ÜYE EL
KİTABI

TARSUS TİCARET
BORSASI

Şahin mahallesi 4612 ada 2 parselde tapulu 12.152 m2 ,4613 ada 1
nolu parselde 315 metrekare, 4605 ada 1 nolu parselde 330
metrekare ve 4606 ada 1 nolu parselde 365 metrekare 4 adet arsa,
Tarım ürünlerine yönelik depo, silo yapımı için 4608 ada ve 4608
adada bulunan 10.753 m2, 4612 adada 3.342m2 ile belediyeye ait
2.332.,46 m2 yol satın alınarak 4612 ada 5 parselde tek tapuda
toplam 16.427,46 m2. arsamızda 24 adet büro, 14 adet 200
metrekare tahıl depoları ve 1 adet süt toplama tesisi
bulunmaktadır.
Üyelerimize kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet vermeyi benimseyen
Tarsus Ticaret Borsası 2014 yılında Akredite Borsa tescili ile
Avrupa ve Dünya standartlarında hizmet veren odalar arasında
yerini almıştır. TOBB Akreditasyon Sistemi dahilinde yapılan
denetimlerin de başarılı geçmesiyle Borsalar arasında en yüksek
puanla beş yıldızlı hizmet veren "A" Kalite Akredite borsa
sertifikasın
sahiptir.
Tarsus Ticaret Borsası teknolojik ve çağdaş iletişim ve sistem
araçları ile kuruluşundan bu yana her geçen gün kendisini aşan
bir bilinçle üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir. Tarsus
Ticaret Borsası tahıl laboratuarı, Satış Salonu, Pazar yeri, teknik
personeli, son teknolojik iletişim ağı İle bölgenin ekonomik
nabzını da tutmaktadır.

 Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını
düzenlemek ve tescil etmek.
 Yurtiçi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat
haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları
konusunda üyelerine yol göstermek.
 Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan güncel fiyatlarını
ilan etmek.
 Bölgeler içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri
tespit etmek. Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
 Üyelerin ihtiyacı olan kanunen gerekli belgeleri düzenlemek
ve onaylamak.
 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.
 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve
uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti
halinde ilgili makama bildirmek.
 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara
teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı
veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri
adına veya kendi adına dava açmak.
 İlgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları
değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle
Odalar Ve Borsalar Kanunu ve ilgili
mevzuatları ile tanımlanan Borsacılık
Anlayışı kapsamında Üyelerimizin
Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen
Dünyada Yer almasını sağlayacak,
Serbest Piyasa Ticaretinin Gelişimine
Katkı sağlayacak sanayi yapısını
oluşturmak,
Rekabet
Gücünü
arttırmak, Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet
sunmak, Borsaya Dahil Maddelerin
Alım Satımı ile Oluşan Fiyatların
Tespit, Tescil ve İlan edilmesi ile
Ülkemizde Ticaret ve Ekonominin
Büyümesine Katkıda bulunmak.

Borsacılıkta sunulan Hizmeti Zirveye
Taşıyarak, Ülkemizin ve Kentimizin
Ticari, Ekonomik ve Sosyal Gelişimine
Katkı Sağlamak, Ticari Etkinliğini
Arttırmak,
Üyelerimiz
ve
Bölge
İnsanımız ile Birlik ve Dayanışmasını
Sağlayarak Daha İyi Koşullarda
Ulusal ve Uluslararası Arenalarda İş
Yapmalarında,
REKABET
Edebilmelerinde Öncü ve Lider
Kurum Olmak, Bulunduğumuz Kent
ve Bölgede Ticari, Ekonomik ve
Sosyal Sorumluluk Projelerinde Etkin
Rol Oynamak.”
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KALİTE POLİTİKAMIZ












Kurumsallığımızın göstergesi olan Kalite Yönetim Sistemini
Borsamızda etkin kılmak, amacımıza ulaşmak için kendimize ait
kalite hedefleri belirlemek, bu hedeflerin takipçisi olmak ve
sürekli iyileştirmek,
Üyelerimizin ihtiyaçlarını etkin ve kaliteli hizmet anlayışı içinde
geri bildirimlerini göz ardı etmeden yönetmek, üye
memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve memnuniyet oranını
arttırmak,
Ulusal ve uluslararası ticari işbirliği kültürünü üyelerimiz arasında
yaygınlaştırmak,
Tüm çalışanlarımızın, dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili bir
çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak, sürekli iyileştirmek,
hizmetlerimizi ilk seferinde ve her seferinde zamanında ve tam
yapmak,
Üyelerimizin ve çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde eğitimini,
gelişimini, ve sürekli iyileştirilmesini sağlayacak ortam yaratmak,
Tüm bu hizmetlerimizi, İlgili mevzuat doğrultusunda, Çağdaş
yönetim anlayışı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde
kentin ve bölgenin ticari ve ekonomik yapısını paydaşlarımızla
işbirliği ve proje ortaklığı içerisinde geliştirmek ve sürekliliğini
sağlamak,

DİSİPLİN KURULU

MECLİS KURULU

KOMİSYONLAR
AKREDİTASYON
İZLEME KOMİTESİ

YÖNETİM KURULU

HESAPLARI İNCELEME
KOMS.
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YÖNETİCİ
ASİSTANI

 5174 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt
zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir
ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak
zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı
tarihtir.
 Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin
birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine
getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi
hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye
kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret
siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve
bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii
maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun
32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Borsaya
kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler talep üzerine
kayıt esnasında kotasyona tabi ürünlerin alım satımını
belgelemek zorundadırlar. Borsaya tabi maddeler üzerinden
alım satım işlemini belgelendiremeyenlerin üyelik talepleri
belgelendirmenin
tamamlanmasına
kadar
bekletilir.
(Muamelat Yönetmeliği)
 Hakkında üyelikten geçici veya uzun süreli çıkarma cezası
verilen ve bu cezalara ilişkin süreleri tamamlanan
üyelerden kayıt zorunluluğu bulunanlar, talep üzerine veya
resen borsalara yeniden kaydedilir.
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1- Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu(Borsamız web sayfasında)

2- İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya
satımının olduğunun tescilini gösterir Ticaret Sicili Kayıt Sureti (Asıl),
3- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirkileri (Asıl),
4- Temsilcilerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı,
6- Şirket ana sözleşme örneği (noter onaylı)
7- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
8- Vergi Levhası fotokopisi,
9- İşyeri Kira Kontratı veya tapu fotokopisi,

→
1- Gerçek Kişi Üye Kayıt Beyannamesi (Borsamız web sayfasında)
2- İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya
satımının olduğunun tescilini gösterir Ticaret Sicili Kayıt Sureti (Asıl) veya
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Sureti (Fotokopi),
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
5- İkametgah İlmühaberi (Asıl),
6- Yeni çekilmiş üç adet fotograf,
7- İşyeri Kira Kontratı veya tapu fotokopisi,
8- Vergi Levhası fotokopisi,

NOT: Stopaj karşılığı için Banka Teminat Mektubu ( SÜRESİZ )
Not: 1- Kayıt Beyannamesi’nin arka sayfasında yer alan; “Hakkında Bilgi
Alınacak Kimseler” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan
bulunması,

•

1- Fatura Tescili ile birlikte ürünleriniz değerinde
satılır. Piyasa kontrolü sağlanmış olur.

•

2- Borsamıza bildirdiğiniz müstahsil alımlarınızda
ödemiş olduğunuz zirai stopaj bitkisel ürünlerde
%4’de %2’ye, hayvansal ürünlerde %2’den %1’e
düşer.

•

3- 5174 sayılı kanunun 32 maddesi gereğince;
Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım
satımı ile uğraşanların borsaya kayıt olmak ve
tescillerini yaptırmak zorundadırlar.

•

4- Aldığınız ürünlerde fatura tescili aramanız sizi
sorumluluktan kurtarır. Tescil edilen her fatura
müteselsil (zincirleme) sorumluluk halkasına dahil
olur ve taraflar arasında akit sayılır.

•

5- Müstahsilinizi Borsamıza Bildirin Stopajı %50
İndirin

•

6- Faturanı Tescil Ettir Haksız Rekabeti Dize Getir.

•

7- Faturada Tescil Ara Sonra Mağdur Olma.

•

8- Kanunları Uygula Sonra Yalnız Kalma.

