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İlçemizde 19 Haziran 1968 tarihinde kurulan Ticaret Borsamız, kuruluş tarihine bakıldığında 

bölgemizdeki en eski borsalardan biridir. İlçemizdeki ticari hayatın yoğunluğu ve tarım 

ürünlerinin daha sağlıklı bir şekilde pazara çıkması gerekliliğinin etkileriyle ilk Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Günay ve çevresindeki tüccar arkadaşlarının çabasıyla Ereğli Ticaret 

Borsamızın temelleri atılmıştır. 

Borsamız her geçen gün gelişen borsacılık anlayışı ve bu gelişime ayak uydurmanın gereği 1998 

yılında satın aldığı Adana yolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan toplam 9.400 

metrekare alanda Yeni Buğday Pazarı sitesini planlayarak 3000 metrekare alan üzerine kurulan 

yeni hizmet binasını 2002 yılında tamamlayarak hizmete açmıştır. 

2005 yılında ürün analiz laboratuarı kurulmuştur. 2016 yılında Elektronik donanımlı online satış 

salonu sistemidekurularak  teknolojik açıdan her türlü donanıma sahip satış salonunda 

T.M.O’nun alımlarıyla,  açık arttırma usulü satış salonu işlemlerini sürdürmektedir. 2008  

yılında çiftçiler ve üyelere daha iyi hizmet amacıyla kurulmuş bulunan 60 tonluk elektronik 

kantar faal olarak hizmet vermektedir. Borsacılığın gerektirdiği tüm hizmetleri yerine getiren 

hizmet binası ile toplam 181 faal üyesine 7 personeli ile en iyi hizmeti vermek için 

çalışmaktadır. 

Ereğli Ticaret Borsası yönetimi, üyelerine ve bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha 

çok ve daha iyi hizmet edebilmek için başlatmış olduğu süreçte; 2008 yılında başlatmış olduğu 

Kalite çalışmaları çerçevesinde 04.11.2008 tarihinde TS EN ISO 9001:2008  Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesini ve ardından 18.04.2011 tarihinde de TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 

Yönetim Sistemi Belgelerini alarak kurumsal bir yapıya ulaşmayı ve vermiş olduğu hizmetlerde 

kalite standartlarını yakalamayı hedeflemiştir. 

Ereğli Ticaret Borsası ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) TOBB Oda ve Borsa 

Akreditasyon Belgesine sahiptir. TOBB 6. Dönem Akreditasyon Sistemine 21 Ekim 2008 

tarihinde başvurusunun  kabul edilmesiyle çalışmalara başlayan borsamız yaklaşık 1,5 yıllık 

süreçte, yapmış olduğu hizmet geliştirme çalışmalarıyla 07 Temmuz 2010 tarihinde yapılan 

belgelendirme tetkikini başarıyla tamamlamış Akreditasyon Belgesini alarak beş yıldızlı borsa 

hizmeti veren ilk dönem Akredite borsalar arasında yerini almıştır. Bu doğrultuda borsamız 

faaliyetleri geliştirilmiş yeniden yapılanma ile  hem hizmetlerin nicelik ve nitelikleri artırılmış, 

hem de bu hizmetlerin çağdaş yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi ile üyelere sunulması 

sağlanmıştır.  

Ereğli Ticaret Borsası sahip olduğu bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine getirmek 

üzere, değişim ve dönüşüm sürecine önemli katkı sağlayacak olan Stratejik Planın önemine 

inanarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Stratejik Planlama Kurumlarda;  

 planlama kültürünün oluşmasına,  

  kaynakların optimal biçimde kullanılmasına,  

 politika ve kararların doğru bilgiye dayandırılarak alınmasına,  

 geleceğin bilinçli bir biçimde oluşturulmasına,  

 planın uygulanmasına,  

 ve kurumsal performansların ölçülmesine olanak sağlayan bir yönetim aracıdır.  
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 Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.  

  Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve 

ilân etmek.  

 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.  

 Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.  

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 51. inci 

maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.  

 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 

sunmak ve ilân etmek.  

 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.  

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 

uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.  

 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. 

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

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 

Kanunda ayrıca, Ticaret borsalarının Organları:  

a) Meclis  

b) Yönetim Kurulu  

c) Disiplin Kurulu  

Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için 

çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkanları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk 

ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı 

zamanda birer hizmet kuruluşu da olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, 

sunulan tüm hizmetlerde üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet 

anlayışı da zaten bunu gerektirmektedir.  

 



EK-Ü-006Rev.Tar./No:17.04.2019/04 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

BORSALARIN FAYDALARI 
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  Liberal ekonomilerin önemli kurumlarından biri olan Ticaret Borsalarının faydaları ise şöyle 

sıralanabilir; 

 Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine 

ulaştığı ölçüde, Devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle 

üstleneceği mali yük azalır. 

 Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının  Borsaya tescili ile kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta, böylece devletin bu ürünlerde stopaj , 

kdv ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir. 

 Ticaret Borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları da istikrara kavuşturur. 

 Ticaret Borsaları, İhracatçıya Avantaj Sağlar: Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında 

çalışan üretici ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat taahhütlerini zamanında 

ve istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme imkanını bulabilmektedirler.  

 Ticaret Borsaları Tüketici Menfaatlerini Korur: Ticaret  Borsaları üretimi ve tüketimi 

son derece yaygın olan tarım ürünlerinin bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen 

telafi ederek, tüketicinin menfaatlerine uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda 

bulunur. 

 Ticaret Borsaları Üreticiye Fayda Sağlar:Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda 

alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla 

satabildikleri bir piyasadır.  

 Ticaret Borsalarına sadece Borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve Borsada işlem 

yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her Borsada 

satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur. 

 Tahkim Yöntemiyle İhtilafların çözümünde zaman kaybı yaşanmaz.  

 Üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri 

marifetiyle çözülür 
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VİZYON 

 

 

 

  

Ereğli Ticaret Borsası 5174 sayılı Kanun çerçevesinde; 

 
Sürekli gelişimi desteklemek ve değişimi yönlendirmek 

İnsan kaynağı ve teknoloji ile sürekli desteklenen kaliteli hizmet 
yaklaşımları ve uygulamaları geliştirmek 

Çalışanlarımızın kişisel gelişimini, yetkinliğini ve mutluluğunu ön 
planda tutmak 

Üye ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en 
doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerileri sunmak 

Toplumsal sorumluluk bilinci içinde çevreye ve topluma fayda sağlamak 

Tarım ve hayvancılığa dayalı ticaret sektörünün gelişmesini sağlayarak  Üyelerimizinsosyo 

ekonomik gelişimine öncülük etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak 

 

 

 

 

Üyelerimize ve ilçemize her alanda çözümler ve yenilikler sunan güçlü bir BORSA olmak 
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YENİLİKÇİLİK,YARATICILIK VE DEĞİŞİME 

AÇIKLIK 
 

 

VERIMLILIK VE ETKINLIK 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

DÜRÜSTLÜK,GÜVENİLİRLİK,ŞEFFAFLIK 

YENİLİKÇİLİK, YARATICILIK VE DEĞİŞİME AÇIKLIK 

VERİMLİLİK VE ETKİNLİK 

KALİTE VE SONUÇ ODAKLILIK 

ÇALIŞAN VE ÜYE MEMNUNİYETİ 

EKİP ÇALIŞMASI 

SÜREKLİ GELİŞİM 

KALİTELİ HİZMET 

TOPLUMSAL SORUMLULUK 

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 

SÜREÇLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 
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ETİK KURALLARIMIZ VE 

POLİTİKALARIMIZ 

 

 

 

  
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.. 

Karşılıklı ilişkiler ve üye ilişkileri saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak 

şekilde yürütülür. 

Kaynaklarımız en verimli şekilde kullanılır. 

Üyelerimize ve topluma karşı görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket 

edilir. Tüm kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve 

uygulanması sağlanır. 

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen 

faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.    

İş süresince ve iş sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili 

gizlilik esas alınır. 

Her türlü hizmet ve çalışmalarda borsamız misyonuna ve değerlerine hizmet 

edecek şekilde davranılır. 
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Üye İlişkileri Politikamız 

 Tümfaaliyetlerimizdeüyegereksinimlerine net birşekildeodaklanmak, beklentilerinibelirlemek, doğruanalizetmekvekarşılamak 

 Tümsüreçveaktivitelerimiziüyeistekvebeklentilerinikarşılayacakşekildeyürütmek 

 Üyelereilişkinçalışmalarısürekligünceltutmaküyelerinborsafaaliyetlerinekatılımınısağlayaraküyeilişkilerinigüçlendirmek 
 Üyebilgileriningizliliğinigüvencealtındatutmak 

 Üyeodaklıyönetimyaklaşımımızlaüyegereksinimvebeklentileriniizlemekamacıylaperiyodiküyeziyaretlerigerçekleştirmek. 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız 

 Şeffaf, EşitveKatılımcıYönetimanlayışıileçalışanlarımızısüreçlerimizedahiletmek 

 Çalışmalarımızdaüyeodaklıyaklaşımıesasalmak, gelişimodaklıanlayışçerçevesinde, her 

birçalışanımızınKatmaDeğerYaratançalışanolmasınısağlamak 

 Doğruişedoğruinsan, doğruinsanadoğruişpolitikasınıyaşatmak 

 Çalışanlarınbilgilerini, becerilerini, kurumvekişilerleilişkiyetkinlikleriniarttırmak 

 EREĞLİ TİCARET BORSASI ruhunuyansıtanbirkurumkültürüoluşturmak. 

Haberleşme ve İletişim Politikamız 

 Üyelerimizinticarihayatlarındaihtiyaçduydukları her türlüdoğruvegüncelbilgiyi/haberleriüyelerimizeaktifveetkinbirşekildeulaştırmak.  

 Kurumiçindevedışındatemastaolduğumuzpaydaşlarımızla; anlaşılabilir, sürdürülebilirlikilkeleriyleyazılıvegörselmedya da dahil, 

teknolojiningerektirdiği her türlüiletişimimkanlarınıkullanmak. 

 Düzenliveçiftyönlüolaraksağlanangüncelbilgilerin, doğruzamandavedoğruyerdepaylaşımınısağlamak. 

 İletişimaraçlarındakiyenilikleritakipederekhızlı, doğru, etkinbilgilendirmeyapmak 

 Tercihettikleriiletişimaraçlarıkonusundaüyelerimizedanışarakistekleridoğrultusundailetişimyöntemleribelirlemekveiletişimkaynaklarınıverim
libirşekildekullanmak. 

 İletişimdemahremiyetevegizliliğesaygıduymak 
 

Bilgi İşlem Politikamız 

 Kurumumuzdakibilgivarlıklarınıngizlilik, bütünlükveerişilebilirlikihtiyaçlarınıkarşılamak. 

 Borsamızdabilgigüvenliğiileilgilirisklerikabuledilebilirdüzeyeindirgemek. 

 Bilgigüvenliğirisklerimizisürekligözdengeçirerekkabuledilebilirseviyeninüstündekiriskleriçinönlemalmak. 

 Personelimizinbilgigüvenliğibilinçleriniyüksektutmak, tümfaaliyetlerimizdeyasalşartlarauymakvesistemimizisürekliiyileştirmek 

 

Mali Politikamız 

 Faaliyetlerimizigelirimiziartıracakşekildeplanlayarakborsamızınihtiyaçduyduğukaynakları en 

uygunşartlardasağlamak.   

 Borsamızmevcutkaynaklarınıilçemizinekonomikgelişiminidestekleyici, 

istihdamınakatkısağlayacakşekilde  kullanmak. 

 Mali risklerimizideğerlendirerekrisklerekarşıönlemalmak.  

 Harcamalarvegelirlerintoplanmasındaverimlilik, tutumluluk, şeffaflık, adalet, 

doğruvezamanındabilgiilkelerinibenimsemektir. 

 BorsamızStratejikPlanıveYıllıkİşPlanıhedefleri  kapsamındakifaaliyetlerini, yıllıkcaribütçeyegöreyürütmek 

 

Kalite ve ŞikayetPolitikamız 

 Yönetimvepersonelinkatılımıyla, mevzuatlarauygun, kesintisiz, zamanındaveetkinhizmetsunaraküyememnuniyetini en 
üstseviyedetutmak,  

 Risk 

temellidüşünmeyedayalıyönetimanlayışıilerisklerimiziperiyodikvesistematikolarakdeğerlendirmekvegerektiğindetedbiralınmasınısağlamak 

 Tümpaydaşlarımızilegüvenedayalıişbirliğiiçindeolmak 

 KaliteYönetimSistemimizigözdengeçirereksürekliiyileştirmek 

 Toplumsalsorumluluğunbilincindebirborsaolaraksağlıkyatırımlarıyapmak 
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MECLİS 

KURULU 

DİSİPLİN 

KURULU 

HESAPLARI 

İNCELEMEK

OMİSYONU 

 

YÖNETİM 

KURULU 

 

GENEL 

SEKRETER 

POLİTİKA 

TEMSİL 

SOR. 

AKR. 

İZLEME 

KURULU 

BİLGİ 

İŞLEM 

GÖREVLİSİ 

AKR. 

SORUMLUSU 

AKR.. 

SORUMLU 

YARDIMCISI 

BASIN 

İLETİŞİM 

GÖREVLİSİ 

SORUMLU 

VETERİNE

RHEKİM 

LABORATUAR 

SORUMLUSU

-ZİRAAT 

MÜHENDİSİ 

MUHASEBE 

MEMURU 

TESCİL 

MEMURU  

SEKRETER 

 

KANTAR 

MEMURU 

 

KURUM 

ŞOFÖRÜ 
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 EREĞLİ TİCARET BORSASI ORGANLARI 

 

  
Ereğli Ticaret Borsası 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 

“Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri” bölümündeki maddelerde belirtildiği şekilde oluşturulmuştur. 

Organ toplantılarının işleyişi, Borsa Muamelat Yönetmeliğindeki “Organ Toplantıları ve Kararları” 

bölümünde belirtildiği şekilde yürütülmektedir.  

 Ereğli Ticaret Borsası Organları aşağıdakilerdir.  

 Meclis Üyeleri :14 kişi  

 Yönetim Kurulu Üyeleri : 5 kişi  

 Disiplin Kurulu : 6 kişi 
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BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ 

 

 

 

  

 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

 Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek 

 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekte görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 

 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek bilirkişi listesini onaylamak. 

 Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. 

 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler 

hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehinine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma 

yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

 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. 

 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek 

kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

 Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. 

 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. 

 Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının 

üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

  İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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MECLİS ÜYELERİMİZ 

 

 

 

 

Ç3 

 

 . 

MECLİS TOPLANTILARI 

Ayda bir kere ve her ayın ikinci haftası toplanır.  

 

 

 

 

. 
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SÜLEYMAN YILDIZ – MECLİS BAŞKANI 

 
MUSTAFA KALE- MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI 

 

 
ZEKERİYA ÜNLÜ- MECLİS ÜYESİ  

 

 
UĞUR YAMAN – MECLİS ÜYESİ 

 
AHMET HAKKI KILIÇ – MECLİS ÜYESİ 

 

 
FATİH YAĞCI – MECLİS ÜYESİ 

 

 
YUSUF YÜREKLİ – MECLİS ÜYESİ 
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OSMAN ARSLAN - MECLİS ÜYESİ 

 

 
MEHMET VARDAR – MECLİS ÜYESİ  

 

 
ÇAKIR TAŞTEPE – MECLİS ÜYESİ  

 

 
EYÜP ERCAN – MECLİS ÜYESİ 

 

 
DURAN TURHAN – MECLİS ÜYESİ 

 

 
ABDURRAHMAN BALCILAR – MECLİS ÜYESİ  

 

 
CEM İŞERİ – MECLİS ÜYESİ 
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YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

  

 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 

 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine 

sunmak.                                                    

 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

 Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine 

usulüne uygun olarak karar vermek. 

 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen  esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak. 

 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu 

belirlemek. 

 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere  meclise sunmak. 

 Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.         

 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp 

meclise sunmak.     

 Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

 Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin 

borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

 Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek. 

 Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 

yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  

 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan 

diğer görevleri yerine getirmek. 

  ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon 

sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek. 
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YÖNETİM KURULU 

ÜYELERİMİZ 

 

 

 

 

Ç3 

 

 . 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

Yönetim Kurulu toplantıları her hafta Çarşamba günleri 

yapılır  

 

 

 

 

. 
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ZEKERİYA ÜNLÜ – YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

 

 

 

UĞUR YAMAN – YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

 

 

 

YUSUF YÜREKLİ – YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

 

 

 

FATİH YAĞCI- YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

 

 

 

AHMET HAKKI KILIÇ – YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
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DİSİPLİN KURULU 

ÜYELERİMİZ 

 

 

 

 

Ç3 

 

 . 

  

 

 

. 

 

 

 

DİSİPLİN KURULU GÖREVLERİ 

Borsaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını  5174 sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili 

mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

 Meclise, borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası 

verilmesini önermektir. 
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MAHMUT SARIBUDAK –  DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 

 

 

 

FAHRİ DEMİRDÜZEN – DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 

 

 

 

HİKMET DALKILIÇ – DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 

 

 

 

MUSTAFA MAÇ – DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 

 

 

 

İSHAK YAĞIZ – DİSİPLİN KURULU ÜYESİ 
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BORSA 

PERSONELLERİMİZ 

 

 

 

 

Ç3 

 

 . 

PERSONELİN GÖREVLERİ 

Personelin görevleri görev tanımlarında belirtilir, personele dağıtılır.  

 

 

 

 

. 

 

 

 



EK-Ü-006Rev.Tar./No:17.04.2019/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUNCAY TUNÇ – GENEL SEKRETER 

EBRU YANAROĞLU – MUHASEBE MEMURU – AKREDİTASYON SORUMLUSU – BİLGİ 

İŞLEM SORUMLUSU 

SADETTİN ERCAN –TESCİL MEMURU  

AYŞEGÜL YANAROĞLU  –TESCİL MEMURU – BASIN İLETİŞİM GÖREVLİSİ – EBYS  

CELİL UZAN  –KANTAR TAHSİLDAR MEMURU  

SELİM YÜCEL  – KURUM ŞOFÖRÜ  

GÜLBEN POLAT  – SEKRETER – AKREDİTASYON SORUMLU YARDIMCISI  

ŞERİFE TÜFEKÇİ  –  ZİRAAT MÜHENDİSİ  

EBUBEKİR SÖZERİ  –  SORUMLU VETERİNER HEKİM  



EK-Ü-006Rev.Tar./No:17.04.2019/04 

 

  YÖNETİM BELGELERİMİZ ***** 
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TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

Kurumunuzu en iyi yönetmenin kurallarını standarda bağlar. 

ISO 9000 Kurumumuza Faydaları? 

 Kurumda kalite anlayışını geliştirir. 

 Verimliliğini artırır. 

 Etkin bir yönetim anlayışı oluşur. 

 Çalışanların tatminini ve motivasyonunu artırır. 

 Kurum içi iletişimde iyileşmeyi sağlar. 

 Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü  sağlar. 

 Zaman ve kaynakların etkin kullanımını sağlar. 

 Üye şikayetinin azalmasını, memnuniyetin artmasını sağlar. 

 Ulusal ve uluslararasıdüzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem 
uygulanmalıdır. 

TS ISO 10002 ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ  

Geri bildirime (şikayetler dahil) açık olan üye odaklı bir ortamın oluşturulmasıyla üye memnuniyetinin 

arttırılması, alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi için kurumumuzun 

kabiliyetinin artırılmasını sağlar. 

 

AKREDİTASYON SİSTEMİ 

Akreditasyon Kriterleri : TOBB tarafından oluşturulmuştur. 

Borsamız 6.dönemde akredite olmuş ve Akreditasyon süreci devam etmektedir.  
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ÜYELİK İŞLEMLERİMİZ 



EK-Ü-006Rev.Tar./No:17.04.2019/04 

 

  

EREĞLİ TİCARET BORSASINA NASIL ÜYE OLURUM ? 

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım 

veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların 

kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir. 

Ereğli Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri 

tamamlayarak Tescil Birimimize teslim etmeleri gerekmektedir 

 Gerçek Kişilerin (Şahısların) Kaydı İçin Gerekli Belgeler 

 50.000.00 TL (Elli Bin Türk Lirası) banka teminat mektubu 

 İşgal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği 

ya da sicil tasdiknamesi, 

 Esnaf/Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini gösterir belge 

 Noter tasdikli imza beyannamesi, 

 Kimlik fotokopisi, 

 Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

 Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 

 Beyanname, (Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu) 

 Peşin kaydiye ücreti. (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz) 

 Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler 

 Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler 

 50.000.00 TL (Elli Bin Türk Lirası) banka teminat mektubu 

 Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi, 

 Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği  

 Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini gösterir belge,  

 Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri, 

 Temsilcilerin yeni çekilmis 3'er adet fotografları, 

 Ortakların ve temsilcilerin kimlik fotokopileri, 

 Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 

 Beyanname,  (Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu) 

 Peşin kaydiye ücreti. (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz) 

 Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler 

Beyanname (Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu - Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu) formları sitemizde üyelik işlemleri 

bölümünden (www.ereglitb.org.tr) indirildikten sonra eksiksiz doldurulup, yetkililerce imzalanacak ve kaşeli 

olacaktır. 
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EREĞLİ TİCARET BORSASI’NDAKİ ÜYELİK BİLGİLERİMİ GÜNCELLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIM? 

 ÜyelikkayıtlarınızlailgilibirdeğişiklikolduğundaBorsamızagelerekbelgeleri
ylebirliktemüracaatetmenizgerekmektedir. 

Belgelervedilekçenindoldurulmasıilebeyanedilenbilgilerindeğişiklikleriilgi
liborsapersonelitarafındangerçekleştirilir.  

 Borsamızileilgilibilgileretkinliklerdenhaberdarolmanızve size 
zamanındaulaşabilmemizamacıylakullanacağımıziletişimbilgilerinizindeği
şmesidurumundagüncelbilgilerinizi web sayfamızdabulunan 

(www.ereglitb.org.tr)  
üyebilgigüncellemeformunudoldurarakveyaborsamıztelefonlarını  (0332 

734 71 41-42-43) arayarak da yenileyebilirsiniz.  

EREĞLİ TİCARET BORSASI ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidatlarını geciktirmeden 

ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle, Yapılan hizmetler karşılığı 

belirlenen ücretleri ödemekle, 

 Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde meydana gelen 

değişiklikleri en kısa sürede borsaya bildirmekle, vergi dairesinden kaydını sildiren üyeler vergi 

dairesinden  iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde borsaya  bunu bildirerek kayıt sildirme 

işlemlerini gerçekleştirmekle, borsaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle, 

Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla, 

  Firmalarının Ticaret Sicilindeki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde 

borsaya bildirmekle, 
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TESCİL İŞLEMLERİ  

 

Borsamız kotasyon listesindeki maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsamıza 

tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. 

 Borsamıza tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım 

işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsamızca tescil edilebilir. 

 Tüketicilerin kendi ihtiyaçları için yaptıkları alımlar ile borsamıza tabi maddelerin en az miktarları kadar veya 

bu miktarın altında yapılan alım satımlar tescile tabi değildir. 

 Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde bindir ve bu oranı borsa meclisi belirler. 

İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, muamele başına azami tescil ücreti miktarı yürürlükte olan asgari 

ücretin brüt tutarının yarısı kadardır.  

 İlgili alım satım muamelelerin Tescil yaptırılma süresi 30 gündür. 30 gün içinde tescil zorunluluğunun yerine 

getirilmemesi halinde, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. 

 İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Ancak, ihracatçının ihraç ettiği malların yurt içindeki alımları tescile ve 

ücrete tabidir. 

 Tescil ücretinin, muameleyi tescil ettiren tarafından tescil esnasında peşin olarak ödenmesi esastır. Tescil 

ücreti her işlem başına ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. 

  

  

TESCİL İPTALI  

 Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla 

iptal edilebilir. Bu durumda tescil ücreti talep halinde iade edilir. 

 Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir. 
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   ÜYE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ  

 Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkârlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili 

memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan borsaya 

ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir. 

 Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru 

üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydını 

terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkâr sicili 

müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğü gerekli 

işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

 Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da borsadan kaydını sildirmeyenler 

ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydı terkin edilenlerin borsa kayıtları, meclis kararıyla silinir. 

 TICARETI TERK HALINDE KAYIT SILME İŞLEMLERI 

  * Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe, 

 *Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinden kaydın 

silindiğine ilişkin evrak, 

 *Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi 

     İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİNDE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ 

 * Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe, 

 *Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin 

çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri (Meşgale değişikliği) veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinde meşgale 

değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak, 

 *Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi, 

 VEFAT HALİNDE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ 

 *Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe, 

 *Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı ) 
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 BİLGİLENDİRME  

EREĞLİ TİCARET BORSASI ile ilgili duyurulardan haberdar olmak için ne yapmalıyım? 

 Borsamızın gerçekleştirdiği faaliyetler sürekli olarak sitemizde duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra 

üyelerimiz telefon,  Sms ve sosyal medya yolu ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir.  

 

ÜYE ANKETLERİ 

 Web sayfamızda  bulunan (www.ereglitb.org.tr)  veya  borsamızda ilgili personeller tarafından 

verilecek  Üye Anket  Formlarını doldurarak Borsamız hakkındaki düşüncelerinizi, öneri ve şikayetlerinizi 

iletebilirsiniz. Anketleriniz kurumumuz tarafından değerlendirilerek mevzuat ve imkanlarımız dahilinde 

görüş, öneri ve istekleriniz  Borsamız  tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

ÜYE ÖNERİ ŞİKAYET 

 Borsamıza öneri /şikayetlerinizi Borsamız  girişinde  bulunan Şikayet Öneri Kutusu, web 

sayfasında (www.ereglitb.org.tr)  bulunan Öneri bölümü ya da telefonla iletebilirsiniz. 

 

EĞİTİM / ETKİNLİK TALEP 

 Borsamız tarafından talep ettiğiniz eğitim ve etkinlikleri, anket formlarımız şikayet/öneri kutumuz, 

web sayfamız, borsa telefonlarımız  aracılığıyla veya  bizzat borsamıza  gelerek iletebilirsiniz. 

 


