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2006 YILI YÖNETİM KURULU 
FAALİYET RAPORU 

 

Borsamız organları 5174 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine dair yönetmelik ve 
borsamız iç yönergesi hükümlerine uygun olarak hizmet vermiştir. 
İlçemizin, bölgemizin, ülkemizin, üyelerimizin ve borsamızın sosyal, kültürel ve ekonomik 
menfaatlerinin genişletilmesi doğrultusunda 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 
Borsamızca gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 
 

Organ Toplantıları 
2006 yılında 51 olağan yönetim kurulu, 12 olağan 1 olağanüstü olmak üzere 13 

meclis, 2 olağan hesapları inceleme komisyonu, 1 olağan disiplin kurulu toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Borsa Personeli 
5174 sayılı kanunumuz ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, üyelere verilecek 

hizmet ve belgelerin takibi, gelirlerin tahsili ve giderlerin ödenmesi, aylık mizanların 
hazırlanması, ödemelerin bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesi, ödemelerden 
kesilecek vergiler ve sigorta primlerinin süreleri içinde ilgili yerlere yatırılması işleri ile 
gelen-giden evrakların takibi için 10 personel istihdam edilmiştir. Personelimizin isimleri 
ve unvanları şöyledir; 
 

ADI SOYADI GÖREVİ 
Ertunç İşbay Genel Sekreter 

Rıdvan Poyraz Tahakkuk Memuru 
Ayhan Sezer Kontrol  Memuru 
Orhan Sezer Veznedar 

Burhan Yavuz Müstahdem 
Vedat Okay Kantar Görevlisi 

Aybike Özbay Laboratuar Sorumlusu 
Merve Demirtaş Laboratuar Görevlisi 

Barış Özbek Kantar Görevlisi 
Mahmut Eriş Kantar Görevlisi 
Hasan Kısa Kantar Görevlisi 
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ÜYE SAYIMIZ 
 

01.01.2006 tarihi itibarıyla üye sayısı 272 iken 28 üye yeni kayıt yaptırmış, 
31.12.2006 yılı sonu itibarıyla üye sayısı 300’ e çıkmış ve %10,6 artış olmuştur.  

5174 sayılı kanununun 32.maddesi, Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13.maddesi 
gereğince adres ve durumları tespit edilemeyenler ile Borsa maddeleri üzerine alım-
satımı bulunmayan 81 üye askıya alınmış, 2006 yılı içinde 4 üyenin tescil yaptırdığı tespit 
edildiğinden üyelikleri askıdan indirilmiştir.  

 

2006 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

KUŞ GRİBİ İLE MÜCADELE 
 

Ülkemizde görülen kuş gribi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan üyelerimize 
destekte bulunmak ve olası bir kuş gribi öncesi yaşanacak sıkıntıları minimize etmek için 
çeşitli toplantılar düzenlenerek sektöre destek verilmiştir. 

TOBB’ nde kuş gribi ile ilgili toplanan Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu 
(ESDK) na ilçemizi temsilen Borsamız davet edilmiş olup, toplantıya katılan Yönetim 
Kurulu Başkanımız ilçemiz sektör temsilcilerinin problemleri ve çözüm önerileri 
aktarılmıştır. 

Çoğunluğu Borsamız üyelerinden oluşan, Bandırma Yumurta Üreticileri Birliğinin 
kurulmasında destekte bulunulmuş, öncülük yapılmıştır. 

 

KOTASYON ÇALIŞMALARI 
 

 Borsamızın kotasyon listesinde bulunmayan, ancak ilçemiz hudutlarında önemli 
oranda üretimi ve alım-satımı yapılan Hindi Palazı, Balık (Deniz,Çiftlik), Deniz Kabukluları 
(Deniz Salyangozu,Midye,Tarak,İstiridye), Şeker Pancarı Küspesi ve ayrıca bir endüstri 
ürünü olan kanolanın da bölgemizde üretiminin teşvik edildiği  tespit edilmiştir. Bu 
ürünlerin on listemize eklenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmiş ve 
28.Temmuz.2006 tarih ve 2006/102 sayılı Bakanlık onayıyla kotasyon listemize 
eklenmiştir. 
 

 ARAZİ VE ARAÇ ALIMLARI: 
 

 Mülkiyeti şahsa ait, borsamız sitesi yanında  606 no’lu parselde bulunan 12.850 
metrekarelik arazi alınarak, Borsamızın ilerde yapılacak yatırımları için mevcut alanı 
daha da genişletilmiştir. 
 Borsamıza ait personel servisi olarak kullandığımız Ford Transit Minibüs satılıp, 
personel taşıma işi özelleştirilmiş; Borsamıza makam aracı olarak kullanılmak üzere 
Mercedes Viano 2.2 CDI Ambiante marka araç satın alınmıştır. 
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 MEVCUT LABORATUARIMIZA PERSONEL VE MAKİNA ALIMI 
 

 Mevcut laboratuarımızda görevlendirilmek üzere (1) adet Gıda Mühendisi istihdam 
edilmiştir. Bandıma TMO Şube Müdürlüğü’nün harman döneminde Borsamız satış 
salonundan alım yapabilmesi için, laboratuarımıza çok kısa bir sürede protein tayini 
yapabilen NIR sistem bir cihaz alınmış, satış salonunda satılan buğdayların protein 
değerlerinin de bilinmesine imkan sağlanmıştır.  
 Laboratuarda yapılan analizlerin kapsamını geliştirmek amacıyla ,her çeşit üründe 
Protein Tayini yapabilen klasik sistem  cihaz laboratuarımıza kazandırılmıştır. 
 
 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ 
 

 Borsamız çok geniş bir alan üzerine kuruludur. Borsamız sitesinde güvenliği en 
üst derecede sağlamak amacıyla kamera sistemi kurulmuş, internet üzerinden 
üyelerimizin bu kameraları görüntülemesi sağlanarak 24 saat izleme yapılmasına olanak 
sağlanmıştır. 
 
 ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUAR ÇALIŞMALARI 
 

 Bölgemiz gıda sanayi açısından oldukça gelişmiş olup, burada bulunan firmaların 
analiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde akredite olmuş bir laboratuara sahip değildir. 
Borsamız bölgemizin bu eksikliğini görerek bu konuda çalışmalara başlamış, çeşitli 
danışman firmalardan teklifler alınmış, görüşmeler yapılmış, Türkiye’de bulunan bu türlü  
laboratuarlar gezilmiştir. Aydın Ticaret Borsası, Konya Ticaret Borsası, Adapazarı Ticaret 
Borsası ve LTS Laboratuarı bu kapsamda ziyaret edilen yerlerdir. Buralara yapılan 
ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
 
 BURSLAR 
 

 Bütçe muhasebe yönetmeliğinin 67.maddesi gereğince Odalar, borsalar ve Birlik; 
yurt içinde orta ve yüksek örgün öğrenim veren kurumlarda okuyan veya bu kurumlara 
girme hakkını elde etmiş bulunan, maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir resmi veya özel 
kuruluştan burs veya kredi almayan, her hangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman 
olarak çalışmayan öğrencilere karşılıksız olarak doğrudan veya kurdukları vakıflar 
aracılıyla burs verebilir. Borsamız 32 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir 
 

 TOPLANTILAR 
 

 2006 yılı içinde TMO Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu hububatın konu 
edildiği stratejik öneme haiz toplantıların müdavimi olduk.  
 Balıkesir İl Genel Meclis üyelerimiz Borsamız meclisinin toplantılarına katılarak, 
bölgemiz sorunları ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
 Çevre köy kalkınma kooperatifleriyle çeşitli toplantılar yapılmıştır. 
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 TATSO  
 

 Türk-Alman ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir köprü vazifesi görmesi ve her iki ülke 
çevrelerini birbirine daha da yakınlaştırması amacıyla Türkiye’den 92 oda ve borsanın 
katılımıyla kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) na Bandırma Ticaret 
Borsası da üye olmuş, giriş aidatı TOBB tarafından karşılanmıştır. 
 

 GÜNEY MARMARA ODA VE BORSALARI GÜÇBİRLİĞİ 
 

 Borsamızın önderliğinde Güney Marmara’da bulunan 17 oda ve borsanın 
katılımlarıyla kurulan  Güney Marmara Oda ve Borsaları Güçbirliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin seçilmiş, Güçbirliğinin ilk 
toplantısı da Borsamızda yapılmıştır. Hukuki kimliğine kavuşan Güçbirliği A.Ş. faaliyetine 
devam etmektedir. 
 

 KONFERANS VE SEMİNERLER 
 

 04.Nisan.2006 tarihinde Dünya Gazetesiyle ortaklaşa düzenlediğimiz “ A.B 
sürecinde Türk Tarımı” konulu konferansa katılan üyelerimiz katılımcılara merak ettikleri 
soruları sormuşlar, Türk Tarımının geleceği hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
 Borsamız ve Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde  
18.Ekim.2006 tarihinde konferans salonumuzdan NTV televizyonunda canlı olarak 
yayınlanan Eko-Diyalog programına üyelerimizin, öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. 
 

 HASAT DÖNEMİ 
 2006 yılı hasat döneminde satış salonumuzda 8.671.912 kg buğday, 98.920 kg 
arpa, 101.380 kg mısır  işlem görmüştür. 
 

 STOPAJ TEMİNAT BELGELERİ 
 

 Borsamız meclisinin 28.Kasım.2006 tarih ve 2006/12-24 sayılı kararı gereğince; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne intikal eden Oda 
ve Borsalarda teftiş sonrasında 164 sayılı Gelir Vergisi tebliği gereğince borsa 
yöneticilerinin müteselsil sorumluluklarına güvence teşkil etmek üzere çek, senet 
alınması yönteminin dışında banka teminat mektubu, nakit para, gayrimenkul ipoteği gibi 
yöntemlerinde borsada alım-satım işlemi gerçekleştirenlerin stopaj borçlarından ötürü 
Borsa ve Yöneticilerinin müteselsil sorumluluklarının bulunduğunu düzenleyen hüküm 
gereğince Borsa ve Yöneticilerinin karşılaşmaları muhtemel ekonomik, mali ve sosyal 
sıkıntıları aşmaları uygulamalarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, konunun tescil 
işlemi yapan personele hassasiyetle duyurulmasına, üyelerimizin mevcut kayıtlarından 
yapılacak incelemelerde ilgili evrakların güncellenmesine, alım-satım işlemi 
gerçekleştiren üyelerimizin bu türlü işlemlerinin personelimiz tarafından daha ciddi 
boyutta değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
 


