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BAŞKANIN MESAJI
Değerli Üyelerimiz,
Paydaşlarımız;

Cumhuriyet’in köklü kurumların-
dan biri olan Denizli Ticaret 
Borsası 1923 yılında kurulmuş 
olup, Zahire Pazarı, Leblebi 
Borsası, Pamuk, Hayvan Pazarı 
gibi değişik isimlerde varlığını
sürdürmüştür. İlk olarak Denizli 
Kaleiçi’nde hizmet veren kuru-
mumuz 1990lı yıllardan itibaren 
şimdiki yeri olan Uluçarşı İşmer-
kezi’nde hizmetlerini sürdürmek-
tedir.

Borsamız kurulduğu ilk günden itibaren Ülkemizin ve İlimizin ekonomik olarak gelişmesi için gayret 
göstermektedir.

İlimiz, konumu ve coğrafi özellikleri bakımından ülkemizin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden 
biri konumundadır. Zengin ürün çeşitliliğimiz tarıma dayalı gıda sanayinin ilimizde gelişmesini sağlamış-
tır. Sanayinin, turizmin, tarım ve hayvancılığın sürekli geliştiği Denizli ihracatta Türkiye 8.si durumunda-
dır.

Denizli Ticaret Borsası olarak bizler, üyelerimiz ile yakın ilişkiler kurarak, üyelerimizin sorunlarına 
çözüm arıyor, sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin gelişmesine büyük önem 
gösteriyoruz. Üyelerimizin iş hacimlerini arttırabilmeleri için onların dünya pazarına açılmaları konusun-
da üyelerimizi destekliyoruz.

2016 yılı içerisinde toplantılar, paneller, çalıştaylar düzenleyerek üyelerimiz ve konularında uzman kişi-
ler ile bir araya gelerek ilimiz tarımının, hayvancılığının, tarıma dayalı gıda sanayinin sorunlarını masaya 
yatırdık çözüm önerilerini topladık. Bununlar dışında ilimizi yakından ilgilendiren çalışmaların da içeri-
sinde yer aldık.

Borsa olarak, kendimizi, hizmet kalitimizi geliştirirken üyelerimizin gelişmesi için de yoğun çaba sarf 
ettik. Buna bağlı olarak, yurt içinde ve dışında üyelerimizi fuarlara götürerek daha büyük pazarlara 
açılmaları konusunda onları teşvik ettik. Kendimiz de yüksek puan ile akredite olarak hizmet kalitemizi 
tescilledik.

Bu faaliyet raporunda 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı hizmetinize sunuyoruz.

 İBRAHİM TEFENLİLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



TİCARET BORSALARININ TANIMI

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; “ Ticaret borsaları, bu Kanunda ya-
zılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı 
işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”

Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak 
ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel 
fark; ticaret borsalarında zirai ürünlerin işlem görmesidir. 

Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifa-
deyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına 
kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. 
Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zamanda piyasa ekono-
misinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, ticaret borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre 
oluşmaktadır.

TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ
5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre Ticaret Borsalarının görevleri:

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

b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.

c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartla-
rını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla 
yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet 
ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya 
kurulmuşlara iştirak etmek.

g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan 
etmek.

h) 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.

ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve 
tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

j) 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.

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yap-
mak.



DENİZLİ TİCARET BORSASI

Denizli Ticaret Borsası kurulduğu 1923 yılından bu yana üretici ve tüccarların belirli bir düzen içinde alışveriş 
yapmaları için gerekli düzeni kurmuş ve hizmet kalitesini ilerletmiş bir kurumdur. Denizli Ticaret Borsasının ilk 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Aktan’dır. Borsanın kuruluşunda 29 olan üye sayısı 2015 yılı son ayı itibari ile 
800’ü aşmıştır.

Kuruluş yıllarında işlem gören ana ürün pamuktur. Bugün itibari ile kotasyon listesinde 65’i aşkın ürün bulun-
maktadır.

Kuruluş yıllarında hizmetlerini Kaleiçi’nde çeşitli binalarda Zahire Borsası, Leblebi Borsası, Pamuk, Yapağı, Yün 
ve İpek Kozası ile Hayvan Pazarı olarak çeşitli birimler halinde sürdürmüştür.  Ekonomik yaşamın zaman içinde 
gelişmesi ve değişmesi sonucu bazı mallara özgü işlemler ortadan kalkarken, bazı yeni malların alım-satımı öne 
çıkmıştır.

Denizli Ticaret Borsası faaliyetlerine 1994 yılında Uluçarşı İşhanı’nda hizmete giren binasında devam etmektedir. 
Bu hizmet binasında bulunan teknolojik altyapısı sayesinde kendi ihtiyaçlarının yanı sıra diğer kuruluşların top-
lantı, seminer vb. ihtiyaçlarını da karşılanmaktadır.

1992 yılında hizmete başlayan Canlı Hayvan Pazarı, zaman içerisinde yatırımlarla geliştirilmiş günümüz hizmet 
standartlarının da üstünde hizmet veren bir tesis halini almıştır. Türkiye’nin en büyük Canlı Hayvan Pazarı halini 
almıştır. 

Denizli Ticaret Borsası klasik borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük 
etmiş ve çeşitli projeleri desteklemiştir. Bu projelerden önemli olanları aşağıda listelendiği gibidir;

•  Denizli Ticaret Borsası Aile Sağlık Merkezi
•  Denizli Ticaret Borsası İlkokulu
•  Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu
•  Sarıgül Çocuk Evi Projesi
•  Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
•  Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi- Biyom
•  Organize İhtisas Jeotermal Sera Bölgesi
• Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)

Denizli Ticaret Borsası geçmişinden ilham alarak her alanda geleceğine yatırım yapmayı planlayan bir kurum-
dur. Bu bağlamda gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler aşağıda listelendiği gibidir;

• Önemli çerezlik ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Çivril, Çal, Baklan ovalarının bulunduğu alanda 
“Lisanslı Depoculuk” kurmak.

• Gelişen depoculuk faaliyetleri ile ilimizde üretilen belli başlı ürünlerde, ürün kalitesini arttırıcı ve ticaretini 
pekiştirici projeler üretmek.

• İlimiz hayvancılığı ve kırmızı et sektörlerinde ticaretin pekiştirilmesi için canlı hayvan alım-satım borsasını 
geliştirici faaliyetler bulunmak.

• Kurban dönemlerinde hayvan pazarında verilen hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmek ve örnek olmadaki 
yerini sağlamlaştırıcı faaliyetler yapmak.

• Teknokent ortaklığı aracılığıyla ilimiz sanayicisinin gelişmesine ve yeni projeler üretilmesine katkı sağlamak.
• Organize sera ihtisas bölgesi ortaklığı ile jeotermal sera OSB’nin gelişimine öncülük etmek.
• Abigem ortaklığı ile üyelerinin AB uyum süreci doğrultusunda geliştirdiği projeleri desteklemek ve yol göste-

rici pozisyonunda bulunmak.
• Sosyal sorumluluk projelerindeki görevlerini geliştirerek devam ettirmek.



MİSYONUMUZ

Kuruluş kanunumuzdan doğan sorumluluklarımız çerçevesinde üstlendiğimiz görevleri, gelişen ve değişen koşul-
lar karşısında üye ve paydaşlarımızın sürekli memnuniyetini sağlayacak kalite anlayışı ile yerine getirmek. 

VİZYONUMUZ

Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan, üye ve paydaşlarının gurur duyduğu, sürekli gelişim 
için örnek alınan bir kurum olmak.

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Borsacılık standartları ile üye ve çalışan memnuniyetini bir üst seviyeye çekmek için mevcut durumu analiz etmek 
ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,
Kaliteden ödün vermeden dinamik, etkili, ayakları yere basan bir organizasyon yapısı ile üyelerimize hizmet
vermek,
Hizmet kalitesini arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerini sağlamaktır.

             
MALİ POLİTİKAMIZ

Denizli Ticaret Borsasının mali politikası; kaynaklarının aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, verimli ve amaç-
lanan hedeflere uygun kullanılmasını sağlamaktır. Mali politika ilkeleri;

 - 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk - Sosyal sorumluluk
 - Süreklilik      - Dönemsellik
 - Parayla ölçülme     - Maliyet esası
 - Tarafsızlık ve belgelendirme   - Tutarlılık
 - Tam açıklama     - Özün önceliği
 - Önemlilik      - İhtiyatlılık



İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Denizli Ticaret Borsası; sürekli gelişme ve üyeye üstün hizmet hedeflerini destekleyecek şekilde;

• Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü kurumumuza kazandırmayı,
• Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine des-

tek olmayı,
• Günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamayı,
• Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organi-

zasyonel yapıyı sürekli geliştirmeyi,
İnsan Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Denizli Ticaret Borsası üyeleriyle olan ilişkilerinde üye işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için 
çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır.

Borsamız, üyelerin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği ve bu önerilerin hızlı ve etkin olarak çözülmesi-
ne yönelik bir sistem kurar, bu sistemin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için yasalar ve kalite politikası çerçeve-
sinde gerekli önlemleri alır. Üyelerinin ticaretinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekler.

İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Etkileşim içerisinde olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve kişilerle,
• Güler yüzlü ve hoşgörülü bir tavırla,
• Açık, anlaşılır bir dil kullanarak
• Sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde güven duyulan bir yaklaşım ile hızlı, zamanında ve güvenilir iletişim 

kurmaktır.

BİLGİ-İŞLEM POLİTİKAMIZ

Denizli Ticaret Borsası olarak; Borsamızın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, 
donanım ve diğer bilişim alanındaki ihtiyaçları karşılamak ve bilgi güvenliğini sağlamaktır.

BAKIM ONARIM POLİTİKASI

Borsanın sahip olduğu donanım ve teçhizatın sadece borsa görev tanımlarına uygun olarak kullanılması, gerekli 
korumanın ve hassasiyetin gösterilmesi konusunda azami özeni gösterir.



MECLİS BAŞKANI
İBRAHİM YAYAN

MECLİS BŞK. YRD.
MEHMET TEFENLİLİ

MECLİS ÜYESİ
HALİL PEKDEMİR

MECLİS ÜYESİ
AYHAN SABANOĞLU

MECLİS ÜYESİ
İBRAHİM TEFENLİLİ

MECLİS ÜYESİ
HAYATİ DELİ

MECLİS ÜYESİ
MEHMET İHSAN ÖNÖZ

MECLİS ÜYESİ
KEMAL HÜYÜK

MECLİS ÜYESİ
MERAL ÖZTEN

MECLİS ÜYESİ
ÖZAY TANRIVERDİ

MECLİS ÜYESİ
KAMİL GEMİ

MECLİS ÜYESİ
YÜKSEL TANRIKULU

MECLİS ÜYESİ
ÖMER L. İNAMLICA

MECLİS ÜYESİ
MUHARREM KARALP

MECLİS



MECLİS ÜYESİ
HALİL PEKDEMİR

Meclis Seçilme Yeterlilikleri

•Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise 
esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya 
borsaya kayıtlı olmak,

•Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-ya-
zar olmak,

•İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

•Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

•Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya 
Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine 
dâhil edilmiş olmak,

•Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefi olmak gerekir.

•Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik or-
ganlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

•Seçilme hakkının kullanılabilmesi için belirtilen şartların yanı sıra;

a)Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya 
yetkili bulunması,
b)Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya 
temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c)Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların 
işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra 
kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

•Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin 
seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilme-
den yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

•Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile 
tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya 
mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

•Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden 
itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde Oda, 
Borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

•Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.



Meclis Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Borsa’yı protokolde Meclis Başkanı veya onun görevlendireceği bir meclis üyesi temsil eder.

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.
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 oluş-
turmak.
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 görü-
lenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştır-
ma 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 dı-
şında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçme-
mek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak ve-
rilecek 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 gönder-
mek.
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 sa-
yısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Borsalar, meclis kararıyla taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ka-
mulaştırma yapmaya, ödünç para almaya, okul ve derslik yapmaya, Kanun çerçevesinde şirket ve 
vakıf kurmaya ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmeye ve benzeri hukuki işlemler 
yapmaya; yönetim kurulu kararıyla da taşınır mal almaya, satmaya, bağış ve yardımda bulunmaya, 
sosyal faaliyetleri desteklemeye ve özendirmeye ve burs vermeye yetkilidir.



Denizli Ticaret Borsası Meclisi

Denizli Ticaret Borsası Meclisi, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanı Yardımcıları ile birlikte 14 kişiden
oluşmaktadır.

Borsa Meclisi her ayın son Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirmektedir. 

2016 yılında 12 Meclis toplantısı gerçekleşmiş, bu toplantılarda Borsa’nın faaliyetleri değerlendirilmekte,
üyelerin talep ve ihtiyaçları görüşülmüştür.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İBRAHİM TEFENLİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
AYHAN SABANOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÜKSEL TANRIKULU

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYE
ÖMER LÜTFİ İNAMLICA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MERAL ÖZTEN

YÖNETİM KURULU



Yönetim Kurulu Seçilme Yeterlilikleri

•Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise 
esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya 
borsaya kayıtlı olmak,

•Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-ya-
zar olmak,

•İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

•Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi ka-
çakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

•Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Ka-
nunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil 
edilmiş olmak,

•Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefi olmak gerekir.

•Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik or-
ganlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

•Seçilme hakkının kullanılabilmesi için belirtilen şartların yanı sıra;

a)Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya 
yetkili bulunması,
b)Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya 
temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c)Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların 
işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra 
kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

•Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin se-
çim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden 
yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

•Oda, Borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile 
tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya 
mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

•Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden iti-
baren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa 
ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

•Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.



Yönetim Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

•Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
•Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.                                                   
•Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
•Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun ola-
rak karar vermek.
•Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde 
karara bağlamak.
•Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. 
•Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
•Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
•Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem 
ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
•Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.        
•Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sun-
mak.    
•Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
•Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan 
fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
•Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
•Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bu-
lunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 
•Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri 
yerine getirmek.
•ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa 
etmek. Buna göre aşağıdaki maddelerden sorumludur:

1.Kuruluşa ait üye şartları ve bunun yanı sıra 1. ve 2. cil mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin önemini 
iletmek,
2.Kalite Politikasını oluşturmak, Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri belirlemek.
3.Kalite hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına almak.
4.Kaynaklarının mevcudiyetini güvence altına almak (İnsan Kaynakları, alt yapı, çalışma ortamı)
5.Kalite Yönetim Sistemini ve bu sistemde yapılacak değişiklikleri planlamak Kalite Yönetim Sisteminin 
bütünlüğünü sağlamak.
6.Sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanmasını ve kuruluş içerisinde iletilmesini güvence altına almak.
7.Kalite Yönetim Temsilcisini atamak.
8.Kuruluş içerisinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamak.
9.4 Yıllık Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet planının hazırlanma süreçlerine katılmak.
10.Akreditasyon sistemi çalışmalarının takibini gerçekleştirmek, çıktılarını değerlendirmek ve sistemin 
geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu gerektiğinde bu görevlerini Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisine delege eder.
Yönetim kurulu kararıyla da taşınır mal almaya, satmaya, bağış ve yardımda bulunmaya, sosyal faaliyetleri 
desteklemeye ve özendirmeye ve burs vermeye yetkilidir. Borsanın şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş 
veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi ve kamulaştırma yapabilmesi 5174 sayılı Kanunun 80.nci maddesin-
de belirtilen amaçlarla sınırlı ve bakanlığın iznine tabiidir. Ayrıca Borsanın bağış ve yardımda bulunabilmesi ve 
sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için; bütçede karşılığının olması ve yapılacak harcamaların borsa-
nın kuruluş ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.



Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı dahil olmak üzere toplam 
5 kişiden oluşmaktadır.

Borsa Yönetim kurulu her hafta Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirmektedir.

2016 yılında 52 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşmiş, bu toplantılarda borsayı ve üyeleri ilgilendiren
kararlar alınmaktadır.



HİZMETLERİMİZ

Tescil

Tescil,  borsamız üyesi olsun olmasın, zirai ürünlerin ticareti ile uğraşan gerçek ya da tüzel kişi esnaf ve
tacirlerin yapmış oldukları ilgili ürün alım satımlarının ibraz ettikleri belgelerde uygunluğunun kontrol edilip borsa-
mız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği veri tabanlarına kaydetme işlemidir. Tescil işlemleri ticarete konu olup müs-
tahsilden alınan, ithal edilen, yurtiçi pazara satılan ya da ihraç edilen zirai ürünler için uygulanır. 5174 Sayılı “Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunun;  Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin 
Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” –  Madde 9’da  belirtilen “Borsaya Tabi Maddelerin en az 
miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan 
satışlar da bu madde kapsamındadır.“  hükmü üzerine borsalarda tescil işlemi yaptırmak kanuni yükümlülüktür.

Tescil işlemlerinin kanuni zorunluluk olmasının yanı sıra sağladığı pek çok faydalar vardır:

Müstahsilden satın alınan ürünlerin yasal süresi içinde tescil ettirilmesi durumunda stopajda %50 indirim kazanılır. 
Müstahsilden satın alınan bitkisel ürünlerde %4 olarak yapılması gereken gelir vergisi kesintisi borsa tescili ile 
%2’ye, hayvansal ürünlerde ise %2’den  %1e düşer.

Her yıl düzenli olarak Resmi Gazete yayınlanan ve zirai üretimi artırmak için uygulanan fark ödemesi
desteğinden yararlanmada borsa tescili zorunludur. Borsa tescili ile üretici ek gelir elde eder.
Faturalarda borsa tescili, satın alınan ürünün stopajının ödenerek piyasaya sürüldüğünü gösterir.

Alım – satımı tescil edilen ürünün fiyatı, tescil esnasında borsamız ve diğer borsalarda oluşan fiyatlarla mukayese 
edilir. Bu sayede ilgili ürünün gerçek değerinde alınıp satıldığından emin olunur, fahiş ya da çok düşük fiyatlara 
maruz kalmanın önüne geçilir.

Alım satımı borsa tescilli olan ürünler, ilgili ürünün ilimiz üretimi ile bölge ve ülke üretimindeki yerini belirlemede 
yardımcı olur. Bu haliyle tescil, tarıma yön verilmesinde, çiftçimizin belirli ürünlerde uzmanlaşması için yönlen-
dirilmesinde önemli bir araçtır.

Tescil işlemleri Borsa merkez binamız ile birlikte, haftanın belirli günlerinde Acıpayam, Çameli, Çivril, Serinhisar, 
Tavas ilçelerinde yer alan şubelerimizde yapılmaktadır.



Analiz Salonu

Analiz Salonu hizmetimize ek olarak 
Borsamız ile Denizli Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü arasında
protokol imzalanmıştır

Protokol çerçevesinde, her iki kurum 
birbirine karşılıklı teknik destek sağla-
yacak, analiz çeşitliliğinin arttırılması 
için ortak projeler üretecektir.

Borsa, analiz ihtiyacı olan üyelerini 
Laboratuvara yönlendirmektedir. Bu
sayede üyelerin ihtiyaçlarına çözüm  
bulunmaktadır.



Yardımcı Hizmetlerimiz

Çözüm Masası

Denizli Ticaret Borsasının üyelerine yönelik başlatmış olduğu yardımcı bir hizmet türüdür.
Çözüm masası 2016-2019 Stratejik Planımızında Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi hedefinin alt faaliyetidir.
Bu hizmetimizde üyelerimiz/paydaşlarımız iş alanları ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında Borsamıza başvura-
rak yardım talebinde bulunabilirler.

Proje Bilgilendirme

Denizli Ticaret Borsası 2016-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında kurum içi proje ekibi kurulması 
proje bilgilendirme hizmetinin somut halidir.
Proje bilgilendirme hizmetimiz 4 ana faaliyetten oluşmaktadır.

Üyelerimizi ve paydaşlarımızı ilgilendiren, çağrısı açılan projeleri sürekli takip etmek ve farklı kanallar üzerin-
den duyurusunu yapmak
Üyelerimizi ve paydaşlarımızı projeler ile ilgili kurumlara yönlendirmek ve en doğru bilgiyi, en kısa sürede al-
malarını sağlamak
Üyelerimize ve paydaşlarımıza proje yazımı ve proje başvuruları hakkında eğitim vermek/sağlamak
Üyelerimiz ve paydaşlarımız ile ortaklaşa projelerde yer almak.
Bu faaliyetler kapsamında başvurular internet sitemiz üzerinden “Bilgi Talep” bölümünden yapılabileceği gibi 
bireysel olarak borsamızdan da yapılabilir. Başvuru sonrasındaki proje faaliyetleri gerek kurum personeli tarafın-
dan gerekse ilgili kurum/kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yapılarak devam ettirilir ve sonuçlandırılır.



     
Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası 65.000 metrekare alana kurulu olup, 27.500 metrekare kapalı ala-
nın yanında 5.000 metrekare açık otoparka sahiptir. Bu kapalı alanlarda 33.000 küçükbaş, 3.000 büyükbaş hayvan 
barındırabilmektedir ve pazarın temiz su ihtiyacını karşılamak üzere su arıtma tesisi mevcuttur.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Pazartesi ve Perşembe günleri haftada iki kez kuruluyor.

Türkiye’nin en modern canlı hayvan pazarına sahip olan Denizli Ticaret Borsası, Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen yetiştiricilerin getirdiği canlı hayvanların pazarda satışa sunulmasına yardımcı olarak, Denizli halkının kur-
banlık ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır. Hayvan pazarının giriş ve çıkışlarında otomatik çalışan buharlama 
sistemli dezenfeksiyon tünelleri, su arıtma tesisi bulunmaktadır. Pazar içerisinde alıcıların ve satıcıların yemek, 
duş ve mescit gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen sosyal tesisler de yer almaktadır. Tüm pazarı kapsayan ses siste-
mi ve güvenlik kameraları bulunan pazarda, tüm noktaları aydınlatan ışık sistemi yer almaktadır. Özellikle kurban 
döneminde pazar, gece geç saatlere kadar alışveriş imkânı sunmaktadır.

Borsaların temel görevi olan alım ve satımda şeffaflığın sağlanması, ürünlerin özelliklerinin ortaya çıkarılması 
alım satım salonları ile gerçekleşmektedir. Canlı hayvan pazarında bulunan satış salonu, bu amaçla kurulmuş olup, 
ağırlık, ırk, menşei gibi özellikleri belirlenmiş olan canlı hayvanların açık arttırma usulü şeffaf olarak satılmasını 
sağlamaktadır.

Ayrıca www.hayvanpazar.com adresindeki web sitemizi ziyaret ederek Canlı Hayvan Borsamız hakkında detaylı 
bilgilere ulaşabilirsiniz.



     

Web sitemiz ile birlikte https://www.facebook.com/denizlicanlihayvanborsasi/ linkinde yer alan Facebook
sayfamızı takip ederek Canlı Hayvan Borsası hakkında gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Gelen Satılan Kalan %

Küçükbaş Hayvan Sayısı
38.578 38.328 250 99

Büyükbaş Hayvan Sayısı
1.321 1.266 55 96

EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA
FİYAT

Küçükbaş Hayvan 14.00 16.00 15.00

Büyükbaş Hayvan 16.00 18.00 17.00

2016 YILI KURBAN BAYRAMI HAYVAN VARLIĞI

2016 YILI HAYVAN PAZARINDA OLUŞAN CANLI KG FİYAT LİSTESİ ( ₺ )
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HİZMET İSTATİSTİKLERİ

Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına
kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda gelen talepler doğrultusunda Borsa Muamelat Yönetmeliği’ne uygun 
olarak üye kayıtları gerçekleştirilmektedir.

Aralık 2016 itibariyle borsamızda faal durumda olan 798 üyemiz mevcuttur.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası Satış Salonu

Üretici ve tüccarı bir araya getirip, fiyatın belirlendiği, hayvanın hak ettiği değerden alınıp satılması sağlanıyor.

Tamamen serbest piyasa koşulları altında, alıcı ve satıcıları modern bir 
salonda bir araya getiriyor, hayvanların şeffaf bir şekilde ve her iki tarafın-
da haklarını gözeterek, değerinde alınıp satılmasını sağlıyor, ilimiz hayvan 
yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sunuyoruz. 



Tescil Hizmeti

Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. 
Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da tescil kapsamındadır. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz 
ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak 
borsaya tescil edilebilir.

Borsamızda 2016 yılı tescil istatistikleri (2015 ile karşılaştırmalı) şu şekilde oluşmuştur.







MALİ TABLOLAR



YILLAR İTİBARİYLE GİDERLER(TL)



2016 YILI HEDEFLENEN BÜTÇE GELİRLERİ(TL)



2016 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ(TL)



(TL)

2016 DÖNEMİ AİDAT GELİRLERİ KIYASLAMASI(TL)



2016 YILI HAYVAN PAZARI GELİRLERİ KIYASLAMASI(TL)

2016 YILI TESCİL GELİRLERİ KIYASLAMASI(TL)



2016 YILI KİRA GELİRLERİ KIYASLAMASI(TL)

2016 YILI TÜM GELİRLERİN KIYASLAMASI(TL)



2016 YILI HEDEFLENEN BÜTÇE GİDERLERİ (TL)



2016 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER DAĞILIMI (TL)



2016 YILI PERSONEL GİDERLERİ KIYASLAMASI (TL)



     
2016 YILI EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİNİN KIYASLAMASI (TL)

2016 YILI BASIN VE YAYIN GİDERLERİNİN KIYASLAMASI (TL)



2016 YILI BAĞIŞ VE YARDIM GİDERLERİNİN KIYASLAMASI (TL)

2016 YILI TOPLAM GİDERLERİN KIYASLAMASI (TL)
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Genel Sekreter
Ali Şahin

İdari ve Mali
İşler Müdürü

Uğur Tanrıverdi

Tescil Şefi
Recep Mengi

Veteriner Hekimi
Tescil Memuru

Ömer Benli

Vezne/Sicil
Memuru

Mustafa Akıncı

Proje ve Kalite
Akreditasyon Sorumlusu

N. Canberk Kundakçı

Proje ve Kalite
Akreditasyon Sorumlusu

Tuğçe Çoban

Basın ve Halkla
İlişkiler Sorumlusu

Veli Bozkaya

Tescil/Analiz
Memuru

Özgen Özeren

Tescil Tahsilat
Memuru

İlhan Abban

Tescil Tahsilat
Memuru

Cihan Gençoğlu

Makam Şoförü
Özgür Yılan

Santral Memuru
Nazlı Mamus

BORSA PERSONELİ



Birimler ve Görev Tanımları

Genel Sekreter

Borsanın sicil amiri olan Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun almış aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. 
Bunla birlikte borsanın işleyişini düzenlemek ve kontrol etmek görevleri vardır.

İdari ve Mali İşler Müdürü

TOBB Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre işlerin yütürülmesinden sorumludur. Borsanın mali hesaplarının taki-
bi, muhasebe kayıtlarının tutulması, insan kaynakları yönetimi sorumlukları dahilindedir.

Tescil

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Tescil Yönetmeliği’ne uygun olarak tescil işlemlerinin ger-
çekleştirilmesi, istatistiki analizlerin yapılarak yayınlanmasından sorumludur.

Proje ve Kalite Akreditasyon

Kalite Yönetim Sistemleri ve TOBB Akreditasyon Sistemlerinin Borsada uygulanması çalışmalar yapar. Ayrıca, 
Borsanın ve Borsa Üyelerinin ihtiyacı olan hibe/destek/teşvik projelerinin yazılmasında, bilgilendirlmesin ve 
üyelerin yönlendirilmesinde destek sağlar. 

Vezne/Sicil

Üye kayıtlarının güncellenmesi ve borsa nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinden sorumludur.

Veteriner Hekimi / Hayvan Pazarı Sorumlusu

Borsaya ait Canlı Hayvan Borsasının sorunsuz bir şekilde işleyişi ve Canlı Hayvan Borsasına giren çıkan hayvan-
ların kontrolleri sorumlulukları dahilindedir.

Basın ve Halkla İlişkiler

Borsanın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri, etkinlikleri üyelere duyurmaktan sorumludur. Borsanın web sitesi, 
sosyal medya hesapları birimin kontrolündedir. Yapılan etkinliklerin haber olarak servis edilmesi, basında çıkan 
haberlerin takibi, arşivlenmesi görevleri arasındadır.



Çalışan Profili

Personel Toplantıları

13 kişiden oluşan Denizli Ticaret Borsası personeli, genel sekreterin başkanlığında her ayın son haftası olağan 
personel toplantısı gerçekleştirir. Bu toplantılarda önceki ayda yapılan çalışmaları değerlendirilir, bir sonraki 
ayda yapılacak olan çalışmalar için görev dağılımları yapılır. Toplantıda, Borsanın faaliyetlerinin eksiksiz şekilde 
yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alınır, personelin görüş ve önerilerine yer verilir. Bu kapsamda 
2016 yılında 12 olağan personel toplantısı gerçekleşmiştir. 

Sayı

İNSAN KAYNAKLARI



Personelin Aldığı Eğitimler

• Stratejik Planlama Eğitimi

• Akreditasyon Sistemi Uygulamalı Eğitimi

• Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

• ISO 9001 Uygulama Eğitimi

• Stratejik Planlama Eğitimi TOBB

• Akreditasyon Denetim Eğitimi

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

• İşyerinde İletişim Algılarımız ve Duyarlılığı Arttırmak

• Yönetici Asistanlığı Eğitimi

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

• Finansal Okuryazarlık Eğitimi

• Temel PMP Eğitimi

• İlk Yardım Eğitimi

• Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

• Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlanması Eğitimi

• Basın Mensuplarına Yönelik Mesleki Gelişim

• TOBB Basın Müşavirliği Eğitimi







STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 
 

Stratejik Amaç 1 ÜYELERİN KAPASİTELERİNİN 
ARTTIRILMASI 

Hedef 1.1 Üyelerin Ticari Kapasitelerinin arttırılması yönünde 
çalışmalar yapılması 

Faaliyet 1.1.1. Yurtiçi ve yurtdışı Fuar desteği sağlanması, tanıtımı yapılması 
ve üyelerin 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: 
• Barcelona Alimentaria Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na 14 

üyemizi götürdük. İş ilişkileri kuruldu.  

Faaliyet 1.1.2. Yurtiçi  fuarlarda stand açarak katılım sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
• 12. Ege Tarım Fuarı'nda stand açılarak borsamız hakkında bilgiler 

verildi. 
• Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nda stand açıldı. Denizli leblebisi ve 

borsamız faaliyetleri tanıtıldı.  

Faaliyet 1.1.3. Kotasyona tabi ürünler ile ilgili üyeleri bilgilendirici toplantılar, 
seminerler vb. yapmak. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
• Nohut Sempozyumu 6 Nisan 20116 çarşamba günü 

gerçekleştirildi.  Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
görevlileri ve Borsa Başkanımız İbrahim Tefenlili'nin panelist 
olarak katıldığı etkinlik geniş katılımla sonuçlanmıştır. 

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Nohut Projesi protokolü 
imzalandı. Leblebiliğe uygun nohut üretimi için ortak çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 

• Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası olarak cevizciliğin artması 
için ceviz projesi protokol imzalanmıştır. Proje sonucunda 
toplamda 400.000 ceviz ağacının aşılanıp dağıtılması 
planlanmıştır. 

• Denizli Leblebisinin Pazarlanmasına Yönelik Potansiyeli Belirleme 
ve Altyapı Geliştirme” isimli projenin desteklenmesi. 

Faaliyet 1.1.4. Üyelere hibe, destek ve teşvikler için paydaş kurumlar ile 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1- Geka'dan Teknik Destek alınarak Proje yazma eğitimi alınmıştır. 
2- Kosgeb'in hazırlamış olduğu Kobigel programı bilgilendirme toplantısı 
için üyelere mesaj atılmış, duyuru yapılmış, bütün üyelere duyurulmuştur. 
Aynı zamanda borsa olarak toplantıya katılım sağlanmıştır. 
3- Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Kobigel programında bir 
adet projenin yazılmasında  destek olunmuştur. 
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adet projenin yazılmasında  destek olunmuştur. 

Faaliyet 1.1.5. Hibe, destek, teşviklere başvuruda yol gösterici nitelikte borsa 
içi proje ekibi kurulması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: İlgili faaliyet 4 yıllık stratejik planda 
2017 yılı için planlanmıştır. Bundan dolayı herhangi bir çalışma 2016 yılı 
içinde yapılmamıştır. 

Faaliyet 1.1.6. Denizli Merkezinde hububat ticaretini geliştirmek için merkez 
oluşturmak. (Zahire Pazarı) 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1- Zahire Pazarının Kurulması için Tapu ile koordinatlar belirlendi. Dolgu 
çalışmalarının yapılması başlandı.  

Stratejik Amaç 2 BORSANIN TANINIRLIĞININ 
ARTTIRILMASI 

Hedef 2.1 Haberleşme kanallarının aktif olarak kullanılması 

Faaliyet 2.1.1. Üyelerin DTB uzantılı mail adreslerinin kullanımının 
arttırılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1- Bütün üyelere DTB uzantılı mail adresleri açıldı ve posta yolu ile 
bildirimler yapıldı. Önemli duyurularımızın bu kanallar aracılığıyla da 
yapılmaya devam etmektedir. 

Faaliyet 2.1.2. 
Web Sitesinin tanıtımlarının yapılması ve ara yüz kullanımının 
sağlanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: 
1- Web sitemiz 2016 yılı içerisinde revize edilmiştir. İlgili değişiklikler 
üyelere sms yoluyla bildirilmiştir. Ayrıca sadece üyelerimizin girebildiği 
ara yüzün kullanımı ile ilgili görsel hazırlanarak üyelerimize posta yolu ile 
iletilmiştir. 

Faaliyet 2.1.3. İnternet Sitesinin sürekli güncel tutulması ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda revize edilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- Üyelerimizden, paydaşlarımızdan ve personelimizden gelen görüşlere 
istinaden internet sitesi üzerinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. 

Faaliyet 2.1.4. Yapılan etkinlikleri haber servislerine faal olarak sunmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016 yılında sunulan haber sayısı falan filan yazılacak. 

Faaliyet 2.1.5. Borsa Tanıtım Filminin Hazırlanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  

-Tanıtım filmi için planlar hazırlanmış ve ilgili görüntüler 
çekilmiştir. Filmin metni hazırlanmış ve 2016 yılı sonu itibari ile 
seslendirme ve sahneler hazırdır. 2017 yılı içerisinde montajının 
tamamlanıp yayına alınması planlanmaktadır. 



Faaliyet 2.1.6. Görsel basının aktif olarak kullanılması için TV programları, 
haber bültenleri gibi yayınlarda kurumun tanınırlığının 
arttırmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016 Yılında 588 kez TV, Gazete, İnternet haberinde yer aldık. 

Faaliyet 2.1.7. Sosyal Medya hesaplarının açılması ve aktif olarak yönetilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
Facebook twitter hesabı kullanıcı sayısı ve yapılan faaliyetler yazılacak. 

Hedef 2.2 Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

Faaliyet 2.2.1. Diğer oda ve STKlar ile ortak toplantılar yaparak sorunların 
çözümü için basın açıklamaları yapmak. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1.Ekonominin Aktörleri Ödül Gecesi düzenlendi. 
2.Nihat Zeybekçi veda yemeği düzenlendi. 
3. Denizli Platform toplantıları gerçekleştirildi. 
4. Platform ile Uçak Seferleri hakkında lobicilik çalışması yapıldı. 
5. Platform Devir Teslim Töreni, 
6. TOBB Ortak Basın Açıklaması, 
7. Uşak TB Kardeş Oda Protokolü imzalandı. 
8. Manisa TB kıyaslama ziyareti gerçekleştirildi. 
9. Gıda kontrol laboratuvarıyla analize dayalı üretim ve satışın 
güçlendirilmesi için protokol imzalandı. 

Faaliyet 2.2.2. 
Çözüm masası oluşturularak üyelerin ticaretleriyle ilgili 
sorunlarının çözümü 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016 yılı içerisinde 11 adet başvuru yapılmıştır. 2 tanesi yönetim kurulu 
kararıyla gerekli girişimler yapılarak, 8 tanesi ise genel sekreterlik 
tarafından çözümlenmiştir. 1 adet başvurunun çözümü için çalışmalar 
devam etmektedir. 
 

Faaliyet 2.2.3. Üyelerle toplantı/birebir görüşme yaparak görüşlerinin 
toplanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1. Yeni Zahire Pazarı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
2. 250 farklı farklı üye Ziyaretleri gerçekleşmiş görüşleri alınmıştır. 
3. Nohut sempozyumu düzenlenmiştir. Üyelerin leblebilik nohut üretimi 
ile ilgili sorunları alınmıştır. 

 

Hedef 2.3 Üyeleri ve Paydaşları yapılan faaliyetlerden sürekli 
haberdar etmek 

Faaliyet 2.3.1. Yapılan faaliyetleri internet sitesi ve sürekli yayın üzerinden 
faal olarak duyurmak. Önemli etkinlikleri ise istenilen 
haberleşme yöntemi ile duyurmak 
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Faaliyet 2.2.1. Diğer oda ve STKlar ile ortak toplantılar yaparak sorunların 
çözümü için basın açıklamaları yapmak. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1.Ekonominin Aktörleri Ödül Gecesi düzenlendi. 
2.Nihat Zeybekçi veda yemeği düzenlendi. 
3. Denizli Platform toplantıları gerçekleştirildi. 
4. Platform ile Uçak Seferleri hakkında lobicilik çalışması yapıldı. 
5. Platform Devir Teslim Töreni, 
6. TOBB Ortak Basın Açıklaması, 
7. Uşak TB Kardeş Oda Protokolü imzalandı. 
8. Manisa TB kıyaslama ziyareti gerçekleştirildi. 
9. Gıda kontrol laboratuvarıyla analize dayalı üretim ve satışın 
güçlendirilmesi için protokol imzalandı. 

Faaliyet 2.2.2. 
Çözüm masası oluşturularak üyelerin ticaretleriyle ilgili 
sorunlarının çözümü 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016 yılı içerisinde 11 adet başvuru yapılmıştır. 2 tanesi yönetim kurulu 
kararıyla gerekli girişimler yapılarak, 8 tanesi ise genel sekreterlik 
tarafından çözümlenmiştir. 1 adet başvurunun çözümü için çalışmalar 
devam etmektedir. 
 

Faaliyet 2.2.3. Üyelerle toplantı/birebir görüşme yaparak görüşlerinin 
toplanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1. Yeni Zahire Pazarı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
2. 250 farklı farklı üye Ziyaretleri gerçekleşmiş görüşleri alınmıştır. 
3. Nohut sempozyumu düzenlenmiştir. Üyelerin leblebilik nohut üretimi 
ile ilgili sorunları alınmıştır. 

 

Hedef 2.3 Üyeleri ve Paydaşları yapılan faaliyetlerden sürekli 
haberdar etmek 

Faaliyet 2.3.1. Yapılan faaliyetleri internet sitesi ve sürekli yayın üzerinden 
faal olarak duyurmak. Önemli etkinlikleri ise istenilen 
haberleşme yöntemi ile duyurmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: Bu kapsamda yöneticilere yönelik 
eğitimler verilmiştir. 

Faaliyet 2.3.2. Belirli Periyodlarda süreli yayınlar çıkartmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: KAÇ TANE DERGİ ÇIKARDIK. 
KAÇ TANE RAPOR ÇIKARDIK ONLAR YAZILACAK. 

Stratejik Amaç 3 DENİZLİ TİCARET BORSASININ 
KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI 

Hedef 3.1 Personel Hizmet Kapasitesinin arttırılması 

Faaliyet 3.1.1. Yönetim Organları ve Personel Eğitim ihtiyaçlarına uygun 
olarak iç ve dış kaynaklı eğitimlere katılımın sağlanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1. Yönetim Organları (Profesyonel Yönetim Becerileri, 13) 
2.Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlama Teknikleri (Personel 1 kişi) 
3. TS EN Uygunluk Değerlendirme Standardı Eğitimi (Personel 1 kişi) 
4. Akreditasyon Sistemi Değerlendirme Eğitimi (Personel 4 kişi) 
5. Stratejik Planlama Eğitimi (Personel 3 kişi) 
6. Finansçı olmayanlar için finans eğitimi (HİK 4, Personel 3) 
7. Proje Yönetimi Eğitimi (Personel 3) 
8. İşyerinde Duyarlılık ve İletişim (Personel 11)  
9. Temel İlkyardım Eğitimi (Personel 12) 
10. İleri İlkyardım Eğitimi (Personel 3) 
11. Basın müşavirliği eğitimi 
12. Basın mensuplarına yönelik PAÜSEM eğitimi 
13. Yönetici asistanlığı eğitimi 

Faaliyet 3.1.2. 
Personel toplantılarının sistematik olarak yapılması ve 
gelişimlerin takip edilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Her ay periyodik olarak personel toplantısı gerçekleşmiştir. 
-Katılım oranı %86 üzerindedir. 

Faaliyet 3.1.3. Hizmet kapasitesinin yüksek tutulması için Personel 
Motivasyonu etkinlikleri yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: 
1- Personel iftar Yemeği Gerçekleştirildi. 
2- Personel motivasyon yemeği gerçekleşti.  
3- Yıl sonu Bütçe Değerlendirme Yemeği gerçekleşti. 

Faaliyet 3.1.4. Benzer Borsalar ile kıyaslama çalışmaları yapmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Manisa Ticaret Borsası ile kıyaslama çalışması tamamlandı. Manisa'da 
yapılan çalışmaya İdari ve Mali İşler Müdürü, Kalite Akreditasyon 
Sorumluları ve Hayvan Pazarı Sorumlusu katıldı. 

Faaliyet 3.1.5. ISO 9001:2008 KYS belge yenilemesinin gerçekleştirilmesi ve iç 
tetkiklerin yapılması 



• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016'nın 3. Ayında belge yenilenmesi sağlandı. Aynı zamanda 2017 yılı 
içinde ISO 9001:2105 revizyonuna geçiş sağlanacaktır.  

Hedef 3.2 Tescil İşlem Hacimlerinin Arttırılması 

Faaliyet 3.2.1. Üye zorunluluğu olmayan kişi/kurumlara ulaşılarak borsa 
yararları hakkında bilgilendirmeler yapılması. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Yıl içerisinde sürekli olarak görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda 68 
adet yeni tescil işlemi yaptırılmıştır. 23 adet farklı tacire ulaşılmıştır. 

Faaliyet 3.2.2. 
Tescil avantajlarının anlatıldığı broşürlerin vb. yöntemlerin 
oluşturulması ve bunların kişilere ulaştırılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Tescilin faydalarının anlatıldığı broşürler oluşturulmuştur.  
- Broşürler merkez büro ve ilçe bürolarında dağıtımı sürekli olarak 
yapılmıştır. 

Hedef 3.3 Üyelere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi 

Faaliyet 3.3.1. İnternet Sitesi üzerinden tüm tahsilatların yapılabilir olması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılında İnternet üzerinden sanal pos ile tahsilatlar yapılmaya 
başlamıştır. 

Faaliyet 3.3.2. 
Tüm tahsilatların Kredi kartı ile tahsil edilebilmesi (pos cihazı 
ile) 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılında pos ile tahsilatlar yapılmaya başlamıştır. 2016 yılında 500 
adetin üzerinde tahsilat yapılmıştır. 

Faaliyet 3.3.3. Tüm tahsilatların sanal pos ile tahsil edilebilir olması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  

-2016 yılında İnternet üzerinden sanal pos ile tahsilatlar yapılmaya 
başlamıştır. 

Faaliyet 3.3.4. Ortak hizmet binası için gerekli çalışmaların yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Ortak hizmet binası alanı tahsisi gerçekleşmiştir. İlgili tapular alınmıştır.  

Faaliyet 3.3.5. 
Üye memnuniyet anketlerinin uygulanması analizi ve sonuçlara 
göre eylem planlarının yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 230 farklı üyeye ulaşarak memnuniyet anketleri yapılmıştır. Buna göre 
üye memnuniyet oranımız %86,3'tür. 

Hedef 3.4 Analiz Hizmetlerinin Süreklileştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 

Faaliyet 3.4.1. Analiz salonunun aktif olarak kullanılması 



• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
2016'nın 3. Ayında belge yenilenmesi sağlandı. Aynı zamanda 2017 yılı 
içinde ISO 9001:2105 revizyonuna geçiş sağlanacaktır.  

Hedef 3.2 Tescil İşlem Hacimlerinin Arttırılması 

Faaliyet 3.2.1. Üye zorunluluğu olmayan kişi/kurumlara ulaşılarak borsa 
yararları hakkında bilgilendirmeler yapılması. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Yıl içerisinde sürekli olarak görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda 68 
adet yeni tescil işlemi yaptırılmıştır. 23 adet farklı tacire ulaşılmıştır. 

Faaliyet 3.2.2. 
Tescil avantajlarının anlatıldığı broşürlerin vb. yöntemlerin 
oluşturulması ve bunların kişilere ulaştırılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Tescilin faydalarının anlatıldığı broşürler oluşturulmuştur.  
- Broşürler merkez büro ve ilçe bürolarında dağıtımı sürekli olarak 
yapılmıştır. 

Hedef 3.3 Üyelere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi 

Faaliyet 3.3.1. İnternet Sitesi üzerinden tüm tahsilatların yapılabilir olması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılında İnternet üzerinden sanal pos ile tahsilatlar yapılmaya 
başlamıştır. 

Faaliyet 3.3.2. 
Tüm tahsilatların Kredi kartı ile tahsil edilebilmesi (pos cihazı 
ile) 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılında pos ile tahsilatlar yapılmaya başlamıştır. 2016 yılında 500 
adetin üzerinde tahsilat yapılmıştır. 

Faaliyet 3.3.3. Tüm tahsilatların sanal pos ile tahsil edilebilir olması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  

-2016 yılında İnternet üzerinden sanal pos ile tahsilatlar yapılmaya 
başlamıştır. 

Faaliyet 3.3.4. Ortak hizmet binası için gerekli çalışmaların yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Ortak hizmet binası alanı tahsisi gerçekleşmiştir. İlgili tapular alınmıştır.  

Faaliyet 3.3.5. 
Üye memnuniyet anketlerinin uygulanması analizi ve sonuçlara 
göre eylem planlarının yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 230 farklı üyeye ulaşarak memnuniyet anketleri yapılmıştır. Buna göre 
üye memnuniyet oranımız %86,3'tür. 

Hedef 3.4 Analiz Hizmetlerinin Süreklileştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 

Faaliyet 3.4.1. Analiz salonunun aktif olarak kullanılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 2016 yılı itibari ile 59 adet analiz yapılmıştır. Mavi, Beyaz Haşhaş, 
ayçekirdeği, Nohut Natural, Anason, Kimyon, Çörekotu fiziksel analizleri 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

Faaliyet 3.4.2. Analiz salonunun tanıtımının yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 2 adet sms duyurusu ve 2 kerede tanıtıcı broşürlerin dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Faaliyet 3.4.3. Gıda Kontrol Laboratuvarı ile yapılan protokole istinaden 
ortak çalışmalar yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: Lobicilik Faaliyetlerinin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak TOBB Akreditasyon 
sistemine uyumlu yöntemler belirlenerek uygulamaya 
alınmıştır. 

Mali yönetimin geliştirilmesi ve raporlanması ile ilgili olarak 
gerekli dokümantasyon oluşturulmuştur. Bütçeden yola 
çıkılarak oluşturulmuş olan Nakit Akış Planı ile mali 
kaynakların yönetimi konusunda gelişme sağlanmıştır. 

Faaliyet 3.4.4. Analizi yapılan ürün çeşitliliğinin arttırılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 2016 yılı itibari ile Çörekotu fiziksel analizi yapılmaya başlamıştır. 

Hedef 3.5 Kurban Pazarının geliştirilmesi 

Faaliyet 3.5.1. Yeni Otopark alanlarının geliştirilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

• Maliyet: 26.313,87 TL 

Faaliyet 3.5.2. 

Su tahliye kanallarının geliştirilmesi, 

Atık kanallarının yaşanan tıkanmaların engellenmesi için 
çalışma yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Faaliyet 3.5.3. Küçükbaş alt Bölümde yoğun ısı ve koku probleminden dolayı 
koku ve ısının bertaraf edilmesi için çalışma yapılmalıdır. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Faaliyet 3.5.4. Küçükbaş Alt Bölüme atıkların yüklenmesi için çözüm 
bulunması 



• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Faaliyet 3.5.5. 
Sürekli olarak temizlik hizmeti verebilecek borsaya ait bir araç 
alımı ya da kiralanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Hedef 3.6 Hayvan Pazarının geliştirilmesi 

Faaliyet 3.6.1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının artması ve satış 
salonunun daha faal olmasını sağlamak için daha çok üretici ve 
tüketicinin pazara gelmesini sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılı kurban pazarı döneminin yoğun geçmesinden dolayı ilgili 
çalışma 2017 yılı içinde yapılması öngörülmektedir. 

Faaliyet 3.6.2. 
Alım-Satım salonu sisteminin küçükbaş hayvanlar için uygun 
hale getirilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Küçükbaşa uygun hale getirilmesi için ilgili araştırmalar yapılmıştır. 2017 
yılı içinde daha kapsamlı rapor hazırlanarak yönetim kuruluna 
sunulmasına karar verilmiştir. 

• Maliyet: - 

Stratejik Amaç 4 
DENİZLİ TARIMININ VE 
HAYVANCILIĞININ GELİŞMESİNDE ROL 
OYNAMAK 

Hedef 4.1 Yöresel ürünlerin tanınırlığının arttırılması 

Faaliyet 4.1.1. Coğrafi işaret çalışmalarının yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Coğrafi işaretli leblebinin tanıtımları iki farklı fuarda tanıtılmıştır. Ayrıca 
coğrafi işaret denetimi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 2017 yılı itibari ile 
coğrafi işaret denetim planlaması yapılar çalışmalara hız verilecektir. 

Faaliyet 4.1.2. 

Yöresel ürünlerin pazarlama kanallarının aktifleştirilmesi için 
kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak, tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1. Nohut sempozyumu, 
2. Yörex fuarına katılım, 
3. Leblebilik nohut projesinin hayata geçirilmesi 
4. Serinhisar giriş ve çıkışına tabela yaptırılması 

Hedef 4.2 Kotasyon ürünlerinin geliştirilmesi 



• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Faaliyet 3.5.5. 
Sürekli olarak temizlik hizmeti verebilecek borsaya ait bir araç 
alımı ya da kiralanması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 181. Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Hedef 3.6 Hayvan Pazarının geliştirilmesi 

Faaliyet 3.6.1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının artması ve satış 
salonunun daha faal olmasını sağlamak için daha çok üretici ve 
tüketicinin pazara gelmesini sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılı kurban pazarı döneminin yoğun geçmesinden dolayı ilgili 
çalışma 2017 yılı içinde yapılması öngörülmektedir. 

Faaliyet 3.6.2. 
Alım-Satım salonu sisteminin küçükbaş hayvanlar için uygun 
hale getirilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Küçükbaşa uygun hale getirilmesi için ilgili araştırmalar yapılmıştır. 2017 
yılı içinde daha kapsamlı rapor hazırlanarak yönetim kuruluna 
sunulmasına karar verilmiştir. 

• Maliyet: - 

Stratejik Amaç 4 
DENİZLİ TARIMININ VE 
HAYVANCILIĞININ GELİŞMESİNDE ROL 
OYNAMAK 

Hedef 4.1 Yöresel ürünlerin tanınırlığının arttırılması 

Faaliyet 4.1.1. Coğrafi işaret çalışmalarının yapılması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Coğrafi işaretli leblebinin tanıtımları iki farklı fuarda tanıtılmıştır. Ayrıca 
coğrafi işaret denetimi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 2017 yılı itibari ile 
coğrafi işaret denetim planlaması yapılar çalışmalara hız verilecektir. 

Faaliyet 4.1.2. 

Yöresel ürünlerin pazarlama kanallarının aktifleştirilmesi için 
kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak, tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1. Nohut sempozyumu, 
2. Yörex fuarına katılım, 
3. Leblebilik nohut projesinin hayata geçirilmesi 
4. Serinhisar giriş ve çıkışına tabela yaptırılması 

Hedef 4.2 Kotasyon ürünlerinin geliştirilmesi 

Faaliyet 4.2.1. Organize Seracılık Bölgesinin faaliyete geçirilmesi için proje 
çalışmalarına destek olmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- Organize sera bölgesinin altyapısı için ihale çıkarılmasının hızlandırılması 
için milletvekillerimize ve bakana dosya halinde iletildi. Lobicilik 
çalışmaları yapıldı. 

Faaliyet 4.2.2. 
Belirli ürünlerde pestisit kalıntısının azaltılması için Gıda 
Kontrol Laboratuarı ile ortak çalışmalar yapmak. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 2 adet toplantı yapıldı. Bu durumla ilgili Gıda Kontrol laboratuarı ile 
protokol imzalandı. 

Hedef 4.3 Üretim Tekniklerinin geliştirilmesi ve teknik bilginin 
arttırılması 

Faaliyet 4.3.1. İyi tarım uygulamalarının gelişmesi için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık  İl Md.  ile ortak çalışmalar yapmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
İlgili faaliyet 4 yıllık stratejik planda 2017 yılı için planlanmıştır. Bundan 
dolayı herhangi bir çalışma 2016 yılı içinde yapılmamıştır. 

Faaliyet 4.3.2. 
Kotasyona tabi ürünler ile ilgili Sempozyumun 
gerçekleştirilmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılı içinde Nohut ile ilgili panel gerçekleştirilmiştir. 

Hedef 4.4 Tarım alanlarının genişlemesi ve verimliliğinin 
arttırılması 

Faaliyet 4.4.1. Ceviz Projesinin sürdürülmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- 55 Bin TL'lik fidan alımı ve ekimi gerçekleştirildi. Bakanlıktan 75 Bin TL'lik 
ödenek aktarımı yapıldı.  2017 yılı için yeni fidanlar aşılanarak 
hazırlanacaktır. 

Faaliyet 4.4.2. 
Çivril ilçesinde yağlı tohumlar alım-satım ve lisanslı depoculuk 
kompleksi oluşturulması için proje sunulması 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-2016 yılında Proje için fizibilite hazırlanmıştır. Projenin tanıtılması için 
lobicilik çalışmaları yapılmıştır. Fizibilite sonucunda revizyonlar 
gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibari ile önemli bir yol alınmıştır.  

Faaliyet 4.4.4. 
Denizli tarımının gelişmesi için toplulaştırma çalışmalarının 
desteklenmesi 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
-Toplulaştırma çalışmalarının önemi üst düzeyde çıkılan TV kanallarında 
ve toplantılarında bahsedildi. 



Faaliyet 4.4.5. 

İlimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için ulusal ve yerel 
yönetimler, GTHB İl Müdürlüğü, Veteriner hekimleri odası, 
Ziraat Odaları, Üniversiteler ile işbirliği yapmak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
1- Ceviz projesi hayata geçirildi. 
2- Leblebilik nohut projesi hayata geçirildi. 
3- Mısır Raporu akademik danışmanımızla birlikte hazırlandı ve yayınlandı 

• Maliyet:  

Stratejik Amaç 5 
DENİZLİNİN KALKINMASINA DESTEK 
OLMAK 

Hedef 5.1 Tarım alanlarının genişlemesi ve verimliliğinin 
arttırılması 

Faaliyet 5.1.1. İş dünyasını platform çatısı altında toplayarak Denizli sanayi ve 
ticaretinin çeşitlenmesini sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- Denizli Platformu sözcüsü olarak 2 adet basın toplantısı düzenlendi. 1 
adet devir teslim töreni düzenlendi.  

Faaliyet 5.1.2. 
İlimizdeki sağlık, inanç tarım turizminin gelişmesine katkı 
sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  

- GEKA Strateji Belirleme toplantısında sağlık turizmi ile ilgili 
konuşma yapıldı. Raporu yapıldı. 

Faaliyet 5.1.3. 

Denizli’nin sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarında gelişmesi için 
kamu kurumlarına, STK’lara, ilgili kişilere, maddi, manevi 
destek bulunarak ortak çalışmalar düzenlemek. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: Kalite Yönetim Sistemi güncel 
ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilerek revize edilmiştir. Sistem 
TOBB Akreditasyon Sistemi yapısıyla tam uyumlu olarak 
tasarlanmıştır. 

 



Faaliyet 4.4.5. 
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1- Ceviz projesi hayata geçirildi. 
2- Leblebilik nohut projesi hayata geçirildi. 
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ticaretinin çeşitlenmesini sağlamak 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar:  
- Denizli Platformu sözcüsü olarak 2 adet basın toplantısı düzenlendi. 1 
adet devir teslim töreni düzenlendi.  

Faaliyet 5.1.2. 
İlimizdeki sağlık, inanç tarım turizminin gelişmesine katkı 
sağlamak 
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- GEKA Strateji Belirleme toplantısında sağlık turizmi ile ilgili 
konuşma yapıldı. Raporu yapıldı. 
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Denizli’nin sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarında gelişmesi için 
kamu kurumlarına, STK’lara, ilgili kişilere, maddi, manevi 
destek bulunarak ortak çalışmalar düzenlemek. 

• Gerçekleştirilen Çalışmalar: Kalite Yönetim Sistemi güncel 
ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilerek revize edilmiştir. Sistem 
TOBB Akreditasyon Sistemi yapısıyla tam uyumlu olarak 
tasarlanmıştır. 

 

Süreli Yayınlar

Borsamız aylık olarak online dergi çıkarmakta, bu dergide borsaya ait gelişmeleri paylaşmaktadır. Dergi ilk
etapta 3 aylık olarak, Nisan 2016’dan itibaren aylık olarak çıkmıştır. 2016 yılında toplam 9 adet süreli yayın 
çıkmıştır.

Aylık olarak çıkan online dergiye https://www.dtb.org.tr/e-bulten/ linkinden ulaşabilirsiniz.

HABERLEŞME VE YAYINLAR

Borsamız paydaşları ile iletişimini güçlendirmek, duyurularını yapmak ve üyelerin görüş ve önerilerini almak 
için çeşitli iletişim kanallarını kullanmaktadır. Borsamızda üyeler ile web sitesi, telefon, sms, sosyal medya 
üzerinden iletişim sağlanmaktadır.

Web Sitesi

Web sitemizde haftalık olarak güncel tescil bültenleri paylaşılmakta, çeşitli duyurular yapılmakta, borsamı-
za ait gelişmeler paylaşılmaktadır. Borsamıza ait yeni web sitesi üyelerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak  
Nisan 2016’da yenilenmiştir.

Web sitemiz www.dtb.org.tr adresinde hizmet vermektedir.

Web sitemiz ziyaret istatistikleri şu şekildedir: 



     
Sosyal Medya

Günümüzün en etkili iletişim araçlarından biri sosyal medya olmuştur. Borsamız günümüzün iletişim gereklilikle-
rine cevapsız kalmayarak sosyal medyayı etkili olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda Facebook ve Twitter hesapları 
oluşturulmuş. Borsamıza ait gelişmeler bu hesaplardan anlık olarak duyurulmakta, geri bildirimler takip edilmekte-
dir.

Facebook hesabımız 316 kişi tarafından, Twitter hesabımız da 221 kişi tarafından takip edilmektedir.

Facebook hesabımıza https://www.facebook.com/denizlitb/ linkinden ya da sağ taraftaki karekodu akıllı
telefonunzudan tarayarak ulaşabilirsiniz.

Twitter hesabımıza https://twitter.com/DenizliBorsa linkinden ya da sol taraftaki karekodu akıllı telefonunzudan 
tarayarakulaşabilirsiniz.

Telefon ve SMS

Borsamızda, gerekli görülmesi durumunda paydaşlarımıza telefon ve sms ile ulaşarak bilgilendirilmeler
yapılmaktadır. Sms için “Toplu Sms Sistemi” kullanılmakta, üye veri tabanları sürekli güncel tutularak güncel 
iletişim bilgileri saklanmaktadır.



Basın Faaliyetleri

Borsamız, kalıcı çözümler üretmeyi ve kamuoyu oluşturmayı hedefleyerek gerçekleştirdiği faaliyetleri yerel ve 
ulusal basında duyurmayı amaçlamaktadır. Medyada görünürlüğü her yıl arttırmayı hedefleyen Borsamız, yerel ve 
ulusal basın ile etkili iletişim kurmaktadır.

Gazete, İnternet Haber, Televizyon mecralarında 2016 yılında 588 kez habere konu olan her geçen yıl bu sayıyı
arttırmayı hedeflemektedir.

**QR Kodunu tarayarak web sitemizde yer alan “Basında DTB”
sayfasına ulaşarak basın yer alan haberlerimize ulaşabilirsiniz.

BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Borsamızda, üyelerimizle etkili iletişim kurabilmek, üye işlemlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmek 
için günümüz teknolojisi göz önüne alınarak gerekli olan bilgi ve iletişim alt yapıları sağlanmıştır.

• Sürekli olarak geliştirilen alt yapımız sayesinde kesintiz hizmet verebilmekteyiz.

• Siber saldırılara mağruz kalmamak için gerekli önlemler alınmıştır.

• Tüm çalışanlara çağın teknolojik koşullarına uygun bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb donanımları sağlanmıştır.

• Personele bilgi işlem güvenliği eğitimi verilmiştir.

• Yedekleme için prosedürler hazırlanmış, tüm personelin bu prosedürlere uyması sağlanmıştır.

• Borsamıza gelen ziyaretçilerimizin kullanabileceği kablosuz ağ alt yapısı oluşturulmuştur.

• Acil Durum Planları hazırlanarak olası sorunlar karşısında neler yapılması gerektiği belirlenmiştir.



ÜYE İLİŞKİLERİ

Üyelerimiz 

2016 Yılı sonu itibariyle faal üye sayımız 797’dir. Üyelerimiz; ağırlıklı olarak Kuruyemiş ve
Leblebi Ticareti yapmaktadır.

Üyelerimizin Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

ÜYE İLİŞKİLERİ  
Üyelerimiz  

2016 Yılı sonu itibariyle faal üye sayımız 797’dir. Üyelerimiz; ağırlıklı olarak Kuruyemiş ve Leblebi 
Ticareti yapmaktadır. 

Üyelerimizin Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı 
Nace 
Kodu Açıklama Üye 

Sayısı Oran 

46.31.09  Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, 
fıstık, çekirdek vb.) 245 % 30,74 

46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç) 142 % 17,82 

01.41.31  Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda 
yetiştiriciliği) 124 % 15,56 

46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.) 122 % 15,31 

46.21.03  
Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, 
pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği 
vb.) 

47 % 5,90 

47.22.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, 
av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil) 25 % 3,14 

46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) 24 % 3,01 

46.31.10  Kuru üzüm toptan ticareti 24 % 3,01 

46.21.06  Pamuk toptan ticareti 12 % 1,51 

46.37.02  Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti 9 % 1,13 

46.31.08  Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) 6 % 0,75 

46.32.02  Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç) 6 % 0,75 

15.11.10  
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, 
boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi 
tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç) 

3 % 0,38 

46.31.06  Kültür mantarı toptan ticareti 3 % 0,38 

01.30.03  Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi 1 % 0,13 

03.22.01  Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık 
yumurtası ve yavrusu dahil) 1 % 0,13 

10.39.02  Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu 
meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar) 1 % 0,13 

11.02.01  Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi 1 % 0,13 

46.32.03  Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti 1 % 0,13 

TOPLAM 797   
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6 NİSAN 2016 NOHUT PANELİ

Denizli Ticaret Borsası tarafından 
organize edilen panel 6 Nisan Çarşamba 
günü Dedeman Park Otel’de gerçekleşti-
rildi. Pamukkale Üniversitesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sebahattin Nas moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele, Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ-
cı, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Denizli 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Borsası 
Meclis Üyesi Mehmet İhsan Önöz ve De-
nizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Sezgin Kutlu konuşmacı olarak katıldı.

Yoğun ilgi gören panele, leblebi imalatçıları, nohut üreticileri, ilimiz il ve ilçelerinden ziraat odaları ile çevre il ve 
ilçelerden ziraat odaları yetkilileri, Uşak Ticaret Borsası, Kütahya Ticaret Borsası Başkanları katıldı.
Panelde gerek hastalıklar gerekse diğer sorunlar nedeniyle giderek azalan leblebilik nohut üretimi sorunu masaya 
yatırıldı. İmalatçılar ve üreticiler leblebilik nohut üretimi ve tedariki hakkında yaşadıkları sorunları dile getirdiler.
Yapılan geniş kapsamlı değerlendirmeler neticesinde leblebilik nohut üretimi sorununa bilimler yaklaşım benim-
sendi. Bu çerçevede Denizli Ticaret Borsası, Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Eskişehir Geçit 
Kuşağı Araştırma Enstitüsü ve Pamukkale Üniversitesi’nin ortak çalışmalar yürüterek leblebi üretimine uygun, 
hastalıklara dayanaklı nohut üretimi konusunda araştırmalar yapılması yönünde görüş birliğine varıldı.

ÜYELER İLE YAPILAN TOPLANTILAR

30 MAYIS 2016 ZAHİRE PAZARI
TOPLANTISI

30 Mayıs Pazartesi günü Denizli Ticaret Borsası’n-
da yapılan toplantıda ilimize yapımı düşülen Zahire 
Pazarı ve Hububat Ticaret Merkezi görüşüldü.
Hububat alım satımı yapan tüccarlarımızı bir araya 
getiren Ticaret Borsası, yapımı düşülen ticaret mer-
kezi için tüccarların görüşlerini aldı.
Toplantıda konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili, İzmir asfaltı üzerinde satın alınan 
23 dönümlük arazide hububat ticaret merkezinin ku-
rulmasının tüccarlarımıza ve çiftçimize sağlayacağı 
faydadan söz etti. 

Uzun yıllar Denizli’ye hizmet vermesi planlanan ticaret merkezi için tüccarlarımızın görüş ve önerileri bizim için 
önem taşıyor diyen Tefenlili, yerin hazır olduğunu, bundan sonrası için tüccarlarımızla sık sık bir araya gelinece-
ğini belirtti.

İzmir asfaltı üzerinde, Taç Tesisleri yanında 23 dönümlük arazide yapılacak ticaret merkezinde yatay depolar ve 
tahıl siloları bulunacak.

Proje için tüccarlar görüş ve önerilerini dile getirdi. Önümüzdeki süreçte, oluşan görüşler doğrultusunda çalışma-
lara hız verilecek.



15 KASIM 2016 KEKİK ÇALIŞMA
GRUBU TOPLANTISI

Denizli Ticaret Borsası’nda, Denizli Ziraat Odası, Gözler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve kekik yetiştirici-
lerinin katılımıyla kekik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Meclis Başkanı İbrahim Ya-
yan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Gözler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya 
ve kekik yetiştiricileri katıldı.

Gözler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya kekik analizi için mobil laboratuvar hizmeti veril-
mesini talep etti.

Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekik yetiştiricilerinin başlıca sorunlarına değindikten sonra borsa ile 
birlikte çözüm üretebileceklerini dile getirdi.

Kekik üreticilerinin sorunlarını dinleyen Borsa Başkanı Tefenlili, kekiğin pazarlanmasının kolaylaştırılması 
ve çiftçi gelirlerinin arttırılması yönünde çalışma başlatılacağını dile getirdi. Tefenlili, “Borsa olarak önümüz-
deki günlerde kekik ürünün üzerine yoğunlaşacağız” dedi.



ÜYE ZİYARETLERİ

Denizli Ticaret Borsası çalışanları, Borsa üyelerini ziyaret ederek, üyelerin sorunlarını, şikayetlerini, istek 
ve önerilerini dinledi. Bu doğrultuda anket çalışması gerçekleştiren Denizli Ticaret Borsası, üyelerin
talepleri doğrultusunda hizmet kalitesini arttırdı.



KALİTE YÖNETİMİ
Kalite Yönetim Sistemi

İlk olarak 2013 yılında aldığımız ISO 9001 belgemiz 2016 yılı Mart ayında yenilendi.



TOBB Akreditasyon Sistemi

Borsamız TOBB 5 Yıldızlı Akreditasyon Sistemine 12. dönemde dahil olarak çalışmalarını başarı ile tamamladı ve 
yüksek derece ile akredite oldu.



     

Denizli Ticaret Borsası’nın Dünya Standartlarındaki Hizmeti Tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 5 yıldızlı akreditasyon sistemine 12. Dönemde dahil olan De-
nizli Ticaret Borsası yüksek puan alarak akredite oldu.  En yüksek puanı alan borsa olan Denizli Ticaret Borsası 
akreditasyon sertifikasının yanında plaketle onurlandırıldı.

12. dönem akreditasyon ödül töreninde açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “26 
oda borsamız daha akredite oldu. Onlar kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üre-
ten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek 
kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet 
kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin’deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine 
hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya 
standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar” dedi.

Akreditasyon ödülü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili açıklamalarda bulunarak şu açıklamasında ifadelere yer verdi: “Denizli Ticaret Borsası olarak 
yıllardır üyelerimizin gelişmesi, Denizli ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların 
tescillenmesi adına iki yıl önce akreditasyon çalışmalarına başladık. Şimdi akredite olarak verdiğimiz hizmetin 
kalitesi tescillendi. Dünya standartlarında hizmet verdiğimiz belgelendi. TOBB’dan bağımsız bir kurum tarafın-
dan değerlendirilen çalışmalarımız yüksek puan alarak sertifikanın yanında plaketle taçlandırıldı. Bizler Denizli 
Ticaret Borsası olarak çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz.” dedi.

TOBB’da gerçekleştirilen ödül törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katılım gösterirken, ödül 
alan oda/borsa temsilcileri de törende hazır bulundu.



İLETİŞİM AĞI
TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap 
ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmeli; üyelerine iletişim ve iş 
geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim; Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bil-
gileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir. Bu kapsamda Denizli Ticaret Borsası bir takım iletişim faaliyetleri 
gerçekleştirmiş.



7 Mart 2016 Acıpayam Ticaret Odası Borsamızı ziyaret etti.

14 Mart 2016 GESİFED Yönetim Kurulu Borsamızı ziyaret etti.

Oda/Borsa Ziyaretleri



Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek akreditasyon kıyaslamasında bulunduk.

Afyon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Borsamızı ziyaret etti.



TOBB’da düzenlenen Ege Bölgesi Oda ve Borsalar toplantısına katıldık.

6 Ekim’de TOBB’da gerçekleşen IX.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasına katılarak Denizli’nin 
temel sorunlarını gündeme getirdik.



10 - 11 Mayıs tarihlerinde TOBB’da gerçekleşen Genel Kurula katıldık, Sonrasında Denizli 
Milletvekillerini ziyaret ettik.

Borsa Meclisimiz Ekonomi Bakanlığı görevini devralan Sayın Nihat Zeybekci’yi 25
Mayıs tarihinde makamında ziyaret etti.



     
12. Tarım Fuarının açılış toplantısında “Denizli Tarımının Geleceği” konulu panelde
söz aldık.

12. Tarım Fuarında stand açarak ziyaretçileri Borsanın çalışmaları hakkında bilgilendirdik.

Fuarlar



     
Üyelerimizi İspanya’daki Alimentaria Fuarına götürdük.

Antalya’da gerçekleşen Yörex Fuarına katılarak Coğrafi İşaretli Denizli Leblebisinin
Tanıtımını Yaptık.



     Borsamız, tespit ettiği sorunların çözümü için ilgili mercilerle görüşerek lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmiş, 
sorunların çözümü için yoğun çaba sarf etmiştir. Ayrıca borsamız faaliyetlerini ilgilendiren çalışmaların içeri-
sinde yer almıştır.

POLİTİKA VE TEMSİL

- TOBB IX. Türkiye Sanayi ve Ticaret Şurasında Denizli’de 3 temel sorun belirlendi.
Sorunlar Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili tarafından şurada dile getirildi.
Gündeme gelen 3 temel sorun şu şekildedir:
  - Ulaşım ve Lojistik Sorunlarımız
  - OSB Sorunumuz
  - Termal Turizm Sorunlarımız

- Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığına bazı kuruyemiş çeşitlerinin KDV oranlarında belirsizlik 
yaşandığı dair başvuru yapılıdı. Gelir Dairesi Başkanlığından tarafımıza gelen yazı ile ilgili belirsizlik 
giderildi ve kamuoyu ile paylaşıldı.



     
- Türk Hava Yolları, İstanbul - Denizli uçak sefer saatlerini değiştirmiş, yeni saatler ilimiz turizm ve tica-
rini olumsuz etkileyecek şekilde olmuştur. Borsamız girişimleri ile Denizli Milletvekilleri, Ulaştırma 
Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde uçak sefer saatleri yeniden düzenlenmiştir.

Denizli Ekonomisine yön veren iş adamlarının ödüllerildiği “Denizli Ekonomisinin Aktörleri Ödül
Töreni’nin” organizasyonunda yer aldık.



     

28 Ekim’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımları ile gerçekleşen İstişare Toplantısına katıldık.

“Gıdalarda Atıkların Azaltılması ve Geri Kazanımı” konulu toplantıya katıldık. Açılış konuşmasını 
yaptığımız toplantıyı Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası organize etti.



     
DİĞER TOPLANTI VE ZİYARETLER

Denizli Valisi olarak göreve atanan Dr. Ahmet Altıparmak 2 Ağustos’ta Borsamızı ziyaret 
ederek Borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

27 Eylül’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Borsamız Meclis Toplantısına
iştirak etti.



     

26 Eylül’de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ı ziyaret ederek, yeni görevinde hayırlı olsun 
temennisinde bulunduk.

Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ın da katıldığı İyi Tarım Uygulamaları Toplantısına iştirak ettik.



     

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye gelen Sudanlı üst düzey bankacılardan 
oluşan heyet Borsamızı ziyaret etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve beraberindeki heyet Borsamız Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek
hayvan pazarının işleyişi hakkında bilgi aldı.



     

10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettik.

Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile İl Müftüsü Ahmet Aşık’ı makamında ziyaret ettik.



     

Denizli Emniyet Müdürü olarak atanan Mevlüt Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Alatay Elektrikli Araç Projesi ile TÜBİTAK Birincisi olan Proje Ekibi 11 Ekim’de Borsamızı ziyaret etti.



     

DENİZLİ TİCARET BORSASI’NDAN SERVERGAZİ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ’NE DESTEK

Denizli Ticaret Borsası’nın desteği ile ulusal yemek yarışmasına katılan Servergazi İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi üstün başarı sergiledi.

18 – 19 Mart tarihinde, Muğla Fethiye’de 6. kez düzenlenen “ŞEF MAVİ FETHİYE ULUSAL YEMEK YA-
RIŞMASI”na katılan öğrenciler “Lise Düzeyi Aşçılar” kategorisinde başarı göstererek ilimizi gururlandırdı. 
Yarışmaya on öğrenci ile katılan Servergazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tamamı 
madalya alarak göğsümüzü kabarttı.

Ödüllerini alan öğrenciler ve sorumlu öğretmenleri, Denizli Ticaret Borsasını ziyaret ederek, sponsorluk kat-
kılarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Leblebilik Nohut Islahı Çalışmaları Başladı

Denizli Ticaret Borsası önderliğinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK), 
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SANAEM) Nükleer Teknikler 
Bölümü Tarım Birimi ve Denizli Ticaret Borsası’nın paydaşları ile ortaklaşa yü-
rütülen “Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı” projesi hayata 
geçiyor.

Nohut üretim bölgelerinde, nohut çeşitleri zaman içerisinde hastalıklar nedeni ile 
gen erozyonuna uğrayarak dejenere olmuştur. Bu neden ile leblebi sanayi, ihtiyacı 
olan kaliteli nohuda ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. 
Toplamda 160.000 TL bütçeye sahip, 8 yıl sürecek proje ile; sektörün ihtiyacı olan 
iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli ve antraknoz 
hastalığına dayanıklı leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında kurulan ekip; Denizli’de nohut ekim alanlarında incelemelerde 
bulunmuştur. Leblebi sektörü tarafından talep edilen nohut çeşitlerinin bulunduk-
ları ekolojilerdeki durumu ve performansı incelenerek, yürütülecek olan proje ça-
lışmasında kullanılacak kriterler belirlenmiştir.

DEVAM EDEN PROJELER / İMZALANAN PROTOKOLLER



DTB İLE GIDA KONTROL LABORATUVAR’I BERABER ÇALIŞIYOR

Denizli Ticaret Borsası ile Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde, her iki kurum birbirine karşılıklı teknik destek sağlayacak, analiz çeşitliliğinin arttırıl-
ması için ortak projeler üretecektir. Borsa, analiz ihtiyacı olan üyelerini Laboratuvara yönlendirecektir. 

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 
“Kurumların vermiş oldukları hizmetlerin iyileştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması için böyle bir protokol 
imzaladık, bu protokol ile Denizli’de tarıma dayalı gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu analizlerin karşılanmasını 
ön görmekteyiz” dedi.



DENİZLİ TİCARET BORSASI VE UŞAK TİCARET BORSASI
KARDEŞ BORSA OLDU

Denizli Ticaret Borsası ile Uşak Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı.

Kurumların karşılıklı kapasitelerinin arttırılması, üyelerine verilen hizmet kalitesinin ve üye memnuniyetinin 
yükseltilmesi amacıyla imzalanan protokol göre, her iki kurum kendi imkanları çerçevesinde, iş birliğine 
katkıda bulunacak faaliyetleri teşvik edecektir.
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim TEFENLİLİ ve Uşak Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa SEZER tarafından imzalanan protokol çerçevesinde; Her iki kurum arasında karşı-
lıklı bilgi alışverişi olacak, ortak projeler üretilecek, düzenlenen eğitimlerden karşılıklı faydalanma olanakları 
sağlanacaktır.

Protokol ile ilgili düşüncelerini dile getiren İbrahim Tefenlili, “komşu iki ilin borsalarının imzaladığı bu pro-
tokol, her iki borsanın gelişmesine, üyelerine daha iyi hizmet vermesine, iki borsanın birlikte daha çok proje 
üretmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER “iki ilimizin sınırlarının coğrafi haritada çi-
zilmesine rağmen ticari ilişkilerimiz bu sınırlarımızın da ötesine geçmiş, karşılıklı emtia alışverişlerimiz ciddi 
hacimlere ulaşmıştır. Yakın ilçelerimizde tarihten bu tarafa süregelen kültür alışverişi de bu birlikteliğimizin 
geçici olmadığını, daha fazla bilgi, birikim paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Denizli Ticaret Borsa’sı 
ile Uşak Ticaret Borsa’sı arasında imzalanan iş birliği protokolü, bütün bu birliktelikleri daha farklı boyutlara 
taşıyacak olup akademik ve bilimsel çalışmalarla üyelerimize, iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza daha verimli 
ortamlar ve imkanlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.



ÇİVRİL LİSANSLI DEPOCULUK VE KÜMELENME MERKEZİ

Denizli ili Çivril ilçesinde kurulması öngörülen kompleks bünyesinde, hububat ve yağlı tohumlar için lisanslı 
depoculuk işletmesi, tüccar/müstahsillere tahsis edilecek depo/imalathane alanları (kümelenme alanları) yetkili 
sınıflandırıcı ve AR-GE laboratuarı, çiftçi eğitim merkezi, Borsa satış salonu ve 500 kWp kurulu gücü olan yeni-
lenebilir güneş enerjisi sistemi oluşturulması planlanmaktadır. Görüşmeleri devam eden projenin 2020’nin ikinci 
çeyreğine kadar tamamlanıp faale geçmesi ön görülmektedir.

YENİ ZAHİRE PAZARI

İzmir asfaltı üzerinde, Taç Tesisleri yanında 23 dönümlük arazide yapılacak ticaret merkezinde yatay depolar ve 
tahıl siloları bulunacak.



5 YILDA 500 BİN CEVİZ FİDANI

Denizli Ticaret Borsası (DTB), Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü’nün ortak çalışmasıyla hayat bulan ceviz projesi devam ediyor.

Geçen yıl başlayan proje kapsamında 5 yılda 500 bin ceviz fidanın toprakla buluşması hedeflenmiş, ilk yılda 100 
bin ceviz tohumu DTB tarafından alınmıştı. Tohumlar, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlığı’nda yetiştirildi 
ve aşılanacak seviyeye ulaştı.

Projeyi değerlendirmek üzere, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Orman 
Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Erkaya Orman Bölge 
Müdürlüğü Fidanlığı’nda bir araya geldi. Kurumlar, aşılanacak seviyeye ulaşan fidanların 2017 yılının Şubat ayın-
da aşılanmaya başlanması konusunda fikir birliği sağladı.

Toplantı sonrası, DTB’nin, aşılamanın hızlı ve pratik olması için özel olarak getirttiği, meyve fidanı dilcik aşı 
makinasının kullanımı konusunda bir eğitim gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Berat Gülcan tarafından, Orman 
Bölge Müdürlüğü Fidanlık işçilerine verilen eğitimde, aşı makinasının kullanımı ve ceviz fidanlarının aşılanması 
esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler aktarıldı. Gülcan, fidan aşılama ve fidanın sonraki 
dönemleri hakkında bilgi aktarırken karşılaşılması muhtemel sorunlara ve sorunların çözümlerine değindi.

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, “Denizli ceviz yetiştirmek için uygun iklime sahip, bu projeyle birlikte, Deniz-
li’nin ülkemizin en önemli ceviz üretim alanlarından olmasını bekliyoruz” dedi. Tefenlili, geniş bir pazara sahip 
olan cevizin, önümüzdeki yıllarda ekonomik anlamda Denizlili çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğini ifade etti.



BASINDA BİZ












































