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1.       MALİ POLİTİKA 

Gemlik Ticaret Borsasının varlığını devam ettirebilmesi, üyelerin ihtiyaç, beklenti ve 

taleplerini karşılayabilmesi yöremizin sosyal, ekonomik ve tarımsal alanda gelişimine katkıda 

bulunabilmesi için yapmış olduğu tüm gider ve harcamalarını,5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği kanunu çerçevesinde elde ettiği; kayıt ücreti, yıllık aidat, tescil ücretleri, yapılan hizmet 

karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, kira gelirleri, faiz gelirleri ve diğer olağandışı gelirlerden elde 

ettiği mevcut kaynaklarını muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak en etkin şekilde kullanması, 

Borsamızın mali politikasını oluşturmaktadır. 

 2.       TEMEL ESASLAR 

Gemlik Ticaret Borsası muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür; 

 Dönemsellik 

  Parayla ölçülme 

  Maliyet esası 

  Tarafsızlık ve belgelendirme 

  Tutarlılık 

  Tam açıklama 

  Özün önceliği 

  Önemlilik 

  İhtiyatlılık 

 Hesap verilebilirlik 

 3.       MALİ YÖNETİM 

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Gemlik Ticaret Borsası, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali 

kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali 

bilgiler sağlamaktadır. Gemlik Ticaret Borsası muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş, belge ve 

defterleri ile hesap planlarını 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği 

ve 413 sayılı Vergi Usul Kanunu’na(VUK) göre düzenler. 
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Yönetim Kurulu ve Meclise sunulan evraklar; 

   Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu 

   Bankalar listesi 

   Aylık gider toplamları 

   Bütçe gerçekleşme ve analiz raporu 

   Aylık geçici mizan 

Aylık harcama listesi, mizan ve bankalar listeleri her ayın sonunda Meclis Üyelerine ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine meclis toplantısından önce incelenmesi amacıyla gönderilir. 

Haftalık harcama listesi, Yönetim Kurulu toplantılarından önce,  imzalanmak ve ödenmek üzere 

Yönetim Kurulu’na sunulur. İnceleme ve onaydan sonra ödeme muhasebe sorumlusu tarafından 

yapılır. Her ay ödenmesi gereken, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, sigorta primi, vergi ve buna 

benzer ödemeler Genel Sekreterin onayı üzerine otomatik ödeme ile yapılır. Genel Sekreter’e her 

yılın başında meclis tarafından Yönetim Kuruluna sonradan onaya sunmak üzere harcama yetkisi 

belirlenir. Genel Sekreter harcama yetkisi limitleri dâhilinde olan ödemeleri resen yapabilir. 

5174 Sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince, borsanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu 

Başkanı’dır. Borsayı, Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin veya Genel 

Sekreterin ortak imzaları bağlar. 

Borsayı ilzam edecek bilumum belge ve yazılar, borsa resmi mührünün ilavesi suretiyle, Yönetim 

Kurulu Başkanı ile en az bir Yönetim Kurulu üyesi veya Genel Sekreter tarafından müştereken 

imzalanır. 

5174 Sayılı Kanun’un 52. maddesi gereğince bütçeden harcama Yönetim Kurulu Başkanı veya 

yetkilendirdiği başkan vekillerinden biri ve Genel Sekreterin veya Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin 

ortak imzası ile yapılır. 

 Gemlik Ticaret Borsası Mali Yönetimini 3 başlık altında sınıflandırılır; 

 3.1  MUHASEBE YÖNETİMİ: 

Gemlik Ticaret Borsası’nın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri 

üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, 

çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir. 

 3.1.1 Amaç - Kapsam: 

Gemlik Ticaret Borsası 5174 Sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği dâhilinde 

Meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre 

yürütür. Borsa bütçesi, birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun 

olarak, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. 

 3.1.2 Uygulama: 

Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve Genel 

Sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. 
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Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan 

Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir. 

5174 sayılı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine, tek düzen hesap planına ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak muhasebe 

kayıtlarını düzenler. 

Gemlik Ticaret Borsası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan 

çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

3.1.3 Raporlama- Değerlendirme: 

5174 Sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği madde 30’a göre: Kesin hesap; mizan, 

bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden 

oluşur. 

Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde Yönetim Kurulu 

tarafından Meclise sunulur. 

Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere Hesapları İnceleme Komisyonuna havale 

edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı Meclis Başkanının belirleyeceği süre içinde 

inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve Meclise sunar. 

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın 

sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. 

Kesin hesabın onaylanması halinde Yönetim Kurulu ibra edilmiş sayılır. 

3.2 FİNANSAL YÖNETİM: 

Borsanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu 

fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımını gerçekleştirmektir. 

Gemlik Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak 

olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. 

3.3 DENETİM: 

Gemlik Ticaret Borsası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet 
sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli 
bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır. 

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel 
yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır. 

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup 
olmadığının denetlenmesi Gemlik Ticaret Borsası için son derece önemlidir. 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 61. maddesine istinaden Hesapları İnceleme Komisyonu 
kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her 
zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir. 

 5174 Sayılı Kanun’un 40. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir sayman 
üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 60. maddesinde belirtildiği üzere her 
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zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir. Mevzuata aykırı işlemler ile görülen 
aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından Yönetim Kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonu 
tarafından ise Meclise bir rapor halinde sunulur. 


