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2007 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. 
 

2006 yılında 645 milyon YTL olan borsamızın işlem hacminin 2007 yılı sonu itibarıyle 850 
milyon YTL olmuştur. 
 

Bandırma Ticaret Borsasının yapmış olduğu bütün faaliyetler üyelerinden aldığı güç ile 
meclis ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının özverili ve üst düzey çalışmaları 
sonucunda birlikte gerçekleştirilmiştir.   
 

Güney Marmara’ nın parlayan yıldızı Bandırma’mızı 4 yıl önce daha güzel daha modern 
bir hale getirme çalışmaları neticelenmeye başladı. 
 

İlçemizin, bölgemizin, ülkemizin, üyelerimizin ve borsamızın sosyal, kültürel ve ekonomik 
menfaatlerinin genişletilmesi doğrultusunda 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 
Borsamızca gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 
 

Organ Toplantıları 
2007 yılında 52 olağan yönetim kurulu, 13 olağan 1 olağanüstü olmak üzere 14 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. Ayrıca daha önce personelimiz tarafından 
yapılan borsamız güvenlik hizmetleri 5188 sayılı kanun gereğince özelleştirildi.Özel 
güvenlik şirketi personeli, haziran ayında göreve başladılar. Kadrolu personelimizin 
isimleri ve unvanları şöyledir; 
 

ADI SOYADI GÖREVİ 
Ertunç İşbay Genel Sekreter 
Ayhan Sezer Tahakkuk  Memuru 
Orhan Sezer Veznedar 

Burhan Yavuz Müstahdem 
Vedat Okay Kantar Görevlisi 

Aybike Özbay Laboratuar Sorumlusu 
Merve Demirtaş Laboratuar Görevlisi 
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Barış Özbek Kontrol Memuru 
Mahmut Eriş Kontrol Memuru 
Hasan Kısa Kontrol Memuru 

  
ÜYE SAYIMIZ 
 

01.01.2007 tarihi itibarıyla üye sayısı 300 iken 20 üye yeni kayıt yaptırmış, 31.12.2007 
yılı sonu itibarıyla üye sayısı 320’ e çıkmış ve % 6,67 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, 2007 yılı içinde 5 üyenin tescil yaptırdığı tespit 
edildiğinden üyelikleri askıdan indirilmiştir.  

 

2007 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
 

ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUAR ÇALIŞMALARI 
 

Bandırma Ticaret Odası ve Borsası Gıda Kontrol Laboratuar Hizmetleri Limitet Şirketi 
kurulmuştur.  
 

Bölgemizde toprak,yaprak,gübre,su analiz laboratuarının olmaması ve bu konuda 
üyelerimiz ve üreticilerimizden gelen istek doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim 
kurulumuz öncelikli olarak mevcut laboratuarları ziyaret etti. Keşan Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Malkara Ticaret Borsasını ziyaret eden borsamız heyeti bu konuda ayrıntılı bilgi 
aldı. Maliye Bakanlığının da maddi ve manevi desteğini alan Borsamız 25.Eylül.2007 
tarihinde kaymakamlık binasında düzenlenen ihaleyle laboratuar malzemelerinin alımını 
gerçekleştirdi.  
 

ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR  
 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel anlamdaki 
toplantıya borsamızda katıldı. 
Bu toplantıda Bandırma ve çevresinin  ticaret, sanayi ve tarım ile ilgili  sorunları ve çözüm 
önerileri de Halit Sezgin tarafından dile getirilmiştir. Bunlar  şöyledir.;  
1.Devlet tarafından tarıma verilen desteklerin üretim bazında verilmesi, 
2.Tarımsal üretimde kalitenin arttırılması ve tarımsal üretimin planlanması, tarım 
desteklerinin tamamının üretilen ürüne  verilmesi ile gerçekleşecektir 
3.Bandırma Batı Anadolu’da ve Bandırma çevresinde  üretilen emtianın İstanbul’a en 
kolay ulaştırılabileceği noktada bulunmaktadır.  
4.Bandırma organize sanayi bölgesine yatırım yapacak firmaların teşvik edilmesi 
gereklidir.  
5.Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının  desteklenmesi ve bu türlü tesislerin 
kurulmasına ve işletilmesine imkanlar verilmesi gereklidir. 
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6.Bandırma’da devlet tarafından yapılan yatırımların hastane ve fakülte binaları,henüz 
başlanmayan ama yapımının  planlandığını bildiğimiz  modern balıkçı barınağının bir an 
önce bitirilmesi ekonomik anlamda tasarruf sağlayacağı gibi, biz Bandırmalıların yeni 
yatırımlar yapmamızı teşvik edecek, proje üretimi ve  moral, motivasyonunu 
yükseltecektir. 
 

Bursa’da düzenlenen bölgesel toplantıdan sonra 10.Mart.2007’de Ankara’da düzenlenen 
Ticaret ve Sanayi Odaları Ekonomik Şurasına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit 
Sezgin katıldı.   
 

15-16 Mayıs 2007 tarihinde TMO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ürün 
borsaları ve borsaların piyasa gelişiminde ve şeffaflığındaki rolleri” konulu konferansa 
borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin ve Başkan 
Yardımcımız Sayın Şükrü Funda katıldılar. 
 

21.Haziran.2007 Ankara Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında düzenlenen 
“Marmara/Trakya Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı”na 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin katıldı. 
 

17.Ağustos.2007 tarihinde son dönemde seçilen milletvekillerimizle tanışmak, ilimiz ve 
ilçelerimizin sorunlarını anlatmak için Balıkesir’de düzenlenen müşterek toplantıya Meclis 
Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel 
Sekreterimiz katıldılar. 
 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkünde verilen iftar 
yemeğine borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin katıldı. 
 

İftar yemeği sonrası düzenlenen “Oda-Borsa Başkanları İstişare Toplantısına” Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin katıldı. 
 

BORSAMIZIN YERALDIĞI TV PROGRAMLARI  
 

TGRT televizyonu tarafından düzenlenen “Çat Kapı Anadolu” programı borsamızın ev 
sahipliğinde Bandırma ile ilgili program gerçekleştirdi.. 
04.nisan.2007 tarihinde Kanal 24 tarafından yayınlanan Bandırmayı tanıtıcı programa 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin katıldılar. 
 

BORSAMIZIN GÖREV ALDIĞI KOMİSYONLAR 
 

Borsamızın Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri çeşitli komisyon ve organizasyonlarda 
görev almaktadırlar. 
 

İlçemiz Trafik Komisyonunda Meclis Başkanımız Ersin Koç Borsamız adına görev 
yapıyor. 
Bandırma Kaymakamlığı nezdinde oluşturulan Gençlik Hizmetleri Üst Kurulunda 
Borsamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin görev yapmaktadır. 
 

Denetimli serbestlik kapsamında tutuklu ve hükümlülerle ilgili kurulan komisyonda Meclis 
Başkan Yardımcımız Sayın Nazmi Sarıtaş görev yapıyor.  
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5393 sayılı kanunun 76.maddesi uyarınca kurulan kent konseyinde Borsamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız sayın Şükrü Funda görev yapmaktadır. 
Sayın Şükrü Funda ayrıca Bandırma Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesidir. 
 

DÜNYA GÖZ HASTANESİ GÖZ TARAMASI  
 

Dünya Göz Hastanesi ve Borsamız işbirliğinde gezici mobil göz tarama aracı cumhuriyet 
meydanında Bandırmalı hemşerilerimizi göz taramasından geçirdi,göz sağlığı konusunda 
eğitimler verdi.  
 

Göz taraması sırasında tespit edilen tedavi ihtiyacı olan hastalar dünya göz hastanesinin 
İstanbul’daki tesislerine  götürülerek gerekli operasyonları yaptırıldı. 
 

Bandırmalı hemşehrilerimizden gelen yoğun istek üzerine 2007 Mayıs ayında Dünya Göz 
Hastanesiyle 2.kez işbirliğine gidildi ve gezici muayene aracı şehrimizde 7 gün süreyle 
hizmet verdi. 
 

 
BORSAMIZDA DÜZENLENEN SEKTÖR TOPLANTILARI 
 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yıldız beyaz et,yumurta ,un ve 
yem sektör temsilcileri ile18 şubat 2007tarihinde  “hasat  mevsimi öncesinde TMO 
hububat politikalarının” konu edildiği   toplantı Borsamızda gerçekleştirildi. 
 

Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alışlarını ve arpa satışlarını  Borsamız satış salonu 
aracılığı ile yapmaktadır. 
 

Her yıl düzenlenen Çevre Köyler Kalkınma Kooperatifleri Toplantısı Borsamızın 2007 yılı  
faaliyet programı gereğince yapıldı (07 Mart 2007). 
Çevre köyler kalkınma kooperatifleri ile tarım yatırımları ,krediler ,destekler konulu sohbet 
toplantısına katılım oldukça yüksekti. Toplantıdan sonuç olarak aşağıdaki bildiri 
yayınlandı. 
AB uyum yasaları çerçevesinde Türkiye de küçülecek tarım nüfusunun meslek 
edinmelerine imkanlar yaratılması için  çalışmalar yapılması. 
Tarıma verilen kredilerin tabana yayılması.  
Tarımda eğitim çalışmalarına,araştırmaya ve teknolojiye önem verilmesi. 
Doğrudan gelire verilen desteklerin ürüne verilmesi  
Alternatif ürünlerin değerlendirilmesi. 
Tarlalarda üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak üzere toplulaştırma 
çalışmalarının başlatılması için girişimlerde bulunulması. 
Düzenlenen bu tür toplantıların artarak devam ettirilmesi. 
Bölgemizin her anlamda ön planda olabilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalar 
yapılması. 
 

ÇEŞİTLİ EĞİTİM-PANEL,SEMİNER VE ETKİNLİKLER 
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Borsamızın sosyal faaliyetlerin düzenlemesi ve özendirilmesi kapsamında düzenlediği 
Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr.Dr.Ceyhun 
İrgil’in konuşmacı olarak katıldığı “meme kanseri” konulu konferans bayanlar tarafından 
büyük ilgi görmüştür. 
 

25.Nisan.2007 tarihinde T.M.O, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odasıyla ortaklaşa 
“Buğdayda Yaprak Hastalıkları ve Buğday Zararlıları” konulu seminer düzenledik.   
 

Seminerden sonra açıklanan ortak sonuç bildirisinde; Bandırma ve çevresinde hastalıklar 
ve buğday zararlıları konusunda yeterince mücadele yapılmadığı, üreticilerin bu konuda 
bilgilendirilmesi gerektiği, ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi için zararlılarla mücadelenin 
uygun görüldüğü ibareleri yer almaktadır. 
 
 

2007 yılı hasat döneminin başladığı 27.Haziran.2007 tarihinde  Kaymakamımız Sayın 
Salih Keser, TMO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şükrü Yıldız, çevre ilçelerimizin oda ve 
borsa başkanları,ziraat odası başkanları  ile üreticilerimizin katıldığı geleneksel hasat 
şölenimiz yapıldı.  
 

07.Kasım.2007 tarihinde Uludağ Üniversitesi öğretim görevlilerinin katılımıyla düzenlenen 
“Buğday Tarımı, Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu panel bölgemiz üreticileri tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı.  
 

Panelden sonra açıklanan ortak sonuç bildirisinde; Bandırma ve çevresinde toprak 
laboratuarı olmadığı için üreticilerin toprağın gübre ihtiyacını bilmeden yanlış gübreleme 
yaptıkları , hastalıklar ve buğday zararlıları konusunda yeterince mücadele yapılmadığı, 
ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi için üreticilerimizin gelişime açık olduğu görüldüğü 
ibareleri yer almaktadır. 
 

KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARIMIZ 
 

Bandırma Ticaret Borsası olarak 2007 mayıs ayında ISO 9001:2000 kalite belgemizi 
aldık. 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen oda/borsaları daha modern hale 
getirmek ve kurumsallaştırmak, hizmet kalitesi anlamında dünyadaki oda ve borsaların 
düzeyine ulaştırmak  amacıyla oda/borsa akreditasyon sistemi  5.döneme ülkemizde 
dahil edilen ilk 7 borsa arasında olan   Bandırma Ticaret Borsası, akreditasyon 
çalışmalarına başladı. 
 

ÖDÜL TÖRENİ  
 

Ülkemizde çok rastlanmayan ancak arzu edilen birlik ve beraberlik anlamında güzel 
mesajlar veren,  19.Mayıs.2007 tarihinde Ticaret Odasıyla ortaklaşa düzenlediğimiz ödül 
törenimize Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan ve TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu katılarak bizleri onurlandırdılar.  
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TATSO FAALİYETLERİ 
Bandırma Ticaret Borsası,  ülkemizde bulunan 364 oda ve borsa arasından seçilen 93 
Oda ve Borsanın ve Alman Sanayi ve Ticaret Odalarından bir kısmının katılımı ile 
kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) üyesidir.  
 

21.Nisan.2007 İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen genişletilmiş 
TATSO(Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası) toplantısında Borsamızı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Halit Sezgin temsil etti.  
 

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) nın üyesi olan borsamız adına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin 04.Ekim.2007 tarihinde Berlin’de düzenlenen 
TATSO Genel Kuruluna  katıldı. 
  

ANUGA GIDA FUARI  
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan, 
Anuga gıda fuarına,Balıkesir Sanayi Odası,Ticaret Odası, Ticaret Borsası,Bandırma 
Ticaret Odası ve Borsası,Ayvalık Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odasının katılımı ile fuar 
alanında kiralanan stantta Balıkesir’in beyaz ve kırmızı et,un,yağ,süt ve süt 
ürünleri,zeytin ve zeytin yağı üretimi ile sahip olduğu turizm potansiyeli dünyaya tanıtıldı. 
 

BORSAMIZA YAPILAN ZİYARETLER 
 

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimler münasebetiyle siyasal partiler seçim 
çalışmaları kapsamında borsamıza ziyaretlerde bulundular. Bizlerde  Bandırma Ticaret 
Borsası olarak beklentilerimizi kendilerine aktardık. 
 

Bandırma Kaymakamımız Sayın Salih Keser ve Emniyet Müdürümüz Sayın Hakan Aydın  
Borsamız  2007 Temmuz ayı  meclis toplantısına katıldılar. 
Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Recep Eraydın ve Başkan Yardımcıları Sayın 
Talip Yıldız ve Mehmet Aslaner Aralık ayında düzenlenen meclis toplantımıza katılarak, 
meclisimizin çalışmaları konusunda bilgi aldılar.  
 

BORSAMIZ 
 

Borsamız iç yönergesi hazırlandı,borsa meclisimiz iç yönergemizi Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne onaylanmak üzere gönderdi. 
 

Borsamız mevcut hububat laboratuarı, salon satışını daha etkin hale getirebilmek için 
numune alım sundurmasının yanına taşındı.yapılan yenilikler ve  laboratuarımıza alınan 
İnkübatör cihazıyla daha modern bir yapıya kavuşan laboratuarımızda, gecikmeli indeks 
analizi de yapılan analizlere eklendi.  Bu analiz sedimentasyon’un süresini kısaltarak, 
buğdayın kalitesi hakkında daha sağlıklı sonuçlar elde etmemizi sağladı.  
2008 yılında almayı düşündüğümüz otomatik numune alım sondası araştırmalarına 
başlanmış, her geçen gün geliştirilen laboratuarımız bölgemiz üreticilerinin güvendiği bir 
kurum haline gelmiştir. 
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Borsamız tapusunda bulunan 606 ve 4134 parsel no’ lu tarlaların tapusu birleştirildi. 101 
ada ve 1 no’lu parselin tapuları da ayrıldı.  
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin istediği  1464 sayılı ticaret kanunu tasarısıyla ilgili 
borsamız görüşü hazırlandı ve TOBB’ne gönderildi. 
 

DEĞİŞEN MECLİS ÜYELERİMİZ  
 

Bandırma Güngörler Yem Sanayi Ltd.Şti.nin yetkili kişisinin değişmesiyle meclis 
üyeliğimize H.Basri Güngör yerine Recep Güngör; Özakkuşlar Ltd.Şti.nin meclis 
üyeliğinden istifa etmesi üzerine boşalan meclis üyeliğimize Özbek Tavukçuluk Ltd.Şti. 
Yetkilisi Enver Özbek katıldılar. 
 

GÜMOB FAALİYETLERİ  
 

Bölgemizde büyük bir gücün ve birlik beraberliğin sembolü olarak Balıkesir,Bursa ve 
Çanakkale il ve ilçelerin 18 borsa ve odaları tarafından 2006 yılında kurulan, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı Borsamız tarafından yürütülen Güney Marmara Oda ve Borsaları Güç 
Birliği Ticaret Sanayi A.Ş.(GÜMOB A.Ş.) Genel Kurulu 21.Eylül.2007 tarihinde 
borsamızda yapıldı genel kurul sonrası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin 
şirketin yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.  
 

ÇEŞİTLİ YARDIMLAR 
 

Borsamız şehrimizde bulunan sağlık ve eğitim kurumlarına önemli ölçüde katkılar 
sağlamaktadır. (Mobese için 25.000  YTL , Bandırma Yüksek Öğrenim Vakfı yurt yapımı 
için 20.000 YTL örnek verilebilir.)  
 

2007 yılında borsamızın yapmış olduğu yardımlar 106.000 YTL.dir. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


