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1-Sakarya Ticaret Borsası Politikaları  

 

 

 

Misyonumuz; 
  

 
 

Üyeleri için etkili çözümler üreten, görevlerini 

kalite anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinci 

içinde yerine getiren, kotasyonunda bulunan 

ürünlerin arz ve talebe dayalı piyasa fiyatlarının 

oluşmasında etkin rol alan, üyelerinin rekabet 

gücünün artırılması için çalışan BORSA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vizyonumuz; 
 

 
 

Mısır ve fındıkta Lisanslı Depoculuğu, süs 

bitkisinde müzayede sistemini hayata geçirerek 

paydaşları için değer yaratan ve bölge 

ekonomisine katkı sağlayan BORSA 
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       Temel Değerlerimiz; 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Üye odaklı 

 Güvenilir ve dürüst 

 Bilişim teknolojilerini etkili kullanan 

 Sürekli iyileştirme ve çözüm odaklı 

 Katılımcı ve demokratik değerlere dayalı 

 Güçlü kurumsal aidiyete sahip 

 Çalışanlarının gelişimi ve motivasyonuna değer veren 

 Kurumsal yönetişim ve kalite standartlarını önceleyen 

 Bölgesel ve sektörel sorumluluklarının farkında olan 

 Tarımsal ekonominin temel aktörlerini merkeze alarak hizmet üreten 

 Hizmet sunduğu sosyal çevreye duyarlı 

 Faaliyetlerinde etik ilke ve değerleri benimseyen BORSA 
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Kalite Politikamız  

 
 Sakarya Ticaret Borsası olarak, müşterilerimizin 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için 

yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde 

faaliyetlerimizi “TS EN ISO 9001- Kalite 

Yönetim Sistemi” Standardına uygun olarak, 

kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen 

şartlarda yapılmasını sağlamak. Kalite Yönetim 

Sistemine ait dokümanların ilgili tüm personel 

tarafından öğrenilmesini sağlayarak, personelin 

sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst 

düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı korumak ve kalite 

yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. 

     Mali Politikamız 

 

 Sakarya Ticaret Borsası olarak,  

 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde 

ettiğimiz mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki 

ve sorumluluklar dâhilinde, kurumumuzun amaç ve 

hedefleri doğrultusunda kullanmak, 

 Bütçe ve muhasebe işlemlerimizi TOBB 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde de belirtildiği 

gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak 

yürütmek, 

 Borsa gelirlerini zamanında ve eksiksiz 

olarak tahsil ederek, tüm harcamaları onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek, 

 Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak 

mali raporlarını ilgili organlara sunmak, 

 Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip 

önleyici faaliyetler planlamak 

 Borsanın mali gücünü sürekli olarak iyileştirmek mali politikamızı oluşturmaktadır. 
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     İnsan Kaynakları Politikamız 

 Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda 

sürekli gelişim ortamı hazırlamak, Eğitim düzeyi 

yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, 

dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi 

hedefleyen insanlar kazandırmak, 

• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma 

bağlılıklarını ön planda tutmak, çalışanların 

iletişiminin arttırılması için sosyal ve kültürel 

faaliyetler düzenlemek,  

• Çalışan memnuniyetinin sağlanması için 

uyguladığı anketlerle çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, 

• Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,  

• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,  

• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,  

• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,  

• Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir 

çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak 

çalışma ortamı sağlamak, 

• Doğru işe doğru insan prensibini benimseyerek işin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe 

imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek, 

• Çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, adil ve objektif bir sistemle 

çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi 

desteklemek, 

• Çalışanlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk projeler gerçekleştirmek, 

• Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek 

ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır. 
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                 Basın Yayın Politikamız 

Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz sır niteliği 

taşımayan faaliyetlerimizi bütün paydaşlarımıza ve 

kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, 

eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun 

zamanlama ilkelerine bağlı kalarak TV, yazılı 

basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal 

veya uluslararası basın-yayın organlarında duyurup 

takip etmek ve tüm bilgilendirme uygulamalarımızı 

günün şartlarına göre gözden geçirmek, 

güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda 

tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel 

politikamızdır. 

     Bilgi Güvenliği Politikamız 
 

Borsamızın bütün ve kurumlar gözündeki güvenilir 

ve saygın kimliğini korumak, tercih edilirliğini 

arttırmak ve lider konuma taşımak için; 

 Bizden hizmet alanların isteklerini tam olarak 

anlamak, bu gereksinim ve beklentileri karşılamak 

ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla, yasalar 

çerçevesinde, geçerli standartlar ve mevzuatlarda 

belirtilen koşulları tam olarak sağlamak,  

 Bizden hizmet alanlar yapılan sözleşme, 

yetkilendirme vb akitlerde belirtilen güvenilirlik 

yükümlülüklerine fiilen uymak, 

 Verdiğimiz hizmet esnasında oluşabilecek 

bütün riskler karşısında en güvenilir tedbirlerle ve en 

güvenilir değerlendirme yöntemleriyle hizmet sunma bilincinde olmak ve bunu taahhüt etmek, 

 Verdiğimiz hizmetleri zamanında, doğru, eksiksiz ve yasalar çerçevesinde bizden hizmet 

alanlara ulaştırmak ve bu hizmet sırasında bilgi güvenliği esaslarına maksimum önemi vererek sıfır 

güvenlik ihlali ile faaliyetlerimizi sürdürmek,  

 Ulusal ve uluslararası alanda hukuk hizmetini sunacak ağ yapımızla en hızlı hizmeti sunmak, 

 Sürekli gelişme, sürekli iyileşme ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi sürekli geliştirmek, 

birikimlerimizi çalışanlarımız ve bizden hizmet alanlarla paylaşmak,  

 Bizden hizmet alanlarımız ve çalışanlarımızla olan tüm ilişkilerde doğruluğu ve dürüstlüğü ön 

planda tutarak saygın bir kurum olmak,  

 Kurumuzda uygulanan BGYS sistemi politikasında olası ihlallerin sistemin güvenilirliğini 

sarsacağı bilincinde olmak, 

 Çalışma kurallarımızı ve ilkelerimizi belirleyerek, ilkelerden sapmayan, temel politikalarımızı 

benimseyen insanların birlikte çalışmaktan gurur duydukları bir kurum olmak, 
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Kurumumuzun Bilgi Güvenlik Yönetim Sisteminin politikasını oluşturmaktadır. Bu politikaya bağlı 

kalmak ve kurumumuzu sürekli iyileştirmek ve geliştirmek tüm çalışanlarımızın temel görevidir. 

                 Üye İlişkileri Politikamız 
 Sakarya Ticaret Borsası, bölgesel kalkınmadaki 

sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan 

bir borsa olmak amacıyla; 

 

 Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi 

nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı, 

 Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini 

artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir 

olmayı, 

 Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve 

tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi, 

 Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi, 

 Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir 

borsa olmayı taahhüt eder. 

 

                  Sosyal Sorumluluk Politikamız 
 

Sakarya Ticaret Borsası; 5174 sayılı TOBB kanunu 

çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal 

sorumluluk, sürdürülebilirlik ve geliştirilebilirlik 

anlayışı ile organize eder.  

 Vizyon ve Misyonu çerçevesinde hizmet 

kalitesini artırırken, gönüllülük anlayışı ile gerek 

kurumsal gerekse toplumsal gelişime katkı 

sağlayacak dinamikleri, teşvik edecek öncelikleri 

desteklemeyi Sosyal Sorumluluk Politikası olarak taahhüt etmektedir. 

Sakarya Ticaret Borsası’nda Sosyal Sorumluluk bilincinin yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm 

yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. 
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                Yardım Ve Sponsorluk Politikamız 
 

Sakarya Ticaret Borsası sosyal-sorumluluk anlayışı 

çerçevesinde, Bağış ve Yardımlar ile ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olmak suretiyle Yönetim Kurulu 

tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar yapabilir. 

Yapılacak bağışların sınırı, her yıl bütçede belirlenir. 

Meclis, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 

Meclis toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili 

bilgi verilir. 
 

Sakarya Ticaret Borsası bu çerçevede, 

 Bağış ve yardımlar için ödenek ayrılmasında ve ödenek miktarının tespitinde, borsaların kuruluş 

amaçlarını ve asli görevlerini engellemeyecek şekilde olmasına dikkat eder, 

 Bağış ve yardım yapılacak konuların kamu görevinin ifası kapsamında yer alması sosyal ve 

toplumsal ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamasına dikkat eder, 

 Okul ve derslik yardımları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşünü alarak, bu 

kapsamda yaptırılacak okul ve dersliklerin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak protokol 

çerçevesinde gerçekleştirmeye dikkat eder, 

 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için hazırlanan projeleri destekler, 

 Tarihi eserlerin onarımı, restorasyonu ve kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen 

çalışmaları destekler, 

 Kamu kurumu ve kuruluşlarının sorumluluğunda yürütülen ticaretin ve sanayinin kamu yararına 

uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerini destekler, 

 Sporun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin arttırılmasına, ulusal ve 

uluslararası alanlarda organizasyonların düzenlenmesine dönük yapılan ve kamu yararına ifa 

edilen her türlü sportif faaliyet ile mekân, araç ve gereç alımını destekler,  

 Ancak; 

 Üyelerinin kendi asli hizmetleri ya da bir takım ihtiyaçlarının karşılanması için bağış ve yardım 

yapmaz 

 Ticari amaçlı kuruluşlar olarak bilinen spor kulüplerine, derneklerine ve şirketlerine doğrudan 

veya dolaylı yoldan gelir desteği sağlayıcı bağış, yardım ve alımların, kanunun amacıyla 

bağdaşmadığından destekleyemez. 

 Bütçede ödenek olmaması durumunda ya da bütçe ödeneklerini aşan miktarlarda bağış ve yardım 

yapılamaz. 
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ  

 

          Borsamızdan hizmet alan ve çalışanların memnuniyetini esas 

alan yönetim anlayışıyla, hizmet alanlardan ve çalışanlarımızdan 

gelen şikâyetlere değer vererek yasal ve mevzuat şartları 

doğrultusunda ele alıp tarafsız, bağımsız ve objektif biçimde 

sonuçlandırmak, gizlilik ilkesine uymak, ulaşılabilir olmak ve gelen 

bu şikâyetleri kurumumuzun sürekli iyileşmesi yönünde 

değerlendirmek ana politikamızdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM POLİTİKAMIZ 
 

Sakarya Ticaret Borsası olarak,  

 

Yıllık bütçe planı ve yönetim kurulunun vizyonu 

doğrultusunda, üye beklentilerine cevap verebilecek aynı zamanda 

şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak son teknolojiye 

uygun yatırımlar yapmak yatırım politikamızı oluşturmaktadır. 
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2. Geçmişten Günümüze Sakarya Ticaret Borsası Yöneticileri  

Sakarya Ticaret Borsasında Görev Yapan Yönetim Kurulu Başkanları 

1957  Başkan :  Nahit EKİNER  

1960-1963 Başkan :  Bedri ÜNEL 

1963-1969 Başkan : Ahmet HENDEKLİ 

1969/1975 Başkan : Behçet DERYAOĞLU  

1975/1975 Başkan :  Mustafa KURTDERE 

1975/1992 Başkan :  Fadıl BAĞANA 

1992/1997 Başkan :  Hasan UYAR  

1997/1999 Başkan :  Hamit ELBİRLİK 

1999/2002 Başkan :  Faruk KAYAR 

2002/2010 Başkan :  Cahit KILIÇ 

2010/ 2013 Başkan: Fikri KOÇ 

2013/2018 Başkan:  Cevdet METE  

2018  Başkan: Adem SARI 

Sakarya Ticaret Borsasında Görev Yapan Meclis Başkanları 

1957/1960 Başkan :  Kemalettin TAŞKIN 

1960/1963 Başkan :  Hayri DİYARBEKİRLİ 

1963/1964 Başkan :  Recep MARAŞOĞLU   

1965/1966 Başkan :  Bahri ATAY 

1966/1970 Başkan :  Fadıl BAĞANA 

1970/1991 Başkan:  Lütfü MARAŞOĞLU 

1991/1992 Başkan: Türel Demirel  

1992/1993 Başkan :  Ömer PEKİN   

1993/1997 Başkan :  Nazmi BİRLİK 

1997/1999  Başkan :  Ergün TÜNEYLİ 

1999/ 2001 Başkan :  Hasan UYAR 

2001/2005 Başkan :  Turgut BİLGİN 

2005/2009 Başkan : Hüseyin OCAK 

2009 /2013 Başkan: Ahmet Güz  

2013/2018 Başkan : Recep PULAT 

2018  Başkan: Avni UÇAR 

Sakarya Ticaret Borsasında Görev Yapan Genel Sekreterler 

1957/  Osman ERKAYA  

1957/1958 Raşit KALKAN 

1958/1974 Nusret ÖZGEN  

1974/2001 Tekin YÜCETOROS 

2001/2009 Kamil ÖZKAN 

2009/2010 İsmail KAŞ 

2010/2013 Yiğit ATEŞ  

2013/  Yasemin ARIKAN 
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3-Ticaret Borsacılığı 

Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel 

hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı 

bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir. 

Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200–1500 yıllarına kadar 

gitmektedir. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla ilk borsacılığın temelini 

atmışlardır.  

Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise, Anvers, Lyon 

ve Cenevre'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık sağlamıştır.  

Dünyada Ticaret Borsacılığı 

Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik kıyılarına 

kayması Anvers 'in önemini arttırmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu ve Anvers borsası 

kalabalık bir iş adamı grubunun muamelelere katılmasını sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm 

milletlere açmıştır.  

Anvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları hizmete 

girmiştir. Paris 'te ilk borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Dünyada Hamburg ve Bremen 

borsaları da önemli bir yer tutmaktadır.  

Günümüzde bilinen en büyük borsalarından biri olan Newyork borsası 1729 yılında 24 kişinin 

öncülüğünde kurulmuştur. 

Ülkemizde Ticaret Borsacılığı 

Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1973 yılında bir Nizamname ile "Dersaadet 

Tahvilat Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna geçilmiştir. 

Yurdumuzda ilk Ticaret Borsası 1892 yılında "İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası" adı altında 

çalışmalara başlamış. Daha sonra Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul Ticaret Borsası 1925, Sakarya 

Ticaret Borsası ise 1957 'de "Ticaret ve Zahire Borsası" unvanı ile kurulmuştur. 

Borsaların Kuruluş Amaçları ve Görevleri  

1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 

2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân etmek. 

3. 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. 

4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret 

ve İnternet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 
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6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar 

kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

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

ve ilân etmek. 

8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 

üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve; kendi adına 

dava açmak. 

9. 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. 

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

11. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

12. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 

görevleri yapmak. 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. 

Borsalarca Düzenlenecek Veya Onaylanacak Belgeler İle Verilecek Hizmetler 

a) Eksper raporları 

b) Analiz raporları 

c) Borsaya dâhil 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 olanlara ait kayıt ve sicil suretleri 

h) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 

i) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda 

verilecek hizmetler 

j) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri, 

k) Yerli malı belgesi, 

l) Diğer hizmetler. 
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4-Sakarya Ticaret Borsası 

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 

faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 

uygun olarak gelişimini sağlamak mensuplarının, 

birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde üstünlüğünü ve 

güveni hakim kılmak üzere odalar ve borsalar kanunu 

hükümlerine göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğe sahip 

meslek kuruluşudur. 

Sakarya Ticaret Borsası Tarihçesi 

19. yüzyıl sonu itibariyle Osmanlı devletinin en önemli ticaret ve tarım şehirlerinden biri olan 

Adapazarı 20. yüzyıla önemli bir ekonomik birikimle girmişti. Ekonomik, sosyo-kültürel ve nüfusu 

bakımından idari olarak bağlı olduğu sancağın en parlak kenti idi. 

Adapazarı’nın sahibi olduğu ekonomik büyüklük Türkiye’nin kurulan ilk on borasından birinin bu 

kentte kurulmasına vesile olmuştur. Sakarya Ticaret Borsası, Adapazarılı tüccar ve ahalisinin zahire 

hububat ve un alım satımı için, Adapazarı Zahire Borsası adı ile kuruldu. Borsamız, 10 Recep 1303 

(14 Nisan 1886) tarihli Genel Borsalar Nizamnamesine bağlı olarak, 18 Nisan 1925 tarihinde 

kurulmuştur. 

Un ve Zahire Tüccarı Kandıralı Hafız Mustafa Adapazarı Unkapanı'nda    /   Zahireci Mehmed Niyazi-Adapazarı Unkapanı'nda 

 

18 Nisan 1925 tarihinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa kemal ve Bakanlar Kurulu imzası ile Adapazarı 

Ticaret ve Zahire Borsası'nın açılması ile ilgili kararname şöyleydi; 
 

“Adapazarında küşadına lüzum görülen Ticaret ve Zahire Borsası hakkında ticaret vekâlet-i celilesinin 

18/2/341 tarih ve Ticaret Müdüriyeti 37/10447 numrolu tezkiresi ile merbut nizamname icra vekilleri 

heyetinin 19/2/341 tarihli icraatında lede’t-tezekkür kambiyo ve esham ve tahvilat muamelatıyla 

intikal etmek üzere borsalar hakkındaki 2 Nisan 302 tarihli nizamnameye tevfikan Adapazarında 

Ticaret Borsası küşadı ve sureti merbut tebligatnamenin tatbiki karar olunmuştur 18/2/341 (18 Nisan 

1925) 

Türkiye reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal (İmza) 
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Başvekil ve Müdafaa-i Milliye Vekili (İmza) Adliye Vekili (İmza) Bahriye Vekili (İmza) Dahiliye 

Vekili (İmza) Hariciye Vekili (İmza) Maliye Vakili (İmza) Naarif Vekili  (İmza)   Nafia Vekili 

(İmza)  Ziraat Vekili  (İmza) Ticaret Vekili  (İmza) Sıhhiye ve Muavenet-ı İçtimai Vekili (İmza)” 

 

Gazi Mustafa Kemal imzalı Adapazarı Ticaret Borsası’nın kuruluş kararnamesi 

 Ülkemizin ilk borsalarından biri olan Adapazarı Ticaret Borsası, Ticaret Bakanlığının 8 Nisan 1925 

tarihli yazısı üzerine 18 Nisan 1925 tarihinde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve kabine üyesi 11 

bakanın kararı ile kurulmuştur. 

Kurulduğunda Adapazarı Ticaret ve Zahire Borsası'nın tüzüğü 22 maddeden oluşuyordu. 

Adapazarı Zahire Borsasında işlem yapmak üzere kayıt olacak tüccar ve simsarların Adapazarı Ticaret 

ve Sanayi Odası’nda kayıtlı bulunmaları ve kanuna uygun hareket etmeleri şarttı. Borsaya abone olan 

tüccarlar ancak kendi namlarına muamele yapabilirler abone olmayan tüccarlar ise borsaya 

giremezlerdi. 
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31 Mayıs 1925 tarihli bir karar gereği Adapazarı Zahire Borsasında uygulanmakta olan yönetmeliğin 

Biga ilçesinde kurulacak borsada da uygulanması kararlaştırılmıştı. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi 

Mustafa Kemal ve bakanlar kurulu kararı ile ilgili kararnamede şöyle deniliyordu: 

“19/2/341 tarih ve 1702 numaralı kararnameye zeyildir. 

Adapazarı Zahire Borsasında tatbik edilmekte olan talimatnamenin Biga kazasında te’sis olunacak 

borsada da aynen tatbiki Ticaret Vakalet-i Celilesinin 31/5/341 tarih ve Ticaret müdüriyeti 2624/116 

numrolu tezkeresi ile vuku’ bulan teklifi üzerine icra olunması hakkında 31/5/341 tarihli ictimâ’ında 

tasvip ve kabul olunmuştur. 31/5/341 (31 Temmuz 1925) 

Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal (İmza) 

Başvekil Adliye Vekaleti Vekili Müdafaa-i Milliye Vekili Bahriye Vekaleti Vekili Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekaleti Vekili Maarif Vekili Nafia Vekili Ziraat Vekili Ticaret Vekili Sıhhiye 

ve Muavenet-ı İçtimaiye Vekili 

2 Mayıs 1928 tarihinde Adapazarı ve Biga borsaları talimatnamelerinin ikinci maddesinde borsa 

muamelatının köylere ve civar çiftliklere şümulünü ifade etmek üzere: “Zahire borsası bulmayan 

çiftlik ve köylerde zahire ve hububat ve un alanlar aldıkları malın cins ve fiyatını bir beyanname ile 

borsa encümenine bildirecekdir.” Denilmekteydi. Bu durum işlemlerin gerçekleşmesinde zorluk 

çıkarttığı gibi bir yararı da bulunmuyordu. Borsa muamelatının köyleri kapsaması borsalar için bir 

gaye olmadığı cihetle değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. 

1925 yılında borsa faaliyete girdiği ilk yıl 3836 lira 17 kuruş gelir elde etmişti. Giderleri ise 3697 lira 

18 kuruştu. Bu dönemde ticaret borsası Ticaret Odasının en büyük gelir kalemi idi. 

1929 yılındaki dünya ekonomik buhranı Türkiye’yi de etkilemişti. Devlet pek çok alanda tedbirler 

almak yoluna gitmiş bu durumda pek çok ticaret borsası da etkilenmişti. 12 Aralık 1931 tarihinde 

Adapazarı Ticaret ve Zahire borsası lağvedilerek para ve eşyalarını Adapazarı Ticaret ve Sanayi 

Odasına devredilmişti. 
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Adapazarı ve İzmit Ticaret ve Zahire borsalarının lağvedilmesi. 

İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Türkiye için ekonomik gelişmeler daha da olumlu bir havaya 

girmişti. 1954 yılında il olan Sakarya’da ticaret borsasının kurulması elzem durumda idi. Nihayetinde 

Sakarya Ticaret Borsası, ilimizdeki tarım ürünlerinin ticaretini yapan tacirlerin teşebbüsü neticesinde 

Ticaret Bakanlığı’nın 18 Şubat 1957 tarihli onayı ile 19 Şubat 1957 tarihinde tekrar kurulmuş, 15 

Nisan 1957 günü faaliyete geçmiştir. Adapazarı Ticaret Borsası bu dönemde 215 üye ile 5 meslek 

komitesine sahipti. Bu teşkilat, çeşitli meslek dallarındaki üyeleriyle, ilin ticarî yaşamına canlılık 

kazandırmıştır. 

1957 yılında Adapazarı Süpürge Borsası da faaliyetine başlamıştır. 16 Eylül 1965 tarihinde ise 

Adapazarı Ticaret Borsası, toptan patates pazarı kurdu. Bu pazarda, patatesten başka, soğan, kabak ve 

süpürge teli alınıp, satılacaktı. 
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Sakarya Ticaret Borsası’nın ikinci kuruluş belgesi 

Sakarya Ticaret Borsası, 1957 yılında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın malı olan bir binada hizmet 

vermeye başlamıştır. Daha sonraları Adapazarı Belediyesi’ne ait otobüs garajının arkasında bulunan 5 

dönümlük arsayı kiralayarak 5 dönümlük arsada kendi imkânları ile patates, soğan ve kabak çekirdeği 

yapan esnaf ve müstahsiller için dükkanlar tesis eserek Borsa içi alım satıma geçmiştir. 
 

1977 yılında Erenler’de Patates Üretim ve Tüketim Kooperatifi’nin Borsa ile anlaşmalı Patates Hali’ni 

yapması ile garajlardaki esnaf buraya nakledilmiş ve Borsa’nın dükkanlarıda süpürge imalatçılarına 

kiraya verilerek süpürge otu Borsa içi alım-satıma alınmıştır. Böylece Borsamız hem patates, soğan ve 

kabakta hem de süpürge otunda salon alım-satımına geçmiştir. Ancak 3 adet binanın yeterli olmaması 

neticesinde 1975 yılında Erenler Patates Hali’nde 4 adet dükkânımız üzerine inşaat yapılarak büro 

kapsamı buraya getirilmiştir. Borsamız 1999 yılına kadar faaliyetine aynı yerde devam etmiştir.1992 

yılında, hükümetimizin borsalara gerekli önemi vermesi ve borsaların faydasının anlaşılması 

neticesinde 164 sayılı Borsaların müteselsil sorumluluğu ile ilgili tebliğin çıkmasından sonra 

kapasitemiz % 100 artmış ve yeni bir borsa alanı yapılması ihtiyacı doğmuştur. 
 

Yine Borsamız kendi imkanları ile Tekeler Mahallesi Çevre Yolu’nda 30 dönüm arazi satın alarak,3 

adet bina, alım-satım salonları, sosyal tesisler ile 132 dükkanlık Zahireciler ve Süpürgeciler Sitesi 

inşaatına başlamıştır. Bu inşaat 4 sene gibi kısa bir zaman içerisinde tamamlanmış ve Borsamız 19 

Nisan 1999 tarihinde Erenler’ de bulunan idare binasını mevcut yere naklederek faaliyete geçmiştir. 

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan tesislerinde süpürge otunun borsa içi alım-satımını 

gerçekleştirmektedir. 

Sakarya Ticaret Borsası Temsilcilikleri  

 Hendek Temsilciliği 

 Karasu Temsilciliği 

 Kocaali Temsilciliği olmak üzere üç temsilciliği bulunmaktadır.  

5-Sakarya Ticaret Borsanın Organları 

a) Meslek Komiteleri.  

b) Meclis.  

c) Yönetim Kurulu.  

d) Disiplin Kurulu.  

Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komiteleri 

 STB meslek komiteleri, meslek gruplarınca üye sayılarına göre, 5, 7, 9 ve 11 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 17.07.1964 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. 

Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitelerinin Görevleri Şunlardır:  

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. 

Meslek Komitelerinin Toplantıları  

Meslek Komiteleri ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, beş kişilik meslek 

komitesinde en az iki, üyenin meslek komitesi başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine 

meslek komitesi, üç gün içinde başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü 

toplantıya çağrılır. Üyeler toplantılara toplantı davetiyesi ile acele hallerde ise telefonla sözlü olarak, 

faksla, elektronik posta veya SMS ile de çağırılabilirler. Davetiyede toplantının yeri, tarihi, günü ve 

saati ile konusu açıkça belirtilir.  

Komite toplantılarına komite başkanı, bulunmadığı zamanlarda yetkilendirdiği başkan 

yardımcısı başkanlık eder. 

 Meslek Komitesinin toplantıya çağırılması, davetiye gönderilmesi, toplantıya gelen veya 

gelmeyen üyelerin devam cetvellerinin tutulması işlemleri Borsa Genel Sekreteri tarafından veya 

görevlendireceği bir personel tarafından yerine getirilir. 

Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği 

yardımcısının Muamelat Yönetmeliğinin 17 nci maddesine uygun olarak yapacağı çağrı üzerine 

yönetim kurulunun da katılımıyla her yılın Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir 

müştereken toplanır. Bu toplantıya yönetim kurulu başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı 

başkanlık eder. 

Müşterek toplantılarda toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla 

alınır. Alınan kararlar bir tutanağa bağlanır. Tavsiye niteliğindeki bu kararlar, ilk yönetim kurulu veya 

meclis toplantısında görüşülür. 
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Meslek Komitelerinin bütün toplantılarına Borsa Genel Sekreteri katılabilir. Ancak, oy hakkı 

yoktur.  

Meslek komitelerinin başkanları, başkan yardımcıları veya uygun görülen üyeleri, komite 

kararına binaen oy kullanmamak üzere kendi mesleklerini ilgilendiren konularda meclis toplantılarına 

katılabilir. 

Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına 

katılmayan meslek komitesi üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin 

kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantı 

yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen 

toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek 

yapıştırılır. 

Uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde görevlendirilmeleri nedeniyle organ 

toplantılarına katılamayan üyeler, katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. 

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter tarafından tutulan devam 

çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, 

üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim 

kurulu başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından yedek üyeler çağrılır. Bu maddenin 

uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur. 

Meslek Komitelerinde meydana gelen boşalmalarda seçimlerde en çok oy almış yedek üyeler 

sırası ile göreve davet edilirler ve durum Birliğe bildirilir. 

Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 

Meclis, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre 20 üyeden oluşur. Borsanın karar ve denetim organı olan Meclisin 

görev süresi dört yıldır. Borsa Meclisinin ilk toplantısında, dört yıl için bir başkan ile bir başkan 

yardımcısı ve bir kâtip üye seçilir. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. Meclis başkan ve 

yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler 

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet 

alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.07.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre 

kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 

Sakarya Ticaret Borsası 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. 



      SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Güncelleme No:5  

 

20 
 

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. 

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) Meclis Başkanı dahil olmak üzere kendi içinden belirleyeceği 3 üye ve Yönetim Kurulu Başkanı 

dahil olmak üzere Yönetim Kurulu içinde belirlenen 3 üye ile birlikte Stratejik Planlama ekibini 

oluşturmak. 

ş) Kurumun Stratejik Planının oluşturularak uygulanmasında Stratejik Planlama ekibine destek 

vermek.  

t) TOBB Akreditasyon Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak. 

Meclis Başkanının Görev ve Yetkileri 

a) Protokolde Borsayı temsil etmek,  
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b) Borsa Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek. 

c) Borsa Meclisi’nin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek. 

d) Borsa Meclisi’ni toplantıya davet etmek. 

e) Tutanakların sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak, 

f) Meclis tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek. 

g)Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına 

katılmak. 

h) Mecliste görüşülecek konuları önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve gerektiğinde konu 

hakkında Yönetim Kurulu’na da bilgi vermek. 

Meclis Toplantıları  

Meclis, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde meclis başkanının, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca meclis, üye tam 

sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep 

üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü 

toplantıya çağrılır. 

Meclis toplantılarına Meclis başkanı, bulunmadığı zamanlarda yetkilendirdiği başkan 

yardımcısı başkanlık eder. 

Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına 

katılmayan meclis üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin kesinleştiği 

tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantı 

yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen 

toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek 

yapıştırılır. 

Uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde görevlendirilmeleri nedeniyle organ 

toplantılarına katılamayan üyeler, katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. 

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter tarafından tutulan devam 

çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, 

üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim 

kurulu başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından yedek üyeler çağrılır. Bu maddenin 

uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur. 

Meclis üyeleri toplantıya Başkanın veya yokluğunda yetkilendirdiği Başkan yardımcısının 

imzasını taşıyan davetiyelerle çağırılır. Üyeler, acele hallerde faksla, telefonla elektronik posta veya 

SMS yolu ile davet edilebilirler. Davetiyelerde toplantının gün ve saati ile gündem maddeleri belirtilir. 
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Bütçe tasarısı, kadro cetvelleri, kesin hesap, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları ile Mecliste müzakere 

edilecek ve üyelerin önceden incelemesi gereken konulara ait cetvel ve raporlar davetiyelere eklenir. 

Meclis Gündemi Meclis Başkanı’nın talimatı üzerine Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve 

Başkanın onayına sunulur. 

Meclis gündeminde; 

a) Yönetim Kurulu tarafından Mecliste görüşülmesi teklif edilen hususlar, 

b) Meclis üyelerinden en az dörtte birinin yazılı olarak teklif ettikleri hususlar, 

c) Meclis tarafından kurulan komisyon başkanlarının gündeme alınmasını istedikleri konular, 

d) Meclis Başkanı tarafından Mecliste görüşülmesi istenilen konular, 

e) Meslek Komiteleri tarafından Mecliste konuşulması istenilen konular yer alır. 

f) Mecliste müzakerelere geçilmeden önce, bir konunun gündeme alınması veya çıkarılması üyeler 

tarafından yazılı olarak teklif edilirse, Meclis Başkanı teklifi Meclis Heyetine arz eder. Teklif kabul 

edilirse konu gündeme alınır ve görüşülür. 

Meclis Kararları  

Meclis kararları toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Müzakeresi biten bir mesele 

hakkında başkan teklifleri oya koyar. Bütçenin, aylık muvazenenin, kati hesapların ve Borsayı maddi 

yönden ilzam eden sair bilcümle mevzuların oylanmasında açık oya müracaat edilir. Meclis tutanakları 

görüşmeleri tamamen kapsayacak şekilde Genel Sekreterlik tarafından tutulur.  

Meclis toplantılarına seçim devresini ve her seçim devresinde bir numaradan başlamak üzere 

devre sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir.  

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu  

Yönetim kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 7 üyeden oluşur. Borsanın yürütme organı olan yönetim 

kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, meclis tarafından, kendi üyeleri arasından 

yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlikte seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk 

toplantısında, dört yıl için bir başkan yardımcısı ile bir sayman üye seçer. Süresini bitirenler yeniden 

seçilebilirler.  

Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın 

meclisinde görev alamaz.  

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri  

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. 
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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.  

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. 

Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri    

a) Borsayı hukuki bakımdan temsil etmek, 

b) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Yönetim Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, 

d) Yönetim Kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek, 

e) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek, 

f) Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak, 

g) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek, 

h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak borsanın sevk ve 

idaresini sağlamak. 

ı) ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sisteminin kurumda uygulanması nı 

güvence altına alır. 

 Kalite Politikası, Vizyon,  Misyon ve Temel Değerlerin oluşturulmasını güvence altına almak,  
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 3 Ayda bir Akreditasyon İzleme Komitesi başkanı olarak toplantıların yapılmasını sağlamak ve 

Stratejik Plan ve Akreditasyon sistemi konularında çalışmaları denetlemek, gözden geçirmek. 

TOBB Akreditasyon Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak. 

 4 Yıllık Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet planının hazırlanma süreçlerine katılmak. 

 Borsa Yönetim Gözden Geçirme toplantılarına iştirak etmek alınan kararların uygulatılmasını 

sağlamak,  

 Kalite hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına almak, 

 Kaynaklarının mevcudiyetini güvence altına almak (İnsan Kaynakları, alt yapı, çalışma ortamı) 

 Kalite Yönetim Sistemini ve bu sistemde yapılacak değişiklikleri planlamak Kalite Yönetim 

Sisteminin bütünlüğünü sağlamak. 

 Sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanmasını ve kuruluş içerisinde iletilmesini güvence altına 

almak 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Görev ve Yetkileri 

a) Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde 

yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı 

gözetiminde olmaksızın dört yıl için iki başkan yardımcısı ile bir sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif 

usulüyle seçer. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı 

tarafından belirlenir.  

b) Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları sıra ile 

Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulu Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve 

yetkilerini kullanırlar. 

Sayman Üye Görev ve Yetkileri 

a) Yönetim Kurulu adına, borsanın gelir-gider ve muhasebe hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve 

belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini kontrol ve koordine eder.  

b) Genel Sekreterle birlikte muhasebe fişlerini kontrol eder.  

c) Tespit ettiği usulsüzlük ve noksanlıklar ile alınması gereken tedbirleri Yönetim Kuruluna rapor 

eder. 

Yönetim Kurulu Toplantıları   

Haftada bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkanın, yokluğunda yetkilendirdiği 

yardımcısının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. yedi kişilik yönetim kurulunda en az 

üç, üyenin yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yönetim kurulu üç gün 

içinde, başkanı yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda 

yetkilendirdiği başkan yardımcısı başkanlık eder. 



      SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Güncelleme No:5  

 

25 
 

Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi Genel 

Sekreter Başkanla görüşerek hazırlar. Gündemler toplantıdan önce üyelere tevdi edilir. Meclis 

gündemine Yönetim Kurulu tarafından alınması istenilen hususlar önceden Yönetim Kurulu’nda 

görüşülür ve karara bağlanır. Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve üyeleri, Yönetim 

Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanmadan Meclis gündemine resen bir madde koyduramaz. 

Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına 

katılmayan yönetim kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin 

kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantı 

yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen 

toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek 

yapıştırılır. 

Uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde görevlendirilmeleri nedeniyle organ 

toplantılarına katılamayan üyeler, katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. 

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter tarafından tutulan devam 

çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, 

üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim 

kurulu başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından yedek üyeler çağrılır. Bu maddenin 

uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur. 

Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zaruri haller hariç evvelce kararlaştırılmış 

olmadıkça görevli olanların dışında hiç kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. İstisnai ve zaruri 

hallerin nelerden ibaret bulunduğunu Yönetim Kurulu takdir eder. 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri 

Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine  

veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. 

 Sakarya Ticaret Borsası Disiplin Kurulu 

Borsa disiplin kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ 

seçimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin 

kurulunun görev süresi dört yıldır. Tüzel kişiler disiplin kurulu üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. 

Meclis üyeliğine seçilenler disiplin kurulu üyeliğine seçilemez. Oda ve Borsa üyelerine verilecek 

disiplin ve para cezaları ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik gereğince 

Disiplin kuruluna seçilen üyelerin en az lise veya dengi okul mezunu olması şarttır. Tüzel kişilerin 

disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmesi için gerçek kişi temsilcisinin bu fıkrada belirtilen şartları haiz 

olması gerekir. 
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 Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. 

Gerektiğinde, başkanın veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Disiplin kurulu 

toplantılarına, başkanın yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar.  

Disiplin Kurulunun Görevleri Şunlardır: a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını 

Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.  

b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.  

Disiplin Kurulu Başkanının Görevleri 

a) Borsa Disiplin Kurulunu sevk ve idare etmek, Disiplin Kurulu toplantılarını yönetmek, 

b) Disiplin Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek, 

c) Borsa Disiplin Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, 

d) Borsa Disiplin Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak, 

e) Borsa Disiplin Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, 

f) Disiplin Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda Disiplin Kuruluna en yaşlı üye başkanlık 

eder. 

Disiplin Kurulu Toplantıları,  

Disiplin Kurulu, gerektiğinde başkanının veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine 

toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine 

disiplin kurulu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağırılır. 

Disiplin Kurulu toplantılarına Disiplin Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda en yaşlı kurul 

üyesi başkanlık eder. 

Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına 

katılmayan disiplin kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin 

kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantı 

yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen 

toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek 

yapıştırılır. 

Uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde görevlendirilmeleri nedeniyle organ 

toplantılarına katılamayan üyeler, katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. 

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter tarafından tutulan devam 

çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, 

üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim 

kurulu başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından yedek üyeler çağrılır.Bu maddenin 

uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur. 
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Sakarya Ticaret Borsası Komisyonlarının Kuruluşu 

Borsa meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi 

üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin 

görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından 

mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, konunun özelliğine 

ve ihtiyaca göre en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından 

bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder. 

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla 

alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.  

Organ üyeleri için öngörülen haziran cetveli ile toplantı devam çizelgesi ilgili komisyon 

başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere verilir. Komisyon çalışmalarına 

izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda 

yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon 

üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı 

yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim 

yapılır. 

Sakarya Ticaret Borsası Hesapları İnceleme Komisyonu 

Hesapları inceleme komisyonu, borsanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur. 

Bu komisyon, borsa meclis üyeleri içinden en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Hesapları inceleme 

komisyonu, bir başkan ile bir başkan yardımcısını seçer. Komisyona başkan, yokluğunda başkan 

yardımcısı başkanlık eder. Hesapları İnceleme Komisyonunun meclis sözcülüğü başkan veya başkan 

yardımcısı veya üyelerden biri tarafından yapılır.  

Hesapları İnceleme Komisyonunun Görev ve Yetkileri  

a) Meclis başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını, meclis başkanının belirleyeceği 

süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak, 

b) Meclis başkanı tarafından havale edilen kesin hesabı, meclis başkanının belirleyeceği süre 

içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak, 

c) Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı 

dönemlerinde kontrol etmek, 

Özel Komisyonlar 

Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda mesleklere ve konulara göre kolaylaştırıcı nitelikte geçici 

veya sürekli özel komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlar, konuların özelliğine ve ihtiyaca göre en az 

üç, en çok beş üyeden oluşur. Fikirlerinden faydalanılmak üzere üyeler dışından da kişilerin dahil 

edilebileceği bu komisyonların görev süresi, verilen görevin tamamlanması ile birlikte sona erer. 

Sürekliliği olan işler için oluşturulan özel komisyonların görev süresi ise, yönetim kurulunun görev 



      SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Güncelleme No:5  

 

28 
 

süresi ile sınırlıdır. Sürekliliği olan bu tür komisyonları, yönetim kurulu dilerse, görev süresi bitmeden 

yeniden oluşturabilir. 

Sakarya Ticaret Borsası Organ Üyeleri Yetkinlikleri   

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri 

Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

   Yönetici Oryantasyon  

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununa tabii borsamızda yapılan seçimler 

sonucu oluşan Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Komisyon üyelerine 

yönelik olarak seçim sürecini takip eden bir ay içinde Genel Sekreterin daveti üzerine organ üyeleri bir 

araya toplanır. Toplantıda organ üyelerine oryantasyon prosedürü doğrultusunda oryantasyon eğitim 

planları uygulanır. Oryantasyon materyali olarak Sakarya Ticaret Borsası El kitabı kitapçığı üyelere 

dağıtılır. 

6-Sakarya Ticaret Borsasında Uygulanan TOBB Akreditasyon Sistemi 

Sakarya Ticaret Borsası 2008 yılında TOBB 

Akreditasyon Sistemi Standart maddeleri gerekliliklerini 

yerine getirerek Akredite olmuş bir kurumdur. 

Borsamızda Akreditasyon Standardı gerekliliklerinin 

kurum tarafından karşılanıp karşılanmadığı her yıl 

TOBB tarafından gönderilen Akreditasyon 

Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirilmektedir. Akreditasyon Formu kanıtları ile 

doldurularak Yönetim Kurulu onayı ile TOBB Akreditasyon Kuruluna gönderilmektedir. 3 yılda bir 

yapılan TOBB Akreditasyon Denetimleri ile Sakarya Ticaret Borsasının akreditasyonun 

gerekliliklerini karşılama durumu ölçülerek, hizmet seviyesi TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından 

değerlendirilmektedir.  

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Standardı, gereğince Akreditasyon İzleme Komitesi en az 4 

yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak, hazırlanan Stratejik Planın hedeflerini yıllık İş Planları ile 

izlemek, sonuçlarını yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek, tüm bu çalışmaları Yönetim Kurulu 

onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. 

Komite her 3 ayda bir olağan olarak toplandığı gibi, Başkan'ın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı 

üzerine de olağanüstü toplanabilir. Toplantıda alınan kararlar, Karar Defteri’ne katılanların imzaları ile 

kaydedilir ve Karar Defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibra edilmesi gerekmektedir. 

Akreditasyon İzleme Komitesinde 

 Yönetim Kurulu Başkanı   

 Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş üç üye  

 Meclis Başkanı  
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 Meclis Üyeleri arasından seçilmiş 3 üye  

 Genel Sekreter  

 Birim Amirlerinden oluşur.  

STB ‘de Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı yapar.  

STB ‘de Stratejik Plan TOBB Stratejik Planlama” sunumları dikkate alınarak hazırlanır. Sakarya 

Ticaret Borsası her stratejik plan hazırlama döneminde Yönetim Kurulu Başkanı komite üyelerine 

stratejik plan çalışmalarının başladığını yazı ile bildirerek gerekli çalışmaların yapılmasını ihtiyaçların 

belirlenmesini( eğitim, veri, mali kaynak) talep eder. Yönetim Kurulu Başkanı planlama çalışmalarının 

her aşamasında ekip çalışmalarına yön verir ve planlama toplantılarına başkanlık eder.  

Akreditasyon İzleme Komitesi Görevleri 

a) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak. 

b) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek. Sonuçlarını yıllık faaliyet 

raporlarıyla değerlendirmek, 

c) 3 ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak. 

d) Hedefleri gözden geçirmek, performans takibi yapmak,  

e) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi 

çalışmalarına fiilen katılmak. 

7-Sakarya Ticaret Borsasında Süreçler / Faaliyetler 

Sakarya Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetler 2 ana süreç altında toplanır. Bunlar: 

1. “Üyeye Sunulan Hizmetler (Hizmet Kapasitesi)” 

2.  “Destek Faaliyetleri (Kurumsal Kapasite)”  

Borsamızda, “Üyeye Sunulan Hizmetler” in tümü, karakteristik olarak iki başlık altında toplanır. 

Birincisi; Kanun ve yönetmeliklerle Ticaret Borsalarına verilmiş (Tescil, Sicil ve belge verme 

gibi) görevler olup, bu görevlerin ifası aşamasında, kanun ve yönetmelik dışında, Borsanın herhangi 

bir inisiyatif kullanması söz konusu olamamaktadır. Borsa bu konuda ancak, mevzuata aykırı 

olmayacak biçime, işlemleri hızlandırma mahiyetinde bazı önlemler alabilmektedir. Borsa bu durumda 

sadece “uygulayıcı” (operatör) konumunda olduğundan, bu karakteristikteki hizmetler “Operasyonel 

Hizmetler” olarak nitelendirilebilmektedir. 

İkincisi; Borsamızın misyonu gereği, Operasyonel nitelikteki hizmetlerinin dışında, üyelerinin 

ihtiyaç ve beklentilerine, çağın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceği türde hizmetleri de 

üyelerine sunması gerekmektedir. Bu tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının 

merkezine yerleştirmiş kurumların, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak 

sunduğu hizmetler olup, zaman, mekân ve tercihlere göre farklılıklar göstereceğinden, bu farklılıklara 

karşılık, kurum tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi gerekmektedir. 

Borsamızda bu nitelikteki hizmetler “Taktik Hizmetler” olarak adlandırılmaktadır. 
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“Destek Faaliyetleri” ise, Borsanın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli biçimde 

yürütülmesini sağlayacak; “yönetimsel kararların alınması”, “örgütlenme biçimin düzenlenmesi” ve 

“tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları içermektedir. İdari ve Mali işler adı altında tüm 

kurumlarda uzun yıllardır yürütülen “Klasik Destek Faaliyetleri’ nin yanı sıra, günümüzde; “Toplam 

Kalite Yönetimi”, “Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” ve “İyi Yönetişim” gibi konuların 

içerildiği “Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çağdaş 

yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır. 

Bu yaklaşımla; Borsamızdaki “Destek Faaliyetleri’ ni; 

İlki, “Stratejik Destek Faaliyetleri”, İkincisi de, “Klasik Destek Faaliyetleri” olmak üzere 

iki grup altında toplanmıştır. 

Bu çerçevede, borsamızdaki tüm süreçler ve faaliyetler aşağıdaki tabloda bütüncül biçimde 

sunulmaktadır.  

Ana Hizmet Hizmet Türü Faaliyetler 

Üye 

Hizmetleri 

Stratejik üye 

hizmetleri 
 Lobicilik faaliyetleri (Ü1) 

 Temsil (Ü2) 

 Laboratuvar hizmetleri (Ü3) 

 Rekabeti bozucu faaliyetleri izlemek ve ilgili merciiye aktarmak (Ü4) 

 Fuar organizasyonlarının koordinasyonu (Ü5) 

Operasyonel üye 

hizmetleri 

 Üye sicil (Ü6) 

 Belgelendirme (Ü7) 

 Kotasyondaki ürünlerin alım-satımının tanzim ve tescili (Ü8) 

 Fiyat tespit ve ilanı (Ü9) 

 Alım-satım işlemlerine ilişkin düzenleme yapmak, kural koymak (Ü10) 

 Üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişim (Ü11) 

 Satış salonu (Ü12) 

 Örf, adet ve teamüllerin tespiti (Ü13) 

Destek 

Hizmetleri 

Stratejik Destek 

Hizmetleri 
 Eğitim hizmetleri (D1) 

 Sosyal sorumluluk (D2) 

 Üye ilişkileri (D3) 

 İş geliştirme (D4) 

 Veri paylaşımı (D5) 

 Araştırma, geliştirme ve planlama (D6) 

 Proje geliştirme ve yönetimi (D7) 

 Yönetim kapasitesinin geliştirilmesi (Kurumsal yönetişim, ISO standartları, 

Akreditasyon, E-Arşiv, EBYS) (D8) 

Klasik Destek 

Hizmetleri 

 Bilgi işlem (D9) 

 Mali işler (D10) 

 İdari işler (D11) 

 İnsan kaynakları (D12) 

Kurmay 

Hizmetler 

Danışma ve 

Denetim 

Hizmetleri 

 Basın, yayın ve kurumsal iletişim faaliyetleri (K1) 

 Danışmanlık faaliyetleri (K2) 

 Özel kalem faaliyetleri (K3) 

 Hukuk işleri ve müşavirlik hizmeti (K4) 

 İdari ve mali denetim (iç denetim-dış denetim) faaliyeti (K5) 
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8-Sakarya Ticaret Borsası Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları  

 

   

 

 

Sakarya Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Yapısı 

20 personelin görev yaptığı Sakarya Ticaret Borsasında çalışanlara ilişkin bazı göstergeler aşağıda 

görsel olarak sunulmaktadır. 

 

5174; 11; 
55%

4857; 9; 
45%

STATÜ DAĞILIMI
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Kadın; 8; 
40%

Erkek; 12; 
60%

CİNSİYET DAĞILIMI

20%

25%
40%

15%

YAŞ DAĞILIMI

-35 Yaş

36-40 Yaş

41-45 yaş

46+ Yaş

İlkokul; 3; 
15%

Lise; 5; 25%

Ön lisans; 
4; 20%

Lisans; 5; 
25%

Y. Lisans; 
3; 15%

EĞİTİM DAĞILIMI

0%

24%

28%

0%

48%

ÇALIŞMA SÜRESİ DAĞILIMI

-1Yıl

-5 Yıl

6-10 Yıl

11-15 Yıl

15+ Üstü
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Sakarya Ticaret Borsasında 5174 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.06.2004 

tarihinden önce çalışmaya başlayan personel özlük hakları bakımından 657 sayılı devlet memurları 

kanunda tanımlanan statüye eşdeğer haklara sahiptir. 01.06.2004 tarihinden sonra borsada istihdam 

edilmeye başlayan personel ise 4857 sayılı İş kanununda tanımlanan özlük haklarına sahiptir. Sakarya 

Ticaret Borsasında personel alımı, hizmet şartları ve şekilleri, günlük çalışma saatleri, göreve 

devamının izlenmesi, izinler, fazla çalışmaların düzenlenmesi, muayene ve tedaviler, vekalet 

durumları, işten ayrılmalar vb. hususlar Sakarya Ticaret Borsası İç Yönetmeliği Hükümleri ne göre 

uygulanmaktadır. 

Sakarya Ticaret Borsasında göreve yeni başlayacak personel yada; kurum içinde pozisyon 

değişikliği meydana gelen personele işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve 

bedensel becerilerin kazandırılması, çalışanın işe yabancılaşmasını önlemek amacıyla oryantasyon 

eğitimi verilir. Sakarya Ticaret Borsasında çalışan her personelin görev tanımları ve servisler için 

çalışma talimatları bulunmaktadır. Personelin görevi, yapacağı iş ile ilgili açıklamalar ve nitelikler, 

durumu görev tanımlarında ve çalışma talimatlarında ayrıntılı olarak belirtilmektedir.  

Sakarya Ticaret Borsasında Personelin üst yönetimle toplantıları yılda en az 1 kez 

yapılmaktadır. Üst Yönetim, genel sekreter veya personelin talebi doğrultusunda daha sık toplantı 

yapılabilir. Sakarya Ticaret Borsası personelinin performans yeterliliği yılda bir kez Birim Amirleri ve 

Genel Sekreter tarafından Performans Değerlendirme Formu kullanılarak yapılmaktadır. Performans 

değerlendirme formları yönetim kurulu toplantısına sunulur. 

Genel Sekreterlik 

5174 Sayılı kanun, kararname, tüzük, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde Borsanın idari 

işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek üzere bir genel sekreter hizmet 

vermektedir.  
 

Genel sekreter,  borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim 

kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu 

toplantılarına iştirak eder, organ toplantılarını düzenler, organlarca alınan kararları takip etmek ve 

sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlar, borsanın iç 

çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve 

çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanır. Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu 

belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlar, Resen yaptığı harcamaları 

yönetim kurulunun onayına sunar, haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir. Aylık 

mizanı ve aktarma taleplerini hazırlar, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı 

yapar ve bunları yönetim kuruluna sunar. Yayın işlerini yönetir. Borsa faaliyetlerini ilgili mevzuat 

hükümlerine, Kalite Yönetim Sisteminin TS -EN-ISO 9001:2015, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 
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ISO 27001, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin ISO 10002 Standartlarına uygun yürütülmesini 

sağlar. 

  Yönetim Sistemleri faaliyetlerinde gördüğü aksaklıklar için her türlü tedbirleri ve önlemleri 

alır, yapılacak fizibilite çalışmalarına katılır.  Akreditasyon ve Stratejik Plan çalışmalarının 

koordinasyonunu sağlar. Gelişmeleri takip ederek süreci devamlı kılar.  Borsanın gelişmesine ve 

ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunur. Borsanın yıllık iş planı ve hedeflerinin belirlenerek 

ulaşılmasını koordine eder, sürekli iyileştirmeyi sağlar.  Kuruluşun temsilini gerektiren durumlarda dış 

kuruluşlarla ilişkilerin yürütür. Borsamız politika ve temsil konularında koordinasyonu sağlar.  Tüm 

hizmet ve yönetim fonksiyonlarının zamanında ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi için liderlik 

yapar. Kuruluşun performans göstergelerini, bağlı bulunan birimlerin faaliyet sonuçlarını izleyerek 

geri bildirimlerde bulunmak görevleri arasındadır. 

Özel Kalem 

Yönetim Kurulu Başkanının kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenleyerek, görüşme ve 

kabullerine ait hizmetleri ve yazışma işlerini yürütür.  Başkanlık tarafından yapılacak toplantıların 

organizasyonunu sağlayarak, Yönetim Kurulu Başkanının konuşma metinlerini hazırlar. Yolculuk ve 

konaklama için rezervasyonlarını yapar. Dinî ve Millî bayramlarda tebrik mesajlarını hazırlayarak 

dağıtımını sağlar. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Yönetim kurulu üyelerinin görev alanı 

ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir. 

Tescil Servisi  

Kotasyona dahil olan satımı yapılan tarım ve hayvancılık ürünleri, ithalat ve ihracat 

emtialarının minimum belirlenen miktarları Ticaret Borsalarında tescile tabidir. Tescil Departmanı, 

Tescil Servisi Müdürü, Tescil Şefi ve 4 adet Tescil Memuru olmak üzere toplam 6 kişilik kadrosuyla 

borsa üyelerine hizmet vermektedir. Borsa Tescil departmanının görevleri kısaca aşağıdaki gibi 

özetlenmiştir: 

Borsaya dahil, maddelere ait alım satımların mevzuata uygun olarak tescillerinin yapılmasını, 

Borsamıza üye olan alıcı ve satıcının gerçek piyasa fiyatları üzerinden alım-satım yapmalarına imkan 

sağlamak, tarafların hak ve hukukunu teminat altına alarak güven içerisinde işlemlerini yapmalarına 

ortam hazırlamak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

bültenler hazırlayarak serbest piyasa fiyatlarının ilanını, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler ve 

şahıslardan gelen bilgi edinme ve istatistiksel veri taleplerini cevaplanması işlemleri sağlamak 

görevleri arasındadır. 

 Mali ve İdari İşler 

Genel kabul görmüş Muhasebe İlkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili 

Mevzuat Hükümleri ‘ne göre 1 Mali ve İdari İşler Müdürü ve 1 Muhasebe Memuru olmak üzere 

toplam iki kişilik kadrosuyla borsamız üyelerine hizmet vermektedir. Sakarya Ticaret Borsası 
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muhasebe servisi 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerden alınan kayıt ücreti, yıllık 

aidat, tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış 

yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını 

yerine getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır. 

Basın Yayın –Kalite Akreditasyon 

Borsamız faaliyet alanı kapsamında, borsamız hizmet kapasitesini ve kalitesini artırabilecek 

multidisipliner bir yaklaşımla.1 Basın Yayın Şefi, 1 Basın Yayın Memuru ile çalışmalarını Basın 

Yayın Prosedürü ve görev tanımları doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca; TS EN ISO 9001:2015 

Belgesi doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini, Borsa tanıtım ve yayın faaliyetlerini, TOBB Borsa 

Akreditasyon Çalışmalarını yürütmek, aylık bülten ve 4 ayda bir çıkarılan dergi ile üyelerini 

bilgilendirmektedir.  

Muamelat Servisi 

Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat ve yönetmelik 

hükümleri Muamelat Servisi’ne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini 

yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla; Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, 

borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin 

durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi 

sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek, Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ 

kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek, 

5174 sayılı kanunun birinci paragrafı uyarınca Borsaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olan 

üyelerin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

Bilgi İşlem Servisi  

Bilgi İşlem Servisi; ISO 270001 kapsamında bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde 

kullanılan tüm fiziksel ve elektronik varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı, bakım ve onarımlarının 

zamanında yapılmasından ve etkin bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Ayrıca Web sitesinin 

yönetiminden sorumludur. 

Üye İlişkileri Servisi 

Üye İlişkileri Servisi; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında, Borsa ile 

üyeler arasında güçlü bir işlevsel veri tabanı oluşturmak, Üyelerin Bilgilerinin Güncel Tutulmasını 

sağlamak, üye ziyaretlerini gerçekleştirmek, Borsayı müşteri memnuniyeti konusunda temsil etmek, 

Müşteri Memnuniyetinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak görev ve 

sorumluluğundadır. 

Canlı Hayvan Borsası Birimi  

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolüne Dair Genelge 2013, 

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma Ve Denetlenmesi İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmelik ve Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik doğrultusunda işleyişin uygulanmasından sorumludur. Canlı Hayvan Borsası Birimi 1 

Veteriner İdari Amir, 2 Hizmetli olarak 3 kişiden oluşan kadrosuyla borsa üyelerine hizmet 

vermektedir. 

STB PERSONELİ  

Genel Sekreter: Yasemin Arıkan 

1975 yılında Sakarya’da doğdu. Ortaokulu Çamlıca Kız Lisesi, Liseyi  Fatih Lisesinde okudu. 

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1999 

yılında Muamelat Memuru olarak göreve başladı. 2011 yılında Genel Sekreter Yardımcısı, .2014 

yılından itibaren Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Özel Kalem Müdürü (Meslek Komitesi - Proje ve Arge Sorumlusu): Semih Kınalı 

1982 yılında Sakarya’da doğdu. İlkokulu Kurtuluş İlkokulunda, ortaokulu Ozanlar Lisesi orta 

kısmında, liseyi Fatih endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde okudu. Kocaeli Üniversitesi 

Kontrol Sistemleri Teknolojisi Bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne 

devam etmektedir.2014 yılı itibariyle borsada çeşitli birimlerde görev almıştır. 2018 yılı itibariyle Özel 

Kalem Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 Tescil Müdürü: Murat Erkul 

 1970 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 27.09.1999 

tarihinde Sakarya Ticaret Borsası’nda Tescil Personeli olarak göreve başladı.2013 yılından itibaren 

Tescil Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mali ve İdari İşler Müdürü (Satın alma Sorumlusu):Şaduman Tokcanlı 

1976 yılında Sakarya’da doğdu. Ticaret Meslek Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat 

Bölümünden Mezun oldu.1999 yılında İstatistik Memuru olarak Ticaret Borsasında göreve başladı. 

Çeşitli kadrolarda görev aldı.2013 yılından itibaren Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev 

yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir. 

 Basın Yayın-Kalite Akretidasyon (Kalite / Akreditasyon Sorumlusu): Zümran Cebeci 

1975 yılında Sakarya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu 

Yönetimi Bölümü mezunu. 2018 yılında Kalite Yönetim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisansını 

tamamladı.2000 yılında Özel Kalem Memuru olarak göreve başladı. Borsanın çeşitli kadrolarında 

görev aldı. Basın Yayın Şefi-Kalite Akreditasyon sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir 

çocuk annesidir. 

Hayvan Borsası İdari Amiri: Samet Korkmaz 

1982 Kütahya’da doğdu. İlk Orta ve Lise Eğitimini Kütahya da tamamladı. 2006 Yılında Fırat 

Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2004 Yılında stajını Almanya  Justus Liebig 
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üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. 6 yıl özel klinik 

işletmeciliği yaptıktan sonra 4 yıl Türkiye Jokey Kulübü İzmit Merkez Aşım istasyonun da görev 

yaptı. 2018 Nisan ayı itibariyle Sakarya Ticaret Borsasında Hayvan Pazarı İdari Amiri olarak göreve 

başladı. Halen Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında doktora 

öğrenimine devam etmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 Tescil Şefi: Levent Özcan 

 1977 yılında Adapazarı’nda doğdu. Adapazarı Endüstri Meslek Lisesinde okudu.15.09.1999 

tarihinde Borsada Tescil memuru olarak göreve başladı,  2017 yılı itibariyle Tescil Şefi olarak 

görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 Tescil Memuru: Ahu Yücetoros 

 1977 yılında Adapazarı’nda doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 

mezunu.1993-1994 yıllarında STB de 2 yıl staj yaptı.1995 yılında STB ‘de Muhasebe Memuru olarak 

göreve başladı.2011 yılından itibaren Tescil Servisinde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

 Tescil Memuru: Âdem Emecan 

 1969 yılında Sakarya-Karasu’da doğdu. Adapazarı Atatürk Lisesinde okudu.19.07.2000 

tarihinde Borsada tescil memuru olarak göreve başladı. Kocaali ve Karasu şubelerinde tescil memuru 

olarak görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

 Tescil Memuru: Oğuz Bilgin 

 1976 yılında Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Bozdoğan 

ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimi sonrası Turizm sektöründe görev aldı. 03.01.2014 tarihinde 

Sakarya Ticaret Borsası’nda Tescil Personeli olarak göreve başladı.  Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 Tescil Memuru: Özgür Aysu 

1991 yılında Sakarya da doğdu. Hakkı Demir İ.Ö.O’unda Ortaöğrenimini tamamladı. 2011 

yılında İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde lise öğrenimini 

tamamlayarak Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. 2014 yılı itibariyle 

Anadolu Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Lisans Tamamlama 

programına devam etmektedir. Evlidir. 

Muhasebe Memuru: Sinan KAŞ 

 1984 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu Eser İlkokulunda, ortaokulu 21 Haziran İlköğretim 

okulunda, Liseyi Ali Dilmen Lisesi’nde okudu. Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 

Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında İşletme yüksek lisansını tamamladı. 15.06.2010 tarihinde 

Sakarya Ticaret Borsası’nda Tescil Personeli olarak göreve başladı. 2010 yılından itibaren muhasebe 

personeli olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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 Muhasebe Memuru:  Büşra Özkan 

1992 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve ortaokulu Sabiha Hanım İlköğretim okulunda, liseyi 

Ali Dilmen Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olarak tamamladı. 2016-2018 özel bir şirkette 

muhasebe personeli olarak çalıştı. 01.02.2019 tarihinde Sakarya Ticaret Borsası’nda Vezne Personeli 

olarak göreve başlamış ve görevine devam etmektedir.  

Basın Yayın-Kalite Akreditasyon (Eğitim Sorumlusu ) : Burcu AKOĞLU 

1977 yılında Sakarya’da doğdu. İlkokulu Sabiha Hanım İlk Öğretim Okulunda, Orta Okulu 

Adapazarı Atatürk Orta Okulunda, Liseyi Atatürk Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi Halkla 

İlişkiler Bölümünden mezun oldu.1999 yılında Tescil Memuru olarak göreve başladı. Çeşitli 

birimlerde görev aldıktan sonra Basın Yayın-Kalite-Proje ve Arge Servisinde aynı zamanda Eğitim 

sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

 Muamelat Memuru: Serap Üresin  

1989 Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu İstanbul, Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu, Ortaokulu 

Çapa Fatih Gazi İlköğretim Okulu, Liseyi Sakarya 80.yıl Cumhuriyet Lisesinde okudu. Sakarya 

Üniversitesi MYO, Çevre kirlenmesi ve kontrolü bölümü mezunu. 23 Ocak 2014 tarihinden itibaren 

Muamelat Memuru olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. 

Şoför: Saffet İçer 

  1971 Adapazarı’nda doğdu. İlk ve ortaokulu Şehit Mustafa Özen İlköğretim Okulunda okudu. 

1998 yılında STB de bekçi olarak göreve başladı. 2000 yılından itibaren şoför olarak görev 

yapmaktadır. Evli 2 çocuk babasıdır. 

  Bilgi İşlem Memuru( Arşiv Sorumlusu ) Üye İlişkileri Memuru ( Müşteri Memnuniyeti 

Yönetim Temsilcisi): Mustafa Ay 

  1993 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı, İlk ve orta 

öğretimini Ozanlar Şehit Mustafa Özen İlköğretim okulunda, Liseyi Fatih Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi’nde okudu. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun oldu. 2015 

yılında İşletme lisansını tamamladı. 23.01.2017 tarihinde Sakarya Ticaret Borsası’nda Bilgi İşlem 

personeli olarak göreve başladı. Arşiv Sorumlusu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi olarak 

görevine devam etmektedir. Evlidir. 

  Hizmetli: Filiz Çelik 

1976 yılında İsviçre’de doğdu. İlkokulu Namık Kemal İlköğretim okulunda okudu. Ortaokulu 

Açık Öğretim olarak devam etmektedir. 01.08.2009 tarihinde Sakarya Ticaret Borsasında hizmetli 

olarak çalışmaya başladı. Evli,  2 çocuk annesidir. 
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Hizmetli: Erkan Dalgın 

1983 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk Okulu Vali Mustafa Uygur ilköğretim okulu, Orta 

Okulu  İmam Hatip orta okulunda, Liseyi Endüstri Meslek Lisesi Kalıp Bölümünde okudu. 15.01.2011 

tarihinde Sakarya Ticaret Borsasında hizmetli olarak çalışmaya başladı. Evli,  2 çocuk babasıdır. 

Hizmetli: Fırat Dere 

1979 yılında Kocaeli-İzmit de doğdu. İlkokulu Köseköy İstasyon İlköğretim okulunda okudu. 

Namık Kemal Lisesinde Orta Öğretimini okuduktan sonra Lisede 3. Sınıftan sonra okulu bıraktı. 2014 

yılından 2018 yılına kadar Janem Güvenlik Şirketi bünyesinde farklı firmalarda  özel güvenlik 

görevlisi olarak çalıştıktan sonra 01.11.2018 tarihinde Sakarya Ticaret Borsasında hizmetli olarak 

çalışmaya başladı. Evli,  2 çocuk babasıdır. 

 Sakarya Ticaret Borsası Fiziksel Şartlar: 

Sakarya Ticaret Borsası, Tekeler Mahallesi Çevre Yolu’nda, kendi malı olan 30 dönümlük 

arazide, Zahireciler Süpürgeciler Sitesinin içinde, bulunmaktadır.   

İdari Bina:938 m2’ İdari bina; 11 hizmet odası, 1 konferans salonu, 2 toplantı salonu,1 

müstahsil tribününden oluşmaktadır. Çalışan başına düşen alan 36 m2‘dir. 

Laboratuvar Binası: 336 m2’lik  

Süpürge Müzayede Salonu: 309 m2’lik olmak üzere üç binası bulunmakta olup, toplam 

kullanım alanı 1.583 m2’dir. 

Canlı Hayvan Borsası 75.000 m2 geniş bir mekânda AB standartlarına uygun hizmet 

vermektedir. Padokları, indirme bindirme rampaları, alım-satım salonu, celep yazıhaneleri, 

kesimhaneleri, araç park–yıkama yerleri sosyal donatıları bulunmaktadır. 

Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde hizmet amacıyla üç tescil bürosu bulunmaktadır. 
 

9-Sakarya Ticaret Borsasının Gelecek Planı  

Kurumsal Kapasite 

Güçlü kurumsal yapılar, ancak sağlıklı organizasyonel yapının üzerine inşa edilebilirler. 

Organizasyon yapısı, yani örgütlenme biçimi, düzgün olmayan kurumlar sağlam temeli olmayan 

binalara benzerler. Üzerine kurulacak hiçbir şey verimli olmayacaktır.  

Borsanın, hem mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, hem de üyelerinin ihtiyaç ve 

beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde, %100 üye memnuniyeti prensibiyle 

sunabilmesi ve hem de bölgesel kalkınmadaki rolünü gerçekleştirebilmesi için; güçlü bir kurumsal 

yapıya sahip olması gerekmektedir. Kurumsal yapının gücü, öncelikle yönetim anlayışı ve bunun 

uzantısı olan iş yapış şekline bağlıdır. 

Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden bağımsız hale 

getirememiş organizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilebilmesi mümkün değildir.  
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Kaynakların bilgiye dayalı kararlarla yönetilmesi, kurumun orta ve uzun dönemli planlama ile 

yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim teknolojilerinin etkin ve 

verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı biçimde sunulması için çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Hizmetler 

Borsamızın kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı 

sıra, Çağdaş borsacılıkta olduğu gibi, “üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye 

getirmek” gibi önemli bir misyonu daha vardır. 

Bu misyon çerçevesinde, borsamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet 

düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda 

onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. 

Kalite, “üyenin (müşterinin) beklentisinin karşılanma düzeyi” olarak tanımlandığından, borsa, 

“tescil”, “üye sicil” ve “kıymetli evrak hazırlanması ve satışı” gibi mevzuatla verilmiş görevleri yerine 

getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm 

üretecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır. Yönetim 

anlayışı ve kurumsal kapasitenin niteliği, hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir.  

Bölgesel Kalkınmadaki Rol ve Sosyal Sorumluluk 

Borsalar, sundukları hizmetlerin dışında, konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, 

bölgelerinde kalkınmanın önemli aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu, kuruluş amaçlarının yanı 

sıra, toplumun algısı sonucu borsalarımıza biçilen bir roldür. 

Ekonomik göstergelerin iyileştirilmesiyle elde edilen büyüme, sosyal ve kültürel gelişimle 

desteklenmediği sürece etkin ve sürdürülebilir olamamaktadır. Ülkelerin kalkınmasında ekonomik 

büyümeden ziyade, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi daha fazla önem kazanmaktadır.  

 10-İlgili Tüzük ve Yönetmelikler 

a) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 

b) 4857 Sayılı İş Kanunu 

c) Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik 

d) Ticaret borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik 

e) Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 

f) Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik 

g) Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği 

h) Ticaret Borsalarına Tabii Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında 

Yönetmelik 

i) Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 

j) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği 
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k) Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek 

Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik 

l) Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel 

Yönetmelik 

m) Borsa Muamelat Yönetmeliği. 

n) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Esasları Yönetmeliği 

p) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği 

q) Oda ve Borsa Hakem, Bilirkişi ve Exper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında  

 

Yönetmelik 

r) Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve 

Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik 

s) Türkiye Odalar, Borsalar ve Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Senedi 

t) Personel Yönetmeliği 

u) Personel Sicil Yönetmeliği 

ü) TOBB Akreditasyon Sistemi Kılavuzu  

 

GÜNCELLEME 
 

Güncelleme No Tarih Güncelleme Nedeni 

05 16.01.2020 Misyon –Vizyon- Organizasyon Şeması değişikliği 

 

 


