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KASTAMONU

ÇANKIRI

SİNOP

eşsiz fikirler, tanıdık süreçler

Çankırı
Ticaret Borsası

Ticaretin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlayan, üyelerinin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin hizmet sunumu ile karşılayan, Çankırı ekonomisine yön veren
bir kurumdur.

Kurum Profili
• 2000 yılından beri Çankırı İlinde faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip kurumdur.
• Borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı çalışmalarını yürütmektedir.
• Borsa, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahiptir.

Faaliyet Konuları
• Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek
• Yurt içi borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları
konusunda üyelerine yol göstermek
• Belge ve onay işlemleri
- Eksper ve analiz raporları
- Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler
- Teamüller hakkında istenen belgeler
- Fatura onayları
- Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı
- Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı
- Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri
- Yerli malı belgesi
• Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak
veya kurulmuşlara iştirak etmek
• Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve
tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek
• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak
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Çankırı Ticaret Borsası’nın Sunduğu Avantajlar
• Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına
alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünler üzerinde stopaj KDV ve vergi kayıp ve kaçakları
önlenmektedir.
• Ticaret Borsası, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları istikrara kavuşturmaktadır.
• Müteahhitlik piyasasında çalışan kişiler, Ticaret Borsası’nda taahhüt ettikleri teslim tarihi ve mal miktarı
ile uyumlu olarak bu maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmaktadır.
• Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında çalışan üretici ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat
taahhütlerini zamanında, istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme imkânı bulabilmektedirler.
• Ticaret Borsası tüketici menfaatlerini korumaktadır. Üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan tarım
ürünlerinin bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin menfaatlerine
uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
• Ticaret Borsası üreticiye fayda sağlamaktadır. Üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz
edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.
• Ticaret Borsası’na sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir.
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• Tahkim yöntemiyle ihtilafların çözümünde zaman kaybı yaşanmamaktadır. Üyeler arasında meydana
gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri marifetiyle çözülmektedir.

