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ANTALYA TİCARET BORSASI HAKKINDA  
 

Ticaret Borsacılığı 

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

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

mahsus pazar yerleridir. 

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

Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla ilk borsacılığın temelini atmışlardır.  

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

Cenevre'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık sağlamıştır.  

Dünyada Ticaret Borsacılığı 

Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik kıyılarına kayması 

Anvers 'in önemini arttırmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu ve Anvers borsası kalabalık bir iş adamı 

grubunun muamelelere katılmasını sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm milletlere açmıştır.  

Anvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları hizmete girmiştir. Paris 'te ilk 

borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Dünyada Hamburg ve Bremen borsaları da önemli bir yer 

tutmaktadır.  

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

kurulmuştur. 

Ülkemizde Ticaret Borsacılığı 

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

Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna geçilmiştir. 

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

başlamış. Daha sonra Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul Ticaret Borsası 1925, Aydın Ticaret Borsası ise 9 

Ağustos 1926 'da "Ticaret ve Zahire Borsası" unvanı ile kurulmuştur. 

Borsanın Tarihçesi 

Antalya Ticaret Borsası (Antalya TB) 30.Nisan.1302 tarihli Borsalar nizamnamesine göre, 23.06.1920 

tarihinde kurulmuş ilk toplantısını 02 Temmuz 1920 tarihinde yaparak çalışmalarına ANTALYA TİCARET 

ve ZAHİRE BORSASI olarak başlamıştır. 

Hükümet caddesinde küçük bir binada çalışmalarına başlayan Borsaya ürününü getiren müstahsiller daha 

çok Ekşili Bahçe, Bir Kapılı Han ve Kışlahan´da ürünlerini bekletirler ve Borsada müzayedeye çıkarırlardı. 

Müzayedeye çıkarılan ürünler simsarlar tarafından müstahsil ve tacirin hazır olduğu salonda açık ihale ile 

satılırdı. 

Borsamız kuruluş tarihi itibariyle ülkemizin en eski üçüncü Borsası olup, göller bölgesinin en gelişmiş 

borsası olarak görevini sürdürmektedir. 

Borsamız 1924 yılında 655 sayılı Kanuna, 25 Nisan 1944 tarihinde 4355 sayılı Kanuna, 08 Mart 1950 

tarihinde 5590 sayılı Kanuna intibak olunmuş ve Antalya Ticaret Borsası unvanını kazanmıştır. 24 Aralık 

1981 tarihinde 2567 sayılı kanuna intibak olunmuştur. 

Antalya Ticaret Borsası’nın 1920 yılındaki ilk bütçesi 6.260 TL. umumi gelire karşılık 2.960 TL. masraf 

olarak tespit edilmiştir. 

Kuruluşunda 45 üyesi bulunan Borsamızın üye sayısı hayatın paralelinde devamlı artış göstermiştir. 

Bugün Borsamızda  verilere göre borsamız ağırlıklı şu 7 meslek grubundan oluşmaktadır. 



 

Üye Gruplandırması  

Meslek 

Grupları Faaliyet Alanı Üye Sayısı 

1 HUBUBAT VE MAMÜLLERİ 71 

2 ÇEŞİTLİ MALLAR 40 

3 TAZE SEBZE VE MEYVELER 494 

4 
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ ÜRÜNLERİN 

TOPTAN TİCARETİ 
113 

5 CANLI HAYVAN VE ET TİCARETİ 225 

6 ÇİÇEKÇİLER 81 

7 
AROMATİK BİTKİSEL ÜRÜNLER İLE REÇEL VE 

PEKMEZCİLER 
54 

 

Toplam Üye Sayısı 1078 

 
 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 
              5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre 
Borsaların Kuruluş Amaçlan ve Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

A. Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 

B. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân 
etmek. 

C. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin 
tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartlan 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 İnternet ağlan konusunda üyelerine yol göstermek. 

E. 51’inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

F. Borsaya dâhil 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 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 ve  kendi adına dava 
açmak. 

İ. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları 
izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş  amaçlan ve görev alanı çerçevesinde 
borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 

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

K. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaattan değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

L. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 
görevleri yapmak. Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine 
getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkânları el verdiği ölçüde sosyal 
sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. 
 
Kanunda Ayrıca, Ticaret Borsalarının Organları: 

 Meclis 

 Yönetim Kumlu 

 Disiplin Kumlu 



 

 Hesaplan İnceleme Komisyonu 

 ISO 9001 KYS ve Akreditasyon İnceleme Komitesi Kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı 
zamanda birer hizmet kuruluşu da olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sunulan 
tüm hizmetlerde üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten 
bunu gerektirmektedir. Antalya Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak 
koşulu ile; 

 Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen, 

 Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren, 

 Kayıt dişiliğin engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşmasına katkı sağlayan, 
Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, bölgesel ekonomik kalkınmada önemli rol üstlenen, bir 
borsacılık anlayışıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde verilmesi için, yönetim anlayışı ve 
örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir. 
 
 

BORSAMIZIN GÖREVLERİ NELERDİR? 
• Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil 
etmek, 
• Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını 
usulü dairesinde, tespit ve ilan etmek, 
• 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, 
• Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat 
haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve Internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek,  
• 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak, 
• Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar 
kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, 
• Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve 
ilan etmek, 
• 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, 
• Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları 
izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek, 
• Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda 
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek, 
• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, 
• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, 
• Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri 
yapmak. 
 

ANTALYA TİCARET BORSASI ORGANLARI 
Antalya Ticaret Borsası 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun “Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri” bölümündeki maddelerde belirtildiği şekilde 
oluşturulmuştur. Organ toplantılarının işleyişi, Borsa Muamelat Yönetmeliğindeki “Organ Toplantıları 
ve Kararları” bölümünde belirtildiği şekilde yürütülmektedir. 
 
ANTALYA Ticaret Borsası Organları aşağıdaki gibidir; 
Meclis Üyeleri: 19 kişi  
Yönetim Kurulu Üyeleri: 5 kişi  
Disiplin Kurulu Üyeler: 6 kişi 



 

TOBB Genel Kurul Delegeleri: 4 kişi den oluşmaktadır. 
 
YILLIK AİDAT 
Uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olmayacak şekilde 
oda meclisi tarafından her yıl bütçe görüşmelerinde belirlenen ve üyelerin her yıl 2 eşit taksitte 
ödemek zorunda olduğu aidattır. 
 
AİDAT ÖDEME ZAMANI 
Aidatlar 5174 sayılı Kanunun 25 ve 26. Maddeleri gereği her yıl haziran ve ekim aylarında olmak üzere 
2 eşit taksitte ödenir. 
 

BORSAMIZ HİZMETLERİ VE GEREKLİ BELGELER 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ 

1 BORSAYA KAYIT OLMA 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN : 

Kayıt için müracaat edilen 
tarihten sonraki ilk Yönetim 
Kurulu Toplantısında (En Geç 
15 Gün) 

1.Borsa kayıt beyannamesi 

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil 
tasdiknamesi. 

3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 

4.Noter tasdikli imza sirküleri 

5.İkametgâh ilmühaberi  

6.Üç adet fotoğraf 

7.Vergi levhası  

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli 
görülecek diğer belgeler 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN : 

1.Borsa kayıt beyannamesi 

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil 
tasdiknamesi. 

3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri 

4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 

5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı 

6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi 

7.Vergi levhası  

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli 
görülecek diğer belgeler 

2 BORSADAN KAYIT SİLDİRME 

1.Yetkili kişi tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi Kayıt silme için müracaat 
edilen tarihten sonraki ilk 
Yönetim Kurulu 
Toplantısında (En Geç 15 
Gün) 

2.Vefat halinde, varisler tarafından yazılmış kayıt sildirme 
dilekçesi 
3.Vergi dairesince düzenlenen işyeri kapama tutanağı sureti 

4.Gerekli görülecek diğer belgeler 

3 
ALIM-SATIM TESCİL 
İŞLEMLERİ 

1.Alım tescilleri için müstahsil makbuzlarına ait dip koçanı veya 
fotokopisi 

15 Dakika 

2.Alım tescilleri için stopaj borcu olmadığına dair belge 

3.Satış tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi 

4.İthalat tescilleri için gümrük beyannamesi veya fotokopisi 

5.İhracat tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi. 

6.Firma kaşesi 

7.Gerekli görülecek diğer belgeler 

2.Araç ile gelmiş ve usulünce alınmış numunenin ön analiz 
sonucu 

2. En az 2 kg. usulünce alınmış homojen numune 

2.En az 1 kg. usulünce alınmış homojen numune 

 


