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Madde 1-Hububat ve bakliyatta fire denilince rutubetten hasıl olan eksilme anlaşılır. Islanma 
(Nemlenme) neticesi filizlenmiş veya bitlenmiş kısım hasar addedilir. 
 

A- Pamuk çekirdeği (Çiğit) ambarlarda (Depolarda) beklediği takdirde zayi ettiği rutubet 
dolayısıyla ağırlığından %1 nispetinde  eksilme kayıp edebilir. 

 
B- Fasulye bir sene beklediği takdirde vereceği fire miktarı toplama ve muhafaza şartlarına 

bağlıdır. Teamüle göre genel olarak %2 fire verir. 
 
C- Ceyhan’da  ambarlara (Depolara) dökme halinde veya çuvallı olarak konan susamın 

üzerinden Haziran-Temmuz –Ağustos ayları geçerse toprak veya kiremit damlı 
ambarlarda %1-1,5 ve beton damlı ambarlarda %1,5 – 2 nispetinde ve kış mevsiminde 
genel olarak %0,5 – 1 nispetinde bekleme firesi verir.    

 
 

 
Madde 2-Pamuklarda husule gelen bekleme firesi alıcıyı ilgilendirmez. Alıcı tartıp teslim aldığı 
miktar üzerinden bedelini öder. 
 
  
Madde 3- Kütlü (Çekirdekli) Pamuk  çekilmek üzere çırçır fabrikalarında tahsis edilen  depoya 
(Ambara) döküldükten sonra başkasına satılsa bile o fabrikada çekilmesi mecburidir. 
 
 
Madde 4-Pamuklarda mevsim rutubeti ileri sürülerek alıcı tarafından her hangi bir tenzilat icrası 
bahis mevzuu olamaz. 
 
 
Madde 5-Alıcının yağmurlu ve rutubetli havalarda malı tartmak istemeyip koçanda yazılı miktarı 
aynen kabul ettiği takdirde satıcı bunu kabule mecburdur. Bu takdirde malın bedeli koçanda 
yazılı miktar  üzerinden ödenir. 
 
 
Madde 6- Kütlü Pamuk Çırçırlamak üzere çırçır fabrikalarına konulan  kütlünün fabrikalar 
tarafından tartılarak teslim alınması ve mukabilinde tesellüm makbuzu vermesi teamül icabıdır. 
 
 
Madde7-  Borsanın çalışma alanı içinde bulunan Pazar yerinde ve borsa dışında müstahsilden  
(Üreticiden) ürün alan  tüccarlar ve fabrikacıların, o muameleye ait borsa ücretini müstahsile 
ödeyeceği mal bedelinden kesmesi ve muamelenin bu kimseler tarafından borsaya tescil 
ettirilmesi teamüldendir. Borsa tescil ücreti kesilmediği yolunda vuku bulacak itirazlar nazarı 
itibara (Dikkate) alınmayarak o muameleye ait tescil ücreti kendilerinden alınır. (5174 sayılı 
Kanunun 46.ncı maddesi (a) bendi uygulanır. 
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Madde 8-Rollergin tesislerinde çırçırlanan normal vasıflı kütlülere uygulanacak fire nispetleri 
aşağıya çıkartılmıştır.  



KÜTLÜ TİPLERİ                                                KÜTLÜ     +      MAHLIÇ CLEANERLİ 
Std. 1 –1. HB                                                                                                 %6 
Std. 2-  2.HB                                                                                                  %7  
Std. 3-  3.HB                                                                                                  %8     
 
Ancak, şifleme makinasından geçmeden işlenen kütlülerden elde edilen çiğitlerin elenerek sevk 
edilmesi halinde, yukarıdaki fire oranlarına % 8-9 ilave edilir. 
 
Ayrıca; yukarıda belirtilen tiphler dışında kalan kütlüler için de; içinde bulunulan yıla ait Borsaca 
oluşturulan komisyonca belirlenen miktar kadar fire uygulanabilir. 
 
Normal vasıflı şifleme makinasından geçmeden işlenen kütlülerden elde edilen çiğitlerin 
elenmesinde veya şifleme makinasından geçirilerek işlenen kütlüler için uygulanacak fire 
oranları Borsaca oluşturulan ihtisas komisyonunca içinde bulunulan yılın ürününe münhasır 
olarak tespit edilebilir. 
                                                                                                                                                   
 
Madde 9-Çırçır fabrikalarının alacakları çekme ücreti  işleme tabi olan kütlüden elde edilen 
pamuk miktarına göre hesaplanır. 
 
Madde 10-Koçan mucibi pamuk satın alan kimse bu pamuğu çırçır ve prese fabrikasından 
kaldırmak için koçanın arkasında yazılı çekme ücreti veya prese ücreti ve mal sahibinin fabrikaya 
borçlu olduğu diğer paraları ödedikten sonra pamuğu kaldırması teamül icabıdır. 
 
Madde 11-Bir ihtilaf hakem veya mahkeme marifetiyle halledildiği takdirde borsa ücreti ile ajan 
ve simsar ücreti mahkeme veya hakem kararı ile tayin edilen tarafından alınır. 
 
Madde 12-Çırçır ve prese fabrikalarının fabrikalarına kütlü döken mal sahiplerine verdikleri 
tesellüm makbuzlarının, kütlünün çırçırlanmasından meydana gelen pamuk ve çiğit üzerine 
tanzim olunan  preseli pamuk tesellüm ve çiğit makbuzlarının mal sahibine teslimini müteakip 
hiçbir hükmü yoktur. Kütlü tesellüm makbuzlarının mal sahiplerinden  geri istenmemesi 
teamüldendir. 
 
Madde 13-Pamuğun tartısı, alıcı tarafından presli pamuk tesellüm makbuzu esasına göre malın 
bulunduğu çırçır ve prese fabrikasında veya satıcı deposunda yapılır. Aksine şart konulmamışsa  
başka yerde yapılan tartı muteber değildir. Alıcı satın aldığı pamuğu bulunduğu yerde tartmadan 
kaldırdığı takdirde preseli pamuk tesellüm makbuzunda yazılı bulunan miktarı aynen kabul etmiş 
sayılır. Preseli pamuk  tesellüm makbuzunda miktarların doğruluğu hususunda alıcı her hangi bir 
tereddüt  hasıl olursa, malın tamamını bulunduğu yerde tartmağa hakkı vardır. Ancak şu kadar ki 
tartı neticesinde zuhur eden noksanlık veya fazlalık alıcıya aittir. Alıcı deposu teslimi şartıyla 
yapılan şartlarda tartı teslim mahalinde  yapılır. Satıcı tartı esnasında bulunmadığı takdirde tartı 
neticesinde kabule mecburdur. Tartı neticesinde bir itiraz vaki olduğu takdirde yapılacak ikinci 
tartı ile ilgili masraflar itiraz edene aittir. 
 
Madde 14-Pamuk çekildikten sonra bir ay zarfında kaldırılmadığı takdirde, çırçır fabrikası 
sahibi, çekme ücretini istemek ve tahsiline teşebbüs eylemek hakkında maliktir. 
 
Madde 15-Çırçır ve prese fabrikaları pamuk çekildikten sonra bir ay içinde kaldırılmayan 
pamuklar için istif ve ardiye (Depolama) ücreti isteyebilirler. 
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Madde 16-  Numune üzerine yapılan satışlarda numunenin partiyi temsil etmemesi halinde satıcı 
ve aracılık yapan (Ajan Simsar,Komisyoncu) da me’sul dür. 
 
Madde 17 -Tescil anından itibaren malın sigorta hukuku alıcıya intikal eder. 



 
Madde 18- Borsa yerinde yapılan işlemler aynı gün, Borsanın çalışma alanı için olmakla beraber 
borsa yerinin dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler engeç 30 gün 
içinde tescil ettirilir.Belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde tescil 
ücreti % 50 fazlasıyla tahsil olunur. 
 
Madde  19- Telefonla yapılan alım satımlarda taraflardan birisinin telefonla sattım veya telefonla 
aldım diye yazarak imza etmesi halinde akit muteber addedilir.Bu ahvalde tescil beyannamesini 
imza eden taraf bu muameleden doğacak mesuliyeti kabul ediyor demektir. 
 
Madde 20 – Borsanın alım satım beyannameleri alıcı ile satıcının ve muamelede aracılık eden 
borsa ajan ve simsarın imzalarını ihtiva eylediği dakikadan itibaren noterden tasdikli mukavele 
mahiyetinde telakki edilmesi ticari örf ve teamülleri iktizasındandır. 
 
Madde 21-Borsa mallarını emanete kabul eden tüccarlar, bu mallar üzerinde her türlü tasarrufa 
selahiyetli olup, malı emanete veren kimsenin dilediği bir tarihte vaki talebi üzerine emanete 
aldığı malın bedelini o günkü vasati Borsa fiyatı üzerinden ödemekle mükelleftir. 

a- Emanete dökülen kütlülerde ise hesap kesiminde “Borsa Kütlü fiyat tespit komitesince) tip 
ve standardlarına göre tespit edilen asgari ve azami fiyatların ortalaması esas alınarak 
ödeme yapılır.                                                                  

b- Mal bedeli hesap kesildikten 1 hafta sonra ödenir. 
c- Mal bedelinden depo ücreti sigorta bedeli adı altında hiçbir tevkifat yapılamaz. 
d- Özel bir anlaşma olmadığı takdirde üreticinin engeç 31 Mart’a kadar müracaat ederek 

hesap kesme talebinde bulunması gerekir.Bu tarihten sonra müracaat edilmesi halinde 31 
Mart tarihindeki “Borsa Fiyat tespit komitesince belirlenmiş olan fiyat ortalaması esas 
alınır.  

                                                                                                                                 
Madde 22-Selektörden geçirilmesi esnasında meydana gelen fireden, çiğidin üzerinde bulunan 
toz, toprak, kav. vs. yabancı madde zaiyatı anlaşılır. Sellektöre verilen çiğit miktarına göre  

• Fire nispeti %1 
• Sellektörün altına geçen ve tohumluk vasfında olmayan yağlık çiğidin nispeti (Kuşbaşı 

Dahil) % 12 –15, 
• Sellektörün altına geçen çiğidin içindeki kuşbaşı nispeti % 3 dür.  
•  

 
Madde 23-Pamuk dış satışlarında komisyoncuların aynı zamanda alıcı olarak görülmesi ve 
bunlara %1,5 kadar komisyon ödenmesi teamüldendir. 
 
Madde 24- Ceyhan Ticaret Borsasının Ajan ve Simsar ücret tarifesine göre %o5 nispetindeki 
Ajan ve Simsar ücretini alıcı verir. 
 
 
Madde 25- Borsamız çalışma bölgesi dairesinde preslenmiş pamuklar için bunları işleyen 
fabrikalar tarafından verilen tesellüm makbuzları ile bir miktar çiğidi temsilen bunun muhafaza 
edilmekte olduğu fabrikalar tarafından verilen çiğit makbuzlarının tesliminin tekabül ettikleri 
pamuk ve çiğitler üzerindeki zilyetliğin nakli neticesini doğurduğu yolundaki teamülün Borsamız 
faaliyet sahası dahilindeki ilgili bütün çevrelerce kendisine intiba ve riayet edilmesi lüzumlu bir 
kaide addedildiğinin görülmesi üzerine pamuk ve çiğit alım satımında teslim ile ilgili bir örf ve 
adet kaidesi olarak tespit edilmiştir. 
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Madde 26 -Borsamızda gerçekleşen pamuk ve çiğit  Alım-Satımlarında satıcı,sattığı pamuğun 
veya çiğit in mülkiyetinin alıcıya geçmesinden sonra oluşan bir durum veya doğan bir hak 
sebebiyle alıcı tarafından kısmen veya tamamen preselenmiş pamuğun veya çiğidin depolandığı  
fabrikadan alınmamasından mesul değildir.Meğerki bu durum veya hak satıcı tarafından 
bilinerek gizlenmiş veya betahsis tekeffül edilmiş olsun.Pamuğun veya çiğidin bulunduğu fabrika 
alıcıya karşı ancak satıcıya karşı haiz olduğu ayni bir hakka (Rehin vs. gibi) istinaden pamuğu 
tesliminden imtina edebilir, sakınabilir,çekinebilir. 
 
 
Madde 27 - Pamuklarda husule gelen bekleme firesi alıcıyı ilgilendirmez.Alıcı tartıp teslim 
aldığı miktar üzerinden bedelini öder. 
 
 
Madde 28-Sawgin tesislerinde çırçırlanan normal vasıflı kütlülere uygulanacak fire nispetleri 
aşağıya çıkartılmıştır. 
 
 
 
KÜTLÜ TİPLERİ                                                                                 LİNT CLEANERLİ  
Std. 1-1.HB                                                                                                                  %8 
Std. 2-2.HB                                                                                                                  %10 
Std. 3-3.HB                                                                                                                  %12 
Ancak çok rutubetli, çepelli, şifli ve bilhassa yabancı maddesi fazla olan kütlüler için belirtilen 
fire nispetlerine ayrıca en az %5 nispetinde fire ilave edilebilir. 
 
Keza yukarıda belirtilen tipler dışındaki kütlüler için de Borsaca oluşturulan ihtisas 
komisyonunca belirlenen miktar kadar fiili fire uygulanabilir. 
 
Normal vasıflı şifleme makinasından geçmeden işlenen kütlülerden elde edilen çiğitlerin 
elenmesinde veya şifleme makinasından geçirilerek işlenen kütlüler için uygulanacak fire 
oranları Borsacı oluşturulan ihtisas komisyonları içinde bulunulan yılın ürünnüne münhasır 
olarak tespit edilebilir. 
 
Madde 29-Borsamızın faaliyet bölgesinde kuşbaşı ve linter satışlarının daralı olarak yapılması 
teamüldendir.  
 
 
Madde 30-Preseli pamukların ihtiva ettiği rutubet nispeti, depolama şekli ve süresi ile hava 
şartları dolayısıyla %2 ye kadar fire vermesi  teamüldendir. 
                                    
                                                                                                                                                                                                                                          
Madde 31-Hububat alım satımlarında hububat firesi, kantar farkı sevk firesi ve depo 
muhafazasında  süreye bağlı olarak rutubet kaybından meydana gelen vezin azalmasıdır. Normal 
şartlar altında bu fire, 

a- Kantar tartı farkından mütevellit % o 2-4 
b- Sevk zayiatından mütevellit         % o 5 
c- Depo muhafazasında ise, süreye bağlı olarak rutubet kaybından % 1-3 arası olabilir. 
 
 
 
                                                                  4 
 
 
 
 

 
Madde 32- Ekspeller ve Ekstraksiyon tesislerinde işlenen çiğitlerden; 



                     Ekspeller Tesislerinde                             Ekstraksiyon Tesislerinde  
                             %11-13                                                          %15-16 Ham yağ 
                              %10-12                                                        %14-15  Nötr yağ 
                             %45-55 (Linter tesisi olmayanlarda)           %45-50 Küspe 
                             %50-60 (Linter tesisi olanlarda)                  %45-50 Küspe 
                             %22-27 (Linter tesisi olmayanlarda)           %14-21 Kabuk 
                             %15-20 (Linter tesisi olanlarda)                  %14-21 Kabuk 
                             % 8-11                                                         % 8-11 Linter 
                             % 7-10                                                          %7-10 Fire 
                             % 1-2                                                            % 1-2 Sop-Stock 
                             Elde edilmesi teamüldendir. 
 
 
 
Madde 33- Buğday, Un ve kepeğinin; 
 
       - Tahmil-Tahliyesinden                   % 0,7 
       - Kantar farkından                           % 0,3 
       - Depolama ve Muhafazasından      % 2 
                                              Toplam: %3,0 fire verebileceği, 
                   Depo firesinin;muhafaza şartlarına bağlı olarak %1,5 nispetinde (-,+) eksik veya fazla 
olabileceği teamüldendir. 
 
 
Madde 34- Buğday,Mısır ve Soya fasulyesinin depolandıktan sonra satılması halinde 
verebileceği fire konusunda, hububat Alım-Satımlarında uygulanmak üzere daha önce 
belirlenmiş olan 31 nolu teamül kararı aynen uygulanır. 
 
Rutubetli mısırlarda fire oranı tespiti ; 
 Mısırda normal rutubet oranı %15 olduğuna göre alınan mısırın %28 rutubetli olduğu varsayılan 
fire nispeti hesap şekli: 
 100-28 =72                           : (0,87405 – 1 tam sayısı 
 100-15 =85                           : (0,84705-1=0.15,29 yani %15 fire düşülür. 
                                                         RUTUBET ORANI                               FİRE NİSPETİ 
                                                                     %16                                                         %1 
                                                                     %17                                                         %2 
                                                                     %20                                                         %6 
                                                                     %22                                                         %8 
                                                                     %25                                                        %12 
                                                                     %32                                                        %20 
                                                                     %35                                                        %24 
 Rutubetin %15 ten az olması durumunda ise aynı şekilde ilave yapılır. 
 
Madde 35- % 15-40 Rutubete kadar alınan mısırın, kurutma tesislerinde rutubetinin %14’e 
düşürülmesi sonucu, %14 üzerindeki her %1 rutubet farkı için yaklaşık olarak %1,2 oranında fire 
vermesi teamüldendir. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                            
Madde 36-Soya fasulyesinden Yağlı Soya Küspesi (Full Fat) üretimi esnasında meydana 
gelebilecek fire nispeti,soya fasulyesinde normal rutubetin %12, Soya dan elde edilen (Full Fat) 
Küspe de ki rutubetin ise % 6 olabileceği cihetle empürte ve işletme kaybı ile birlikte yaklaşık 
%10 nispetinde olması teamüldendir.  
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Madde 37 - Ceyhan’da Tahin imalathanelerinde tahini ihtiva eden tenekelerin satıcı tarafından 
20 Kg. olarak tartılmış ve ağızlarının lehimlettirilmiş olması teamül icabıdır.Şayet alıcı, tartılı 
tenekeleri tekrar tartmak isterse tartı masrafını tartı neticesinde haksız çıkan taraf verir. 
 
Madde  38 - Ceyhan Dışında bulunan tahin alıcısı satın aldığı tahinin kendisine ulaşmasından 
sonra evsafı (Niteliği) hakkındaki itirazını on gün zarfında satıcıya bildirmesi lazımdır.Bu 
müddetin bitiminden sonra  itiraz hakkını kaybeder.Alıcı Ceyhan’da bulunduğu takdirde malın 
evsafı (Niteliği) hakkındaki itirazını tesellüm tarihinden itibaren 48 saat zarfında Borsa kanalıyla 
yapması gerekmektedir. 
 
Madde 39- Tescil Sorumluluğu, Borsa içinde ve dışında yapılan alım ve satımların tescillerinden 
taraflar ve borsa aracıları  müştereken sorumludurlar, tescil ücreti, beyannamede aksine kayıt 
olmadıkça satıcıya aittir. Aynı muamele için yalnız bir taraftan tescil ücreti alınır.  
       
Madde  40 - Buğday 200, çekirdekli pamuk (Kütlü) 100, pamuk 100, keten tohumu 100, susam 
100, Çiğit 100, fasulye 100, nohut 100, pirinç 100, mercimek 100 Kg.’a kadar parekende 
sayılır.Bu miktarların satışlarında tescile lüzum yoktur. 
 
Madde  41-  Borsaya kaydedilecek en az pamuk yağı 10 tenekedir. 
 
Madde 42- Pamuk yağı satışları imal olundukları fabrikalarda cerayan eder. 
 
Madde 43 –Pamuk yağının asgari vasıfları gıda nizamnamesindeki asgari vasıflara uyması 
lazımdır. 
 
Madde  44– Yağ satışlarında tartı masrafı satıcıya aittir ve yağ satışlarında satılan malın miktar 
itibariyle tamamının teslimi şarttır. 
 
Madde 45 – Pamuk yağı alıcıları satın aldıkları yağların evsafına karşı itirazları varsa bu 
itirazlarını teslim tesellümden itibaren 48 saat zarfında yapmalıdır.İtirazları borsa kanalıyla 
yapılır. 
 
Madde 46- Pamuk küspesinin tarifi : Pamuk küspesi pamuk çekirdeği bademinin yağı alındıktan 
sonra geriye kalacak tortusundan ibarettir.Küspe plaka veya yaprak halinde bulunur. 
 
Madde 47– Borsaya tescili mecburi küspe miktarı 1000 Kg.dır. 
 
Madde 48  –Küspe satışları imal oldukları fabrikalarda yapılır. 
 
Madde 49- Hazır veya vadeli küspe alım satımlarından teslim veya tesellüm şartları taraflar 
arasındaki anlaşmaya bağlıdır. 
 
Madde 50-  Küspe satışları dökme veya çuvallı olarak yapılır.Çuvalların darası tenzil 
olunur.Çuval bedeli anlaşmaya bağlıdır. 
 
Madde 51- Küspe satışlarında tartı satıcının deposunda yapılır.Tartı masrafları satıcıya aittir. 
                                                                                                                                               
Madde  52-Ticaret Borsalarında muamele gören yerfıstığı tipleri kabuklu – iç yerfıstığı (İç 
yerfıstığı işlenme şekline göre de adlandırılır. Ekstra, 1 sınıf, 2 sınıf, 3 sınıf  veya  Jumbo vb.) 
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Madde 53- Yerfıstığında asgari vasıflar; kabuklu yerfıstığında  yabancı madde %2’ye, bozuk ve 
özürlü dane sayıca %13’e, rutubet %9’a, iç yerfıstığında yabancı madde %1’e, rutubet % 8’e 
kadar muaftır. Yabancı maddenin kabuklu yerfıstığında %2’den %3’e kadar fazla bulunması 
halinde malın fiyatından bu fazlalık oranında indirim yapılır. Yabancı maddenin %3’den %5’e 
kadar fazla bulunması halinde ise bu fazlalığın iki misli indirim yapılır. Yabancı maddenin 
%5’den, rutubetin %9’dan  fazla bulunması halinde alıcı malı reddetmeye veya yerine uygun mal 
istemeye yetkilidir. 
İç yerfıstığında yabancı maddenin %1’den %2’ye kadar fazla bulunması halinde malın fiyatından  
bu fazlalık oranında indirim yapılır. Yabancı maddenin %2’deni rutubetin %8’den fazla 
bulunması halinde alıcı malı reddetmeye veya yerine uygun malı istemeye yetkilidir. 
 
 
Madde 54- Tescil ücretinin iade edilebileceği haller; borsada peşin olarak alınan   tescil 
ücretlerinin aşağıdaki hallerde  geri iadesi mümkündür.Sair ahvalde tescil ücreti hiçbir suretle 
geri ödenmez. 
    A-Muamelenin tescil edildiği gün saat 16.oo ‘dan başlamak üzere 48 saat (İki İş Günü) 
zarfında tarafların mutabakatıyla iptal edilen muamelelere ait tescil ücreti,  
    B-Şarta bağlı olan alım satımlarda şartların tahakkuk etmesi halinde tamamı, kısmen tahakkuk 
etmemesi halinde, etmeyen kısma ait olan tescil ücreti iade edilmesi teamül icabıdır.   
  
Madde 55-Düşük veya yüksek fiyatla tescil yapılması; 164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinin müteselsil sorumluluğunun belirlenmesi başlığını taşıyan 8. bölümünde zirai ürünlerin 
satış bedelinin tespit edilememesi halinde ne şekilde işlem yapılacağı açıklanmış, fiyatı resmi 
kuruluşlarca tespit ve ilan olunan ürünlerde ilan edilen bu fiyatların destekleme kapsamı olmayan 
ürünler için  de Hal’ de veya pazardaki  alım-satım  fiyatlarının esas alınacağı belirtilmiştir. İşlem 
gören ürün piyasa fiyatının altında veya üstünde bir fiyatla tescil işlemi yapılamaz teamüldendir. 
 
 
           
 
     YÜRÜRLÜK 
 
   Madde 56 – Bu Teamül kararları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayını izleyen ayın ilk 
gününden itibaren Ceyhan Ticaret Borsası’nca yürürlüğe girer. 
 
   Madde  57- İşbu Teamül kararları Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi’nin 23.11.2005 tarih ve 09 
sayılı toplantısında tetkik ve müzakere edilerek kabul edilmiş  ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
27/ 12 /2005 Tarih ve 2005/206 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
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                                             T  U  T  A  N  A  K T  I  R 
 
 
 
 
                                           Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.12.2005 Tarih ve 2005/206 
sayılı Kararı ile onaylanan Borsamız ÖRF ADET VE TEAMÜLLERİ 18.01.2006 Tarihinde 
Çarşamba Günü saat 08.oo.de Borsamız İlan Panosunda askıya çıkartılmıştır. 
 
                                            İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.18.01.2006 
 
 
 
                Hüseyin AYDIZ                     Mahmut ELMA                    Ayhan ATEŞ 
        Yönetim Kurulu Başkanı               Genel Sekreter                  Muamelat Memuru 
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