KEŞAN TİCARET BORSASI
2015 YILI
FAALİYETİ VE BÖLGENİN İKTİSADİ DURUMU HAKKINDA
RAPOR

Raporun Tarihi
Kapsadığı devre

: 31.01.2016
: 01.01.2015-31.12.2015

Borsamızın tabi bulunduğu 5174 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin b fıkrası hükmünce kuruluşumuzun
2015 yılı faaliyeti ve bölgenin iktisadi durumu hakkında görüş ve değerlendirmemizi özetleyen Yönetim
Kurulumuzca hazırlanmış olan raporumuzu bilgilerinize sunarız.

Faaliyet Raporu
Organ Toplantıları:
2015 yılında;
52 olağan Yönetim Kurulu Toplantıları yapılmıştır,
3 olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantıları yapılmıştır,
12 olağan Meclis Kurulu Toplantıları yapılmıştır,
5 olağanüstü Meclis Kurulu Toplantıları yapılmıştır,
2 Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantıları yapılmış ve bu toplantılarda 2 karar alınmıştır.

Üye Sayısı ve Dağılımı:
2015 yılında; 9’ u şahıs ve 3’ü limited şirket olmak üzere toplam 12 yeni kayıt olmuş, 10’u şahıs ve 1’si
limited şirket olmak üzere toplam 11 üyenin kaydı kapanmıştır.
31.12.2015 tarihi itibarı ile 180’i Şahıs Şirketi, 112’si Limited Şirketi, 20’si Anonim Şirketi, 11’i
Kollektif Şirket ve16’sı Kooperatif olmak üzere toplam 339 faal üye bulunmakta ve bunların 125’i askıda
bulunmaktadır.

Borsa Laboratuvarları:
2015 yılında Ürün Laboratuvarlarda 520 adet ayçiçeği, 157 adet kanola, 418 adet buğday, 131 adet çeltik, 6 adet
arpa toplam 1.232, Toprak laboratuvarında 2075 adet toprak, 74 adet yaprak ve 51 adet su numune analizi olmak
üzere toplam 2.200, toplam laboratuvarlarımızda 3.432 adet numune analizi yapılmıştır.

Borsa web Sayfası ve e-posta çalışmaları:
2015 yılında Borsa web sayfasının alan adı güncellenerek Borsada oluşan fiyatlar ve civar borsaların
fiyatlarının yayımlanması, aylık ve yıllık bültenlerin yayımlanması, üyeleri ilgilendiren duyuruların yapılması,
yine üyeleri ilgilendiren haberlerin yayımlanması, fuarlar ile ilgili bağlantıların yazılması gibi güncellemeler
yapılarak güncel tutulmuştur. Üyelerimizi ilgilendiren süreli yazı ve duyurular e-posta vasıtasıyla hızlı olarak
üyelerin e-posta ve adreslerine gönderilmiştir.

Yardımlar:
TOBB’dan gelen para ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak tespit edilen yoksul ve muhtaç
öğrencilere 721 adet bot ve mont alınmış ve dağıtılmıştır.
TOBB’dan gelen para ile 677 adet gıda paketi hazırlanarak fakir ve muhtaç ailelere dağıtılmıştır.
İlçemizde bulunan okullara ve çeşitli resmi kurumlara istekleri doğrultusunda yardımlar yapılmıştır.
Üyelerimize ve müstahsile yardımcı olmak amacıyla bu yıl da yağlı tohumlar ve hububat destekleme
ödemeleri için gerekli beyanname örnekleri Borsamızca çoğaltılarak üyelerimize verilmiştir.
Kantarımız sezonda ve üyelerin talepleri doğrultusunda devamlı açık tutularak hizmet vermiştir.

Evrak:
Borsamızın 2015 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan 535 adet yazı gelmiş ve bunlardan cevap
verilmesi gerekenlere cevap yazıları yazılmıştır. Ayrıca 306 adet yazı da giden evrak olarak kayda geçmiştir.

Bölgenin İktisadi Durumu:
Borsamızın 2015 yılı döneminde;
Merkez Borsada 2393 adet, Canlı hayvan borsamızda da 2631 adet alım-satım beyannamesi tescil
edilmiş ve 606.518,32 TL değerinde 70.217 adet muamele yapılmıştır. Bunun 480.348,78 TL değerli 66.646
adedi müstahsil alışı, 126.169,54 TL değerli 3.571 adedi de tacir satışıdır.

