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BAŞKANDAN… 
 

Elazığ Ticaret Borsası olarak , TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) nezdinde belirlenmiş ilke 

hedef ve düsturlar doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Değerli üyelerimiz; 
 

Elazığ Ticaret Borsası 1937 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin ilk borsalarından biri olarak 

bugüne kadar saygınlığını ve işlevselliğini her zaman muhafaza etmiş ve bölgemizde ilimizde faaliyet 

gösteren üyelerimize her zaman en kaliteli hizmeti vermenin gayretinde olmuştur. 

Kendi yerleşkesinde , son derece modern hizmet binası ve donanımlı personeli ile çalışmalarına 

devam eden Elazığ Ticaret Borsası yönetimi olarak şehrimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından 

biri olarak, ilimizin tanıtımı ve gelişmesi adına yapılan yada yapılacak her tür faaliyetin içerisinde yer 

alarak şehre yön veren aktif dinamikler arasında olmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

Tarihi, kültürü, turizmi ve coğrafi yapısı ile Doğuanadolu bölgesinde bir huzur şehri olan Elazığ’ımızda 

Ticaret Borsası olarak şehrimizin tanıtımı, kalkınması ve gelişimi adına yapılan yada yapılacak tüm 

faaliyetlerin içerisinde yer alarak, şehrin lokomotif kurumlarından biri olma ve bu noktada üzerimize 

düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğimizin bilinmesini istiyorum. 
 

Bu duygu ve düşüncelerle , tüm vatandaşlarımıza,üyelerimize , çalışmalarında başarılar diliyor, selam 

ve saygılarımı sunuyorum . 

Mehmet Ali Dumandağ 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 
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Tarihsel Gelişim, Yasal Çerçeve, Hizmetler ve Faaliyetler 
 

 
Tarihsel Gelişim 

 
 
 

Borsamız 4.Umum Mufettişi Sayın Abdullah Alpdoğan’ın İktisat Müşaviri Sayın Nejdet 

Yücer’in Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Özhan’ın teşebbüsleriyle 1936 yılında 

kuruluşunu tamamlamış ve 1.1.1937 tarihinde Türkiye genelinde 21. borsa olarak fiilen faaliyete 

başlamıştır. 
 

Elazığ Ticaret Borsası Zahire Borsası olarak; ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyı, 

1993 yılına kadar Sakarya caddesindeki Zahire ve Peynir Borsasında,1993 yılından 2001 yılına 

kadar ise Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski canlı hayvan şubesi binasında devam ettirmiştir. 

2002 yılında yıkılıp Eski Zahire ve Peynir Borsası yerine yeniden yapılan Mimar  Sinan  

Caddesindeki hizmet binasına taşınmış, 2011 yılında ise Hacı Hayri Caddesinde kendi imkanları ile 

yaptığı modern Hizmet binasına kavuşmıştur.. 

ELAZIĞ TİCARET BORSASI’NIN TANITIMI 

Elazığ Ticaret Borsası alıcı ve satıcıyı bir araya getiren, belli ürünlerde fiyatların 

serbest rekabet şartları içinde oluştuğu, oluşan fiyatlar üzerinde yapılan alım – 

satımların tescil edilerek resmiyet kazandırıldığı hem üretici hem tüccar yönünden 

yararlı olan resmi bir kurumdur. 

Borsamızda bir taraftan tarım ürünlerinin alım – satım işlemleri disipline edilmekte, 

diğer taraftan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Çalışma 

esasları 5174 sayılı kanun ve 28–52 maddelerine göre düzenlenmiştir. 

Borsamız Hizmet Binası kompleksi 7494 m
2  

otopark, 72 adet dükkan, 1 adet mescit, 

3 adet çok amaçlı salon ve yaklaşık 1100 m
2 

kapalı Borsa satış alanı ve 2 katlı 1300 m
2 

kullanım alanlı idari bina olmak üzere toplam 15600 m
2 

alana sahiptir. Binamız fiziki 

alım – satımların yapılabileceği şekilde projelendirilmiştir. Borsa hizmet binasında 

üreticinin bulunacağı ve vezneden oluşan tüccarların alım – satım yapabilecekleri bir 

satış alanı mevcuttur. Ayrıca Türkiye’de ilk olan ve Borsamız katkılarıyla kuruluşunu 

tamamlayan hayvan ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan yaklaşık 

14000 m
2 

lik ruhsatlı canlı hayvan park ve Pazar yeri ile de bölge besicisi ve tüccarına 

hizmet verilmektedir. 
Hububatçılar, Bakliyatçılar, Yemciler, Canlı Hayvan Tacirleri ve Besiciler, Kasaplar, 

Yün Yapağı Tiftik Tacirleri, Dericiler, Un İmalat ve Satıcıları, Yumurta, Peynir alım 

satımı yapanlar Borsamız hizmetlerinden yaralanmaktadır. Her dört yılda bir tüm 

üyelerin katılımı ile seçim yapılarak 14 kişilik Borsa meclisi seçilir. Meclis Borsanın en 

yüksek organıdır. Meclisten seçilen beş kişi “Yönetim Kurulu”nu oluşturur. Borsanın 

hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Meclis tarafından oluşturulan 

Komisyonlar istişari nitelikte ihtisas organları; Yönetim Kurulu ise yürütme organıdır. 

Genel Sekreter ve bağlı servisler de hizmetlerin yürütülmesinde görevlidirler. 
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Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat 

Elazığ Ticaret Borsası’nın yasal yükümlülükleri Anayasamızın 135. maddesinde ve 5174 Sayılı 

Kanun ve bu Kanunla çıkarılan yönetmelikler ile hüküm altına alınmıştır. Borsamız, tüm hizmet 

ve faaliyetlerini gerçekleştirirken tabii olduğu 5174 Sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini 

yerine getirmektedir. Ayrıca, Borsamız tüm bu hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirirken Kalite 

Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğu sağlamaktadır. 

Elazığ Ticaret Borsası’nın görevleri 5174 Sayılı Kanun’un 34. maddesinde şu şekilde 

belirtilmiştir: 

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

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

ilân etmek. 

c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 

muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari 

tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 

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 laboratuar ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

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

sunmak ve ilân etmek. 

h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî 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 yapmak. 
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Sunduğu Hizmetler ve Faaliyet Alanları 

Elazığ Ticaret Borsası’nın faaliyet ve çalışma alanı 5174 Sayılı Kanun’un 30. maddesinde şu 

şekilde belirtilmiştir: “Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre 

illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik 

Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir”. Elazığ Ticaret Borsası’nın faaliyet 

gösterdiği ve hizmet verdiği temel alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Faaliyet Alanları ve Hizmet Türleri Tablosu: 
 

SIRA 

NO: 

FAALİYET/HİZMET 

BAŞLIĞI 

 

AÇIKLAMA 

 

01 
 

Tescil 
Borsa işlemlerinin tescili 5174 Sayılı Kanun’un 46. 
Maddesinde hüküm altına alınan çerçevede 
yürütülür. 

 
 

02 

 
 

Sicil 

Sicil faaliyeti 5174 Sayılı Kanun ve Kanun 
çerçevesinde çıkarılan Borsa Muamelat Yönetmeliği 
çevresinde yürütülür. Üyelerin veri tabanına 
kayıtlarının yapılması, silinmesi ve sürekli 
güncellenmesi hizmetleri yapılır. 

 
03 

 
Belgelendirme 

Belgelendirme hizmeti, 5174 Sayılı Kanun’un 51. 
Maddesinde belirtilen tüm belgelerin verilmesi, 
ücretlerinin tahsil edilmesi ve kayıt altına alınması 
işlemlerini kapsamaktadır. 

 

 
04 

 

 
Muhasebe 

Muhasebe hizmeti, Borsa’nın gelirlerini ve  
giderlerini mevzuat çerçevesinde düzenler. “Üyeler 
Borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için 
yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.” (5174, m. 50/1). 
Ayrıca aynı maddede belirtilen diğer gelirleri tahsil 
etmek. 

 
 
 

05 

 
 
 

Eğitim 

Borsa üyelerinin ve çalışanlarının gelişimlerine, 
farkındalıklarına ve deneyimlerine katkı sağlamak 
amacıyla ihtiyaç analizleri ve anketlerle oluşturulan 
ve üst yönetim tarafından onaylanan ve kaynak 
tahsisi yapılan yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim 
faaliyetlerinin yürütülmesi, ölçülmesi ve 
raporlanması hizmetleri. 

 
 

06 

 
 

Tanıtım 

Elazığ’ın geleneksel ürünleri olan başta beyaz 
peynir, orcik vb. gibi ürünlerin satışını artırmak 
ve Elazığ ekonomisine katkı sağlamak için ulusal 
ve uluslar arası arenada tanıtım faaliyetleri 
yapmak ve yapılan faaliyetlere destek olmak. 

 
 

07 

 
 

Diğer Hizmetler 

Basın Yayın, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem, Kalite 
Yönetim Sistemi, İdari İşler, Evrak  Kayıt 
işlemleri Borsamızın yürüttüğü ve hizmeti 
doğrudan ve/ya dolaylı yönden etkileyen diğer 
hizmetlerdir. 
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Elazığ Ticaret Borsası modern imkânlarla donatılmış 2 katlı hizmet binası ve 1300 m² kapalı 

alanda, eğitimli ve yetkin 18 çalışanı ile hizmetlerine devam etmektedir. 

Elazığ Ticaret Borsası, vermiş olduğu hizmetlerde kalitenin sürekli iyileştirilmesini ve buna bağlı 

olarak müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tesis edilmesi için, modern alt yapısı ve tüm 

çalışanları ile hizmetlerini hatasız ve hızlı bir şekilde üyelerine sunmayı ve onların istek, ihtiyaç 

ve beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini devamlı iyileştirerek sürdürmeyi amaç edinmiştir. 
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C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI DEĞERLERİ 

ELAZIĞ TİCARET BORSASI KALİTE POLİTİKASI 

Kalite Politikamız; 
 
 

Elazığ Ticaret Borsamız Çağdaş borsacılık anlayışı içinde, üreticilerimizin ve 

üyelerinin 5174 sayılı yasa çerçevesinde ihtiyaç duyacağı her türlü taleplerini  en 

yüksek müşteri memnuniyeti ile güvenli, hatasız ve  ekonomik  şekilde  sunarak,  

ürüne ve üreticiye destek olarak sektörde ve borsalar arasında örnek olmayı 

hedeflemektedir.  

 
 
 

Bu amaçla; 
 
 

 
Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların, mevcut ve geleceğe yönelik hizmet 

beklentileri ile Yasa, mevzuat ve standartların gereklerini tespit ederek kuruluş 

i lkeleri doğrultusunda tam  ve  ekonomik şekilde  karşılamayı,  

 
 
 

İ l imizde ve  ülkemizde ticaret ve  ekonominin büyümesine katkıda  bulunmayı , 
 
 

 
İ l imizde yetiştirilen ürünlerimizi ülke sınırlarımızda ve sınırlarımız dışında en  

iyi şekilde tanıtarak, il imizi marka şehir hali ne   getirmeyi, 

 
 
 

· Eğitim seviyeleri yükseltilmiş, bilgili, bilinçli,  kaliteyi benimsemiş, küresel 

ölçekte rekabet gücüne sahip, istikrarlı,  hak ettiği değeri kazanmış üreticiler ve 

tacirler oluşturmayı,  

 
 
 

Bu hedefleri tüm üyelerimiz ve çalışanlarla paylaşarak aktif katılımlarıyla Kalite 

Yönetim Sistemimizi sürekli gözden geçirmeyi ve  iyileştirmeyi taahhüt   etmektedir.  



9 2013 YILI FAALİYET RAPORU  

ELAZIĞ TİCARET BORSASI MİSYONU 

 
Misyonumuz, 

 
5174 sayılı Kanunla tanımlanmış görevi çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal  

ürünlerin  satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek serbest  piyasa  oluşumunu  

sağlayan,  i lgili leri sektörel  açıdan bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri 

gerçekleştiren, bu bağlamda tarımsal gelişmeye ve ekonomiye katkıda bulunan ve 

böylece sektörde güçlü teknik donanımı ve yönetsel yapısıyla öncü, kamu  tüzel  

kişiliğe sahip bir  kurumdur. 

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve 

teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli 

hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal 

gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında  destek  

vermek amacıyla ilgili kanun maddesinde verilen görevleri yerine getirmekle 

sorumlu olan Borsamız; sahip olduğu kalite politi kası, hedefleri gereklerine 

uygun olarak bu hizmetlerini  gerçekleştirmektedir.  

 
ELAZIĞ TİCARET BORSASI VİZYONU 

 
Vizyonumuz, 

 
 İ l imizde sürdürülebilir kalkınma modellerinin oluşumunda söz sahibi    olan, 

 Ürettiği projelerle i limizin sosyo - ekonomik  yaşam  standardını  olumlu  

yönde  yönlendirebilen,  

 Bunun içinde kurumsal altyapısıyla il imizdeki tüm kamu kurumları ve STKlar 

nezdinde i limizdeki sermaye, hammadde, girişimci ve pazar  olanaklarının  

ulusal ve uluslararası pazar ve piyasalara entegrasyonun da etkin ve 

yönlendirici  olabilen, 

 Tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda i l imizin bölgesel güç olmasına 

katkıda bulunarak, üyelerimizin uluslararası ticarette söz sahibi olmalarını 

sağlayan,  

 AB geçiş sürecinde aktif rol oynayan  bir  borsa  olabilmek  borsamız 

vizyonudur. 
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ELAZIĞ TİCARET BORSASI TEMEL DEĞERLERİ 

 

 Şeffaf, tarafsız, hesap verebilir bir Yönetim anlayışı, 

 Sürekli üyelere yönelik yatırım yapmak, 

 Sürekli öğrenme ve geliştirme, 

 Dürüstlük, doğruluk, eşitlik ve güvenilirlik, 

 Verdiğimiz kaliteli hizmet ve iş ahlakımız ile Elazığ Ticaret Kültürünü her zaman ve her yerde 

en iyi şekilde temsil etmek, 

 Proje ve şehre kattığı değerlerle örnek gösterilen kurum olmak, 

 Her alanda inovasyonu desteklemek, 

 Hizmet binamızın kapısından çıkan her üyemizin yüzünde tebessüm görmek. 

 
 
 
 

ELAZIĞ TİCARET BORSASI STRATEJİ ALANLARI 
 
 
 

Borsamız, yukarıdaki kalite politikası, misyon, vizyon ve değerler çerçevesinde Elazığ Ticaret 

Borsası 2011-2013 yılları için iki ana strateji alanı belirlemiştir. 

 
 

Bunlar; 
 
 
 

1. Borsamız kalite yönetim altyapısının iyileştirilmesi, üyelerle ve çalışanlarla ilişkilerin 

güçlendirilmesi. 

 
 

2. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. 
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ELAZIĞ TİCARET BORSASI 

2014 YILI KALİTE HEDEFLERİ 

Borsamızın amaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu hedefler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir, 

• Yeni Çevre Yolu Üzerinde bulunan İmar planında Buğday pazarı 

olarak işlenmiş yaklaşık 56 dönüm olan arazi üzerine lisanslı depoculuk 

standartlarına uygun bir zahire pazarı kurarak ilimizin bu yöndeki büyük 

bir eksikliğini gidermek, 

• Bu bağlamda Modern bir hububat analiz laboratuarı ile satış salonu 

oluşturularak hububat sektöründe alım-satımın gerçek değeri üzerinden 

yapılmasını sağlamak, 

• Personelimize kişi başı yılda 15 saat eğitim vermek, 
 

• Müşteri memnuniyeti oranını en az %3 arttırabilmek, 
 

• Bölgemizde kaliteli tarım ürünleri ve hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek 

ve verim arttırıcı seminerler düzenlemek, 

• Türkiye’de ilk ve tek olan Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi 

içerisinde bulunan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarımızı Bilgisayar Programı, 

otopark düzenlemesi, çevre ve altyapı düzenlemesi ile daha modern 

hale getirerek üyelerimizin daha iyi bir ortamda alım-satım yapmasını sağlamak, 
 

• Evrak kayıt Servisinde üzerinde araştırmasını yaptığımız bir bilgisayar programı 

ile gelen tüm evrakları tarayıp, ilgili personele yönlendirmesini yaparak zaman 

kaybını gidermek ve performans değerlendirmelerini az da olsa objektif kriterlere 

dayandırabilmek, 
 

• Yeni kurduğumuz peynir pazarında üyelerin ve vatandaşın ihtiyacını 

karşılayacak şekilde bir soğuk hava deposu oluşturmak, 

• Kayıt dışı ile mücadeleye devam ederek vergi kayıp ve kaçağını önlemede bir 

önceki seneye göre en az %5 daha fazla başarı sağlamak, 
 

• İşlem Hacmini % 10 oranında artırmak, 
 

• 2014 yılı içerisinde akredite borsa olmak. 
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A-AMAÇ 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Borsamız; Anayasamızın 135. 

Maddesinde belirtilen, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, meslekî faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ile 

5174 Sayılı Kanun’un 34. Maddesinde belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesi için 

yaptığı hizmet, proje ve faaliyetlerinin başta üyeleri olmak üzere, iç ve dış paydaşları, 

tüm iş dünyası ve kamuoyu tarafından bilinmesi, duyulması ve takip edilmesi için 

gerekli tüm iletişim ve etkileşim tekniklerini bir strateji çerçevesinde kullanır. 

B- TEMEL STRATEJİ 
 
 

 

C-ALT STRATEJİLER 

 
1- Üyelere yönelik iletişim stratejisi, 

 
2- İç ve dış paydaşlara yönelik iletişim stratejisi, 

 
3- Tüm iş dünyası ve kamuoyuna yönelik iletişim stratejisi. 

 

 

 
1- Üyelere Yönelik İletişim Stratejisi 

 
Temel Hedef: 

 

 Borsanın varoluş sebebi, görevleri, değerleri, politikaları, hizmetleri, projeleri, faaliyetleri 

ve mesajlarını Borsa üyelerine olumlu bir şekilde iletmek ve Borsa faaliyetlerinin 

sürdürülmesi için üyelerin genel desteğini artırmak,

 İletişim etkinliklerini daha verimli hale getirmek için koordine etmek,

 Üyelerin mesleki faaliyetlerini artırmak ve gelişimlerini sağlamak için onlara somut bilgi 

sağlamak,

“Borsa hizmet, proje ve faaliyetlerini, üyelere, iç ve dış paydaşlara, 

tüm iş dünyası ve kamuoyuna anlatmak.” 
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 Elazığ ticaret ve üretim hacminde önemli bir paya sahip olan üyelerimizin ticari hayatına 

katkı sağlamak amacıyla yön tayin edici basın bültenleri yayınlamak ve basın 

açıklamalarında bulunmak,

 Borsa üyelerinin Elazığ ekonomisine katkılarını göstermek,

 
 Şehrin ekonomik genişleme ile  iletişim stratejisi arasında paralellik kurmak.

 

 

 
2- İç ve Dış Paydaşlara Yönelik İletişim Stratejisi 

 
Temel Hedef: 

 

 Çalışanların motivasyonunu artırmaya ve çalışma verimlerini yükseltmeye yönelik iç 

iletişim araçlarını kullanmak,

 Paydaş tablosunda bulunan tüm paydaşlarımızla direk ortak yaptığımız faaliyetleri ve/ya 

dolaylı olarak iştirak ettiğimiz etkinlikleri iletişim araçlarımızla duyurmak,

 Paydaşlarımızın faaliyetlerine destek olmak,

 

 

 
3- Tüm İş Dünyası ve Kamuoyuna Yönelik İletişim Stratejisi 

 
Temel Hedef: 

 

 Ülkemiz ve Şehrimiz moral ve motivasyonuna yönelik yapıcı ve olumlu açıklamalarda 

bulunmak,

 

 Şehrimizin ekonomik, kültürel, sosyal atılımlarına yönelik direk ve/ya dolaylı yönden 

destek sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin rol almak,

 

 Tüm iş dünyası ve kamuoyuna Borsamız ve Üyelerimizin yaptığı başarılı çalışmaların 

bilgi, belge ve diğer kanıtlarla duyurulmasını sağlamak.
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DUMANDAĞ, SAYIN BAKANIMIZA KURBAN BAYRAMINDA 

İTHAL HAYVAN GELMEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 
 

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, geçtiğimiz kurban bayramında 

yurda ithal hayvan girmemesinin besicinin elindeki malı piyasaya sürmesi adına yerinde bir gelişme 

olduğunu belirterek  Bakanımız Mehdi Ekere teşekkür ediyoruz dedi. 

Dumandağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 
 

Ülkemizin hayvan varlığı göz önüne alındığında, bu büyük hayvan varlığı  ülkemize  yetecek 

seviyededir, yurt dışından ithal kurbanlık getirilmemesinden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Mehdi Eker'e çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışından ithal hayvan getirilmemesi çok doğru ve yerinde  

bir karar. Dışarıdan gelen ithal hayvanlar ve etler yerli üreticileri adeta çökertiyor. İthal etler ve 

hayvanlar geldiği zaman bizim hayvanlarımız ve etlerimiz para etmiyor. Piyasa şeki sartlarının ağırlığı 

ve yem girdilerindeki fiyat yüksekliğinin hüküm sürdüğü bir dönemde ithal hayvan getirilmesi 

besicimizi daha da zor duruma sokacaktı, kurban bayramında ithal hayvan gelmemesi besicilerin 

ellerindeki malı satabilmeleri adına iyi bir imkan oldu, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreç 

umuyor ve bekliyoruz ki daha güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem olsun, bu vesile ile Sayın 

Bakanımız Mehdi Eker beyefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. 
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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gümrük Müdürlüğünün açılışı için 
geldiği Elazığ’da Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

 

Ziyarette Ak Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ, Av.Şuay Alpay ve Faruk Septioğlu ile bir dönem 

Elazığ Vali Yardımcılığı görevini yürüten ve şu an Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Müsteşar 

Yardımcılığı görevinde bulunan Neşet Akkoç’ta hazır bulundular. 

Bakan Yardımcısı Metin, Dumandağ’ı ziyaretinde yaptığı değerlendirmede; "Bakanlık olarak, en kolay 
ticaret, en güvenli ticaret anlayışını tesis etme yolunda hangi engel varsa tamamını kaldırmaya 
yönelik çabamızı devam ettiriyoruz" dedi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önemli görevlerinden birinin de özel sektörün önünü açmak olduğunu 

söyledi. Hizmete girecek müdürlüğün de bunun adımlarından biri olduğunu belirten Metin, 

Türkiye'nin, son yıllarda gösterdiği güçlü ekonomik gelişme ve artan ticaret hacmiyle diğer ülkelerce 

yakından izlendiğini ifade etti. Türkiye'nin, 2000'li yılların başında 30 milyar dolar olan ihracat 

rakamının bugün itibariyle 152 milyar dolara ulaştığını kaydeden Metin, 300 milyar dolar dış ticaret 

hacmiyle dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumundaki Türkiye'nin, 500 milyar ihracat hedefiyle 

2023 yılında en büyük 10 ekonomiden biri olacağını vurguladı. 
 

Metin, şunları söyledi: 
 

"Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı'nın önderliğinde bakanlığımız hızlı bir yapılanma içerisinde. Bakanlık 

olarak, 'en kolay ticaret, en güvenli ticaret' anlayışını tesis etme yolunda hangi engel varsa tamamını 

kaldırmaya yönelik çabamızı devam ettiriyoruz. Nedir bunlar- Son olarak Türk Ticaret Kanunu'nda 

değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler, özel sektörün sıkıntılarını giderici değişikliklerdir." 

Bakanlıkta bütün gümrük işlemlerinin yapılacağı "tek pencere" sisteminin de uygulamaya 

konulacağını belirten Metin, sistem sayesinde işlemlerin ve ticaretin daha da kolaylaşacağını dile 

getirdi dedi. 

Elazığ Ticaret Borsası ziyareti ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Yardımcısı Metin ; sayın 

başkanımız 3. Dönem de yeniden seçildi, burada bir başarı var demektir, biz kendisine bundan sonraki 

çalışmalarında da başarılar diliyoruz dedi. 

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, sayın Bakan yardımcımız Fatih Metin Beyefendinin ziyareti bizleri son derece  mutlu  

etmiştir, kendisine ve sayın milletvekillerimize sayın müsteşarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı 

teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. 
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DUMANDAĞ VALİ KIRAÇ’I ZİYARET ETTİ. 
 

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ beraberinde Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Abdulkerim Sis ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Demir ile birlikte bir süre önce İzmir Valiliğinden 

Diyarbakır valiliğine atanan Vali Cahit Kıraç’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. 

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 

Dumandağ , şehirlerin marka isimleri olduğunu Elazığ’ında marka isimlerinden birinin Cahit Kıraç 

olduğunu ifade ederek , vali Kıraç’ın Elazığ’a yakın bir yere Diyarbakır’a Vali olarak atanmasının Elazığ 

kamuoyunda da memnuniyetle karşılandığını ifade etti.Başkan Dumandağ ziyarette Elazığ Ticaret 

Borsası olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Kıraç’a bilgiler verdi. 

Başkan Dumandağ Diyarbakır ile Elazığ’ın hep iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve ortak haraket 

alanlarının olduğunu belirterek bundan sonraki çalışmalarımızda bu hassasiyet daha fazla gözetilecektir 

diyerek bir süre önce Diyarbakır Valiliğine atanan hemşehrimiz Vali Cahit Kıraç’a Diyarbakır valiliği 

görevinde de başarılar diledi. 

Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç ta ziyarette yaptığı değerlendirmede Elazığ  Ticaret  Borsası  Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

şunları söyledi ; 

Öncelikle sayın Başkan Dumandağ ve ekibinin ziyareti için teşekkür ediyorum , Diyarbakır’a Vali olarak 

atandığım günden beri Elazığımızdan çok sayıda yönetici , mahalli idareci arkadaşımız ve sivil toplum 

örgütü temsilcileri ziyaretimize geldiler hemşehrilerimin ilgisine teşekkür ediyorum , Diyarbakkır valiliği 

olarak komşu illerimizle bundan sonraki süreçte daha fazla birlikte hareket edeceğiz , sizin aracılığınızla 

ben Diyarbakır’a geldiğim günden beridir, bizleri yalnız bırakmayan ziyaretimize gelen tüm 

hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyor tüm Elazığlı hemşehrilerime selam sevgi ve 

muhabbetlerimi iletiyorum dedi. 
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Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali 

Dumandağ’a iade-i ziyarette bulundu. 
 
 
 

 

Elazığ Valiliği görevine atanmasının ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kamu kurum ve kuruluş 

temsilcilerini ziyaretine devam eden Vali Koçak bugün bu ziyaretler çerçevesinde Elazığ Ticaret Borsası 

Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Yönetimini ziyaret etti.Ziyarette Elazığ Ticaret Borsası yönetim 

kurulu üyeleri, Mustafa Uymaz, İsmet Bay , Recep Polatcan Mehmet Ali Yüksel ve Genel Sekreter  

Murat Çiçek’te hazır bulundular 

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak , Elazığ’a geldiğim  ilk  günden 

itibaren sağolsun Elazığlılar ziyaretimize gelerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler , bizde iade-i ziyaretlere 

işleri aksatmayacak şekilde devam etmeye çalışıyoruz , bugünde sayın Başkan ve yönetimini ziyaret 

edelim istedik gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum dedi. 

 
 

Elazığ Ticaret Borsası başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise yaptığı değerlendirmede ; sayın valimizin 

borsamızı ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir , sayın valimize bu nazik ziyaretinden dolayı çok 

teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum dedi. 
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BORSA CANLI HAYVAN PAZARI BÖLGE HALKINA HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYOR. 

 

 
Özellikle Elazığ il genelinden hayvanların getirildiği pazarda küçük baş hayvanlar 350 ila 600 TL 

arasında satışa çıkarılırken, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin ila 7 bin TL arasında alıcı buluyor. 

 
Elazığ Canlı Hayvan Organize Sanayi Bölgesinde satışa sunulan Hayvanların en önemli özelliği ise 

sağlık kontrolünden geçirilmiş olmaları. 

 
Pazara satış için getirilen hayvanlar Elazığ TicaretBorsası Veteriner Hekimi Nejla Yüzgeç tarafından 

kontrolden geçirildikten sonra pazara alınıyor. Pazardaki hayvanlar ise her gün kontrolden geçirilirken 

çevre temizliğine de büyük önem veriliyor. 

 
Elazığ Ticaret Borsası Veteriner Hekimi Necla Yüzgeç yaptığı açıklamada, hayvan pazarında temizlik 

çalışmalarının sürekli ve aksatılmadan yapıldığını, bunun yanısıra hayvanların pasaport, sağlık raporu 

ve küpe kontrollerini yaptıktan sonra pazar yerine aldıklarını söyledi. 

 
Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları için bütün gereklilikleri yerine getirdiklerini 

ifade eden Yüzgeç, kontrollerin rutin bir şekilde devam edeceğini ifade etti. 
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ELAZIĞ’IN KALKINMASI TARIM VE HAYVANCILIĞA BAĞLI 
 

Özelde Elazığ ve genelde ülkemizin kalkınmasının tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu bir kez daha 

tekrarlayan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ 2012 yılı gibi 2013 yılıda tarım ve 

hayvancılık açısından sıkıntılı geçen bir yıl olarak hafızalarımız da kaldı.2013 yılında makro açıdan 

düşünüldüğünde 2012 yılında kısa kalındığını düşündüğümüz , ham madde ve girdi fiyatlarının ani 

artışlar göstermesi, Et ve Balık Kurumunun beklentilere cevap vermesi noktasında yetersiz kalması ve 

et fiyatlarındaki düşüş bu sektöre varını yoğunu yatıran insanların büyük sıkıntılar yaşamasına sebep 

olmaya devam etmiştir. 

Bu sıkıntıların aşılması için ilgili makamlar nezdinde , bizzat şahsım tarafından gerekli girişimlerde 

bulunulmuş, besiciye TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi ) tarafından ham madde temini, kaba yem ithalatının 

önünün açılması, Et ve Balık Kurumunun ilimizde kesimlere yeniden başlanması gibi acil taleplerimiz, 

sayın Bakanımız Mehdi Eker’in ve bakanlık bürokratlarının borsamızda yaptıkları toplantının hemen 

akabinde uygulamaya konulmuş ve bu sektöre emek veren besicilerin bir nebzede olsa rahatlamalarına 

vesile olmuştur. 

2014 yılı içerisinde hayvancılık sektörünün önünü net olarak görebilmesi açısından, fiyat istkrarının 

sağlanması için TMO ve EBK gibi devlet kuruluşlarının daha etkin rol üstlenmesi, hayvan başına verilen 

teşviğin gözden geçirilerek devamının sağlanması kısacası ithal edip Avrupalı üreticiyi zengin etmek 

yerine yerli üreticinin doğrudan desteklenmesine ilişkin politikaların yerel hassasiyetler de gözetilmek 

suretiyle üretilmesi gerekiyor , dedi. 
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey , Elazığ Ticaret Borsası 

Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’ı ziyaret etti. 
 

Elazığ Ticaret borsası Başkanvekili Mustafa Uymaz’ın eşi Muhlise Uymaz’ın cenaze töreni için Elazığ’a 

gelen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey Malatya ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Abdulvahap Bulgurlu ile beraber Elazığ Ticaret borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’ı makamında 

ziyaret etti. 

Ziyarette bir değerlendirme yapan Malatya Ticaret borsası Başkanı Gürsel Özbey Elazığ ve Malatya 

Borsaları arasındaki birlik ve beraberliğin önemli olduğuna dikkat çekerek ,tüm alanlarda bu birlik ve 

beraberliğin devam etmesi temennisinde bulundu , Başkan Özbey açıklamasında ; Başkanvekilimiz 

Mustafa Uymaz’ın acısını paylaşmak ve taziyelerimizi iletmek üzere bugün Elazığ’dayız Malatya Ticaret 

Borsası yönetimi ve meclisi adına taziyelerimizi bildiriyor sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özbey’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ Ticaret 

Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise yaptığı değerlendirmede , bugün Başkanvekilimiz Mustafa 

Uymaz’ın bu acı gününde bizlerle beraber olan Sayın Başkanımız Gürsel Özbey beyefendiye ve 

taziyelerini bildiren yönetim kurulu ve meclis üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum , malatya ticaret 

borsası ve elazığ ticaret borsasının birlik ve beraberlik içerisinde olması hiç şüphesiz iki komşu şehrin 

menfaatine olacaktır , ileriki süreçte birlikte yapacağımız çalışmalarla bu birlikteliği daha da pekiştirmek 

adına güzel adımlar atacağız kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor saygılar 

sunuyorum dedi. 
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ELAZIĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK ÇALIŞMA PLANI EKİM AYI MECLİS 

TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ. 
 

Elazığ Ticaret Borsası Ekim ayı meclis toplantısı Yönetim Kurulu Meclis üyeleri ve Elazığ Ticaret  

Borsası çalışanlarının katılımı ile Elazığ Ticaret Borsası Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdulkerim Sis ; 

Bilgi ve teknolojinin ön planda olduğu bir dönemdeyiz bu kapsamda borsamızın stratejik çalışma 

planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi son derece önemlidir , planlı ve programlı çalışma adına 

gözden geçirip karara bağlayacağımız stratejik çalışma planı ile ilgili tüm üyelerimizin ve personelimizin 

görüşleri bizim için son derece önemlidir , dedi. 

Elazığ Ticaret Borsası Meclis Toplantısında daha sonra söz alan Elazığ ticaret Borsası yönetim kurulu 

başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise şu ifadelere yer verdi ; 

Sayın başkanım , meclisimizin çok değerli üyeleri ve çok değerli çalışanlarımız , Elazığ Ticaret Borsası 

olarak geride bıraktığımız dönemler hiç şüphesiz bizler için birer tecrübe ve deneyim olarak artık geride 

kalmıştır , teknoloji ve bilgi paylaşımının son derece hızlı yaşandığı bir çağ da yaşıyoruz , bugün burada 

yaşanan bir olay yada hadiseden birkaç saniye sonra dünyanın bir diğer ucunda yaşayan bir insanın 

hemen haberi olabiliyor , teknoloji bilgi ve paylaşımın son derece hızlı yayılmasını sağlıyor , Elazığ 

Ticaret Borsası olarak teknolojik donanım olarak en son teknoloji ürünleri ile teknik donamımızı  

sağlamış ve siz üyelerimiz çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş durumdayız ,  

bilginin bu kadar hızlı dağıldığı ve paylaşıldığı bir zaman diliminde başarı için planlı ve programlı 

çalışmanın gerekliliğide ortaya çıkıyor. 

İşte bugün burada borsamızın 2013-2016 yılları arasında uygulayacağı stratejik çalışma planı ile ilgili 

görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız , yapacağımız işlerde ne kadar planlı ve programlı 
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olursak başarı da bu doğrultuda artacaktır , bu vesile ile stratejik çalışma planının bizler için ne kadar 

önemli olduğunun gerek üyelerimiz ve gerekse personelimiz tarafından bilinmesini rica ediyor 

çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi. 

Meclis toplantısında daha sonra 2013-2016 yılları arasında uygulanacak olan stratejik çalışma planı 

detayları ile anlatılarak , meclis üyeleri ve personelin görüşleri alındı . 

Yapılan meclis toplantısının ardından 2013-2016 stratejik çalışma planı oy birliği ile kabul edilerek  

karara bağlandı. 
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IPARD II DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BORSAMIZ TOPLANTI SALONUNDA 

GERÇEKLEŞTİ. 
 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün öngördüğü ıprad II değerlendirme toplantısı Elazığ 

Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Düzenlenen toplantıya Elazığ Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ borsa yönetimi ve meclis üyelerinin yanı sıra sektör 

temsilcileri beraber Tarım İl Müdürü Ahmet Kaygusuz, Müdür Yardımcısı Şemsi Bilici, TKDK İl 

Koordinatörü Turan Karahan ve uzmanlar katıldı. 

Toplantıda bir Konuşma yapan, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Ahmet KAYGUSUZ 

konunun önemine işaret ederek şunları söyledi; Bu toplantıdan amacımız, 2014-2020 yılları arasında 

uygulanacak IPARD II programı kapsamında Elazığ için faydalı olacak tedbirleri tespit etmek, TKDK 

tarafından yürütülmekte olan IPARD I proje uygulamalarındaki sorunları belirleyerek çözüm önerilerinde 

bulunmaktır.” dedi. 

Toplantıda daha sonra söz alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl 

Koordinatörü Turan KARAHAN’da “9. VE 10. çağrı döneminde 34 adet proje için sözleşme 

imzalandığını, proje tutarının 33.000.000,00 TL, ödenecek hibe tutarının ise yaklaşık olarak 

20.000.000,00 TL olduğunu belirtti. 11 çağrı dönemindeki hedeflerinin ise 70-80 proje kabulü, 

100.000.000,00-120.000.000,00   TL   proje   bedeli   karşılığı   60.000.000,00-70.000.000,00   TL   hibe 

ödemesinin gerçekleştirilmesi.” olduğunu belirten Karahan, bu ve benzeri desteklerin mutlaka sağlıklı bir 

şekilde değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi. 

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinden IPARD I kapsamında yürütülen projelerden, proje 

uygulamaları esnasında karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi istendi, söz alan 

sektör temsilcileri sorunlar ve çözüm önerilerinin yetkililere iletme imkanı buldular.Toplantıya katılan 

sektör temsilcileri 2014-2020 Yılları arasında uygulamaya konulacak olan IPARD II. Programında yer 

almasını istedikleri Sektörler ve Tedbirleride dile getirdiler. 

Toplantının sonunda çözüm önerisi ve IPARD II. Programında yer alması istenilen Sektörler ve 

Tedbirlere ilişkin öneriler rapor halinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne sunuldu. 


