbrahim PEKEL, Şakir UNCUOĞLU, Hüseyin
BAŞARAN, Hasan VARDAR, Ali USLUEL, Mois SARANGA ve Demir UYGUN 'dan oluşmuştur. Borsamızın organları Meclis
ve Yönetim Kurulundan ibarettir.
Hıdırağa Mahallesi Sinandede Küme Evler Mevkii, Çorlu – Çerkezköy Karayolu 3. Km. No:2/A adresinde faaliyet
gösterdiği binası ve aynı alandaki depoları kendi mülkü olup, 570 m2 lik arsa üzerine kurulmuş 1260 m2 çalışma alanlı 2
katlıdır. Aynı arsa üzerinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca onaylı bir adet 60 ton çekerli elektronik kantarı ile üyelerimize
kiraya verilmiş her biri 600 m2 lik 4 adet yatay hububat depoları da mevcuttur. 1955 yılından 2012 yılının Nisan ayına
kadar faaliyet göstermiş bulunduğu Fatih Caddesi Borsa Meydanında 850 m2 lik arsa üzerindeki bulunan 2 katlı binası
01 Mayıs 2012 tarihinde Çorlu Kaymakamlığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne kiralanmıştır.
Yine Çorlu İstasyon Mevkii Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait 12,147 m²
büyüklüğündeki arsası üzerinde 8 adet betonarme depoları ile Ticaret Bakanlığında onaylı 60 ton çekerli elektronik
kantarı bulunmaktadır.
Borsamızın hizmet binasının içinde hububat ve yağlı tohumlara ait analizlerin yapıldığı bir adet Ürün Tahlil Laboratuarı
da mevcut olup, bölgemizdeki üretici ile tüccarımızın ürünlerinin analizleri yapılmakta ve ürün değerlerine göre
fiyatlanmaları sağlanmaktadır.
Ticaret Borsamız kotasyonuna toplam 32 madde. Borsamızda satışı yapılan ürünlerin en büyük çoğunluğunu buğday,
ayçiçeği, arpa ve yulaf gibi ana tarım maddeleri oluşturmaktadır. Borsamız satış salonunda haftanın 6 günü üretici,
tüccar ve fabrikacı buluşturulup üreticinin ürünleri açık arttırma ile satılması suretiyle ürünün en iyi fiyatı bulması
sağlanır.
Ürününü satış için borsamıza getiren üreticinin malından öncelikle numune alınır. Laboratuarımızda rutubeti,
hektolitresi, gluteni, gluten endeksi, sedim değerleri ve yabancı maddeleri tespit olunur ve satış salonunda açık arttırma
usulü ile satışı yapılır. Satış sonunda malını satan üretici ürettiği malın özelliklerini ve fiyatını öğrenmekte aynı şekilde
satın alanda ne vasıftaki bir malı alacağını bilmekte buna bağlı olarak ta ürün doğru fiyatı bulmaktadır
Borsalarımız alım satım yerleri olmasının dışında, borsa dışında yapılan alım satımların tescillerinin yapıldığı kurumlar
olması nedeniyle kayıt dışı ekonominin oluşmasına engel olmakta ve alım satımların kayıt altına alınarak ekonomiye
katkı sağlanmasına sebep olması gibi kutsal bir görevi de yerine getirmektedir.
Özetlenecek olursa borsalar, daha çok üreticiye malını değerlendirmekle, üyesi bulunan tüccara ticaretini yapacağı malı
çatısı altında toplayıp arz etmekle ve diğer borsalarda oluşan fiyatlar hakkında günü gününe bilgi vermekle, ekonomiye
de fiyatın gerçek fiyat olarak bünyesinde açık bir şekilde oluşturulmasıyla hizmet vermektedir.
Borsamıza kayıtlı üyelerimiz, tarımsal ürünlerin alım satımını yapan zahireci tüccarlar ile un ve yağ imalatı yapan
fabrikalar ile dericilerden oluşmaktadır.
Çorlu'da bir ilki başlatmanın gururunu taşıdığımız ve 1995 yılında inşaatına başlanılarak 1997 yılında bitirilen ve aynı
yılda eğitimine başlayan 24 derslikli Çorlu Ticaret Borsası Lisesi'nden bahsetmeden geçilemez. Tamamı Borsamızın
kendi imkanları ile finanse edilerek inşa ettirilen ve Milli Eğitime hediye ettiğimiz lisemiz Çorlu'da tamamen süper lise
olarak eğitim veren tek okul olmasının onurunu taşımaktadır. 1997 yılından bugüne kadar olan 7 yıl içerisinde toplam
875 adet öğrencinin mezun edildiği okulumuzda üniversiteye girişlerdeki başarı oranı % 90 seviyelerindedir ki bu oran
küçümsenmeyecek bir orandır.
Eğitim ve öğretime verdiğimiz önemi Çorlu'muzun çok önem taşıyan projelerinde de göstermekte olan borsamızın
katkıları ile Çorlu'muza bir adet tam teşekküllü ambulans ve cenaze arabası kazandırılmış olup, Çorlu Emniyet
Müdürlüğü'nün ÇATOY projesinde de borsamız en büyük katkıyı sağlamıştır.
Çevremizin yeşillendirilmesi ve hava kirliliğine bir nebze de olsa katkımızın olabilmesi amacıyla Çorlu ve civar köylerinde
ağaçlandırılacak alanların tespit edilerek bu alanlara ekilecek ağaçların temin edilmesinde de önderlik edilmiştir.
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Yine Milli Emlak Müdürlüğünden amaca yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere 2007 yılında arsası alınarak 2009 yılında
inşaatına başlanmış olan yeni hizmet binamız 2012 yılında tamamlanarak Borsamızın daha modern usullerde faaliyet
göstermesi amaçlanmış ve İskanı da 2013 yılında alınmıştır.
2009 yılında İSO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Borsamızda kurulmaya başlanması ile 2012 yılının Temmuz ayında İSO
9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış, 2012 yılının Ağustos ayında da TOBB' ne Akredite Borsa olmak üzere
müracaatımız yapılmış, 25 kasım 2013 tarihinde Türk Loydu Denetleme görevlilerince yapılan Belgelendirme Denetimi
neticesinde Borsamız Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

VİZYONUMUZ
Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti sağlayan, modern
öncü bir borsa olmak.
İlçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda,
bir araya getirerek, Avrupa Birliği sürecinde yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, Çorlu Ticaret
Borsası'nın kendisini, tanımını ve tüm üyelerini AB'ye hazırlamaktır.

MİSYONUMUZ
Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek; üyelerimizin ve üreticilerin genel ihtiyaçlarını hızlı,
tarafsız, güvenilir bir şekilde sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Çorlu Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28. Maddesine
dayanılarak Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul
olmak üzere kurulmuştur.
Bu doğrultuda Çorlu Ticaret Borsası’nın üst yönetim ve çalışanları geleceğe ait vizyon ve
misyonunu oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 Çorlu Ticaret Borsası'nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet
anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek,
 Tüccar ile Üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun
şekilde uygulanmasını sağlamak,
 Yurtiçi borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak,
 Üyelerimize ve halkımıza hizmet için bölgesel ve yöresel destek sağlamak.
Bu ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
gerekliliklerini karşılayarak uygulamayı ve geliştirmeyi üst yönetim taahhüt eder. Tüm çalışanlar bu bağlamda bu
standardın ve kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

MECLİS

Hesap İnceleme Komisyonu

Disiplin Kurulu

YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETER

Akreditasyon Sorumlusu

Tescil İstatistik

Laboratuarlar

Satış ve İdari
İşler

Muhasebe

Bilgi İşlem

17

2015 YILI KAMU HİZMET STANDARTLARIMIZ

18

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
21 Ocak 2015
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ERTAN ve Üyeler Aydoğan EREN, M.Ali YAVUZ, Özer CİN ve Meclis Başkanı M.Yavuz
AKIN Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Habib KORKMAZ’a nezaket ziyaretinde bulundular.

24 Ocak 2015
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ERTAN ve Üyeler Aydoğan EREN, M.Ali YAVUZ, Özer CİN ve Meclis Başkanı M.Yavuz
AKIN Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Serkan GÜRZSOY’a Nezaket ziyaretinde bulundular.

19

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
18 Şubat 2016
Çorlu Ziraat Odası Başkanlığına Seçilen Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz M.Ali YAVUZ ve Yönetimini, Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel ERTAN, Meclis Başkanı M.Yavuz AKIN ve Meclis Üyeleri tebrik ziyaretinde bulundular.

18 Şubat 2015
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ERTAN ve Meclis Başkanı M.Yavuz AKIN Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan
Tekirdağ ili Oda ve Borsa Başkanları toplantısına iştirak ettiler.

20

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
24 Şubat 2015
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Borsamızı iadei ziyarette bulundular.

21

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
19 Mart 2015
Marmara Un Sanayicileri Derneğı ̇ Seçimli Genel Kurul Toplantısı Borsamız Konferans Salonunda Yapıldı.

20 Mart 2015
UMAT İpsala Yönetim Kurulunun Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Borsamız Meclis Toplantı Salonunda Yapıldı.

01 Nisan 2015
TRAKYA ABİGEM A.Ş. Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu muhasip Üyesi Mehmet Ali YAVUZ Borsamızı temsilen
iştirak etti.

22

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
08 Nisan 2015
Çorlu Ziraat Odası Yönetimi Borsamıza Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

23

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
25 Mayıs 2015
Çorlu Ticaret Borsası Meclisi görüş alışverişinde bulunmak üzere Karadeniz’deki Borsaların ziyareti amacıyla Karadeniz
seyahatinde bulundular.

09 Haziran 2015
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ERTAN ile Meclis Başkanı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da
iştirak ettiği ve Tekirdağ Ticaret Ve Sanayi Odasında düzenlenen Tekirdağ’ın sorunlarının görüşüldüğü toplantıya iştirak
ettiler.

24

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
29 Haziran 2015
Çorlu Belediye Aşevi’nde iftar yemeği düzenlendi.

25

2015 YILI FAALİYETLERİMİZ
06 Kasım 2015
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Tekirdağ Bakanlık İstiyor toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
ERTAN iştirak ettiler.

26

2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER
Borsamızdaki işlemlerin başlangıç noktası Tescil ve Muamelat Servisidir.
Borsamıza üyelik için yapılan Başvuruları ve dosyalarının hazırlanması ve kontrolü Tescil Servisi ile Muamelat Servisi
tarafından koordineli olarak yapılmakta ve Üyelik evrakı tam olan talepler Genel Sekreterliğe sunulmakta ve Yönetim
Kurulu kararı ile Borsaya kayıtları yapılmaktadır.
Üyelerin Web tabanlı Üye modülüne giriş işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yapılmakta tebligatları muamelat
servisi tarafından yapılmaktadır.
Tecil ve Muamelat Servisi;
Üye dosyalarının usulüne uygun tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
Borsamız kotasyonunda tabi maddelerin alım satımlarına ait tescillerinin mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,
Tescil kayıtlarını tutmak, yapılan tescil,düzeltilen tescil ve iptal edilen tescillerin verilerini raporlamak,
Tescil defterinin Yönetmeliklere uygun tutulması ve arşivlenmesini yapmak,
Günlük fiyatların tespit ve ilanını sağlamak,
Günlük,haftalık,aylık ve yıllık bültenleri kayıtlarına uygun hazırlanması ve ilanını sağlamak,
Borsamızda yapılan yazışmaları usulüne uygun yapmak,arşivlemek,
İstatistik Çizelgelerini ve raporlarını hazırlamak ve talepleri bu rapordan faydalanarak ilgililere göndermek,arşivlemek
görevlerini yerine getirmek zorundadır.
2015 yılında Borsamıza toplam 6560 adet tescil başvurusu yapılmış ve işlemleri onaylanmıştır.
2014 yılındaki İşlem Hacmimiz 891.100.164,76TL. iken, 2015 yılında 1.054.334.621,24TL. olarak gerçekleşmiş olup,
gerçekleşme oranımız % 118 olmuştur.
Son 3 yıllık gerçekleşmeler
2012 yılı 737.838.070,32 TL
2013 yılı 702.039.549,98 TL
2014 yılı 891.100.164,76 TL olarak göz önüne alındığında işlem hacmimiz 2015 yılında % 18 lik bir artış
göstermektedir.
Borsamız Laboratuvarında bölgemiz ürünü olarak ;
2013 yılında 1341 buğday, 1102 ayçiçeği, 96 kanola
2014 yılında 1645 buğday, 847 ayçiçeği, 175 kanola
2015 yılında 1629 buğday, 2012 ayçiçeği, 302 kanola
numunesinin analizleri yapılmıştır.
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