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1. BORSANIN TARİHÇESİ 

Borsamız 03.11.1994 tarih ve 1994/92 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kurularak 1995 yılı başından itibaren 
 hizmet vermeye başlamıştır. 
Borsamızın kotasyonuna dahil ana maddesi Fındık olup, diğer kotasyon maddeleri; buğday, arpa, çavdar, mısır, 
nohut, buğday unu, kepek, kuru fasulye, mercimek, ayçiceği, kasaplık, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan, et, 
süt, yumurta, peynir, kümes hayvanları, tomruk, keresteden oluşmaktadır. 
Ticaret Borsaları; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28. 
Maddesinde belirtildiği gibi borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve 
ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır. 
 

2. BORSANIN GÖREVLERİ 
1. Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 
2. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek 
3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelenin tasfiye 

şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin 
onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 

4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve 
internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 
6. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak 

veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan 

etmek 
8. 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 
9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamalar izlemek ve 

tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 
10. 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. 
11. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak 
12. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 
13. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri 

yapmak.  
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3. BORSA SÜREÇLERİ ANALİZİ 
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Yönetime Sistemsel 
Yaklaşım 

Oda/ Borsa Mevzuatı 

Stratejik Beyanlar ve Politikalar 

AİK, İş Planlaması ve Yönetimi 

Politika ve Temsil Faaliyetleri 

Stratejik Plan 
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 Operasyonel Hizmetler 

Tescil (Alım, Satım ve İhracat) 

Üye Sicili / Muamelat İşlemleri/Mustahsil Kayıtları 

“Belge” Hazırlama -Onaylama 

Taktik Hizmetler 

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 

Politika Temsil Faaliyetleri 

Lobicilik Faaliyetleri 

Üye İlişkileri 

İletişim Ağı 
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Stratejik Destek Faaliyetleri 

İş Geliştirme ve Eğitim 

ISO 9001 KYS ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 

Haberleşme ve Yayınların Yönetimi, Bilişim Teknolojileri Yönetimi 

Ekonomik ve İş İstatistikleri 

İş Planlaması ve Yönetimi 

Uluslar arası Ticaret Yönetimi 

Klasik Destek Hizmetleri 
Oda/Borsa Mevzuatı 

Mali İşler 

K
A
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N
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 Altyapı Bilgi İşlem Teknolojileri, Basın Yayın 

İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi 

Mali Kaynaklar Mali Yönetim 

Mevzuat Kaynağı Oda/Borsa Mevzuatı 

Bilgi Kaynağı 
Bilgi, Destek ve Danışmanlık 

Araştırma & Geliştirme Planlaması 
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4. MİSYON VİZYON VE POLİTİKALAR 

4.1 Misyon 

5147 Sayılı Kanun ve İlgili mevzuatlar çerçevesinde, çalışan ve üyelerin memnuniyet, gelişim ve yetkinliğini 

destekleyen, elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak çağdaş borsacılık anlayışı ile hizmet veren, adil ve 

şeffaf piyasa ortamının oluşmasında etkin bir kuruluştur. 

4.2 Vizyon 

Ticaret borsasına üye olmanın ayrıcalığını ve memnuniyetini yaşayan üye profiline sahip olan, kurumsal 

kapasitesini sürekli geliştiren, güçlü tarımsal politikaların oluşturulmasında söz sahibi olan ve bölgesinin 

uluslararası standartlarda kalkınmasına öncülük eden örnek bir kuruluş olmaktır.  

4.3 Kalite Politikası 

Çağdaş Borsacılık Anlayışı İçinde, 

Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek, 

Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını 

Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, 

Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir. 

4.4 Kurumsal Değerler 

 Güvenilirlik 

 Şeffaflık 

 Katılımcılık 

 Gelişimcilik 

 Verimlilik 

4.5 Mali Politika  

 Mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde DTB’nın amaç ve hedefleri 

doğrultusunda ekonomik ve verimli kullanmak.  

 Bölgemizin ve üyelerimizin sosyoekonomik hayatına katkıda bulanacak, üyelerimizin ulusal ve 

uluslararası pazarlarda söz sahibi olmalarını sağlayacak, sürdürebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden 

harcama planları geliştirmek. 

 Mali tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun, kayıtların uluslararası seviyede kabul 

görmüş standartlarda, zamanında ve   doğru,  hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke usul ve 

esaslarla düzenlenmesini sağlamak. 

 Muhasebe işlemlerinde sosyal sorumluluk, dönemsellik, maliyet esası, tutarlılık, hesap verilebilirlik ve 

ihtiyatlılığı esas almak. 

 Mali açıdan risk teşkil edecek hususları önceden belirleyip, önleyici faaliyetler  planlamak ve DTB’nin 

mali gücünü  sürekli iyileştirerek hizmet kalitesini arttırmak. 
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4.6 İnsan Kaynakları Politikamız 

 Kurumumuzun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan 

kaynaklarının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistem ile personelin kendi 

çalışmalarının ve bireysel başarısının çıktılarını değerlendirmesine olanak sağlayacak,  performans 

yönetim sistemi uygulamak ve geliştirmek.  

 Çalışanların görüşü ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlamak,  eğitim düzeyi 

yüksek, yeniliklere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, 

kuruma bağlı ve sorumluluk almaktan korkmayan çalışanlar oluşturmak.  

 Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları oluşturmak,  çalışanların yeteneklerinden, 

gücünden ve yaratıcılığından azami ölçüde faydalanan,  fırsat eşitliği sağlayan, maddi ve manevi 

haklarını koruyan, insan haklarını saygılı, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek. 

4.7 Haberleşme ve İletişim Politikamız  

- Üye ve paydaşlarımızı ilgilendiren gelişmeler hakkında tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirme yapmak.  

- Üyelerin tarımsal ticarette küresel aktörler arasında yer almasını sağlayacak bilgiler paylaşmak. 

- Yazılı ve görsel basından etkili yararlanmak. 

- Periyodik yayınlara ve sürekli güncellenen ve üyeler tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir web sitesine 

sahip olmak  

- Üyelerin talep ettiği iletişim yöntemini kullanmaya öncelik göstermek. 

- Borsanın yaptığı tüm faaliyetleri medyanın her türlü şeklini kullanarak reklamını gerçekleştirmek. 

- İletişim sürecini sürekli iyileştirmek.  

4.8 Bilgi İşlem Politikası  
- Borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek donanım, yazılım ve 

iletişim alt yapısını sürekli geliştirmek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak. 

- Pratik ve interaktif bir web sitesi oluşturup üyelerimizin iletişim, işlemler ve bilgilere ulaşılabilirlik 

konusunda memnuniyetini arttırmak.  

- Serverdaki dataların periyodik zamanlarda yedeklenmesi yoluyla virüs ve diğer etkenlerden 

korunmasını, bilgi güvenliğinin sağlanması. 

- Bilgi işlem cihazlarının kontrollerinin,  garanti, bakım ve onarım işlemlerinin bir düzen dâhilinde 

yapılması. 

- Çalışanlara programlar konusunda eğitim vererek bilinçli ve aktif kullanımın sağlanması. 

4.9 Üye İlişkileri ve Şikayet Yönetimi Politikamız 

- Üyelerin şikâyet ve taleplerini kolayca iletebilecekleri iletişim sistemi oluşturmak. Bu sistemi nitelikli ve 

sürekli kılmak. 

- Şikâyet ve talepleri hızlı, etkin, adil ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirerek yasal 

zorunluluklar çerçevesinde çözümler üretmek, lobi faaliyetlerinde bulunmak.  

- Üyelerin kurumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek faaliyetler gerçekleştirmek.  

- Şeffaf ve hesap verebilen, üye odaklı yaklaşımla her geçen gün hizmet kalitesini arttıran bir kurum 

olmaktır. 
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5. ORGANİZASYON ŞEMASI 
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6. GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLAR MATRİSİ 

ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI MECLİS BAŞKANI 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM  

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Tüm Birimler 

VEKİLİ Başkan Vekili 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsayı protokolde temsil etmek veya yetki vereceği başkan vekili veya üyelere temsil ettirmek. 
2. Meclis müzakerelerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek. 
3. Meclisi toplantıya çağırmak. 
4. Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu ve meslek komisyonu toplantılarına katılmak. 
5. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde meslek komitesinin meclis yedek üyelerinden sırası geleni genel 

sekreter kanalı ile toplantıya davet etmek. 
6. Meclis müzakerelerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile gereken tedbirleri almak. 
7. Yönetim kurulunca  meclise arzına karar verilen konular ile meclis üyelerince verilen önerileri ve yapılan dilekleri 

de dikkate alarak meclis toplantı gündemlerini genel sekretere hazırlatmak. 
8. Meclisçe alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip etmek. 

Meclis Başkan Vekilinin Görevleri 
• Meclis başkanı herhangi bir mazerete dayanarak toplantılara katılamadığı veya görevli olarak İl dışında 
bulunduğu taktirde, başkana ait bütün görevleri hak ve yetkileri başkan vekili kullanır. 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU İlköğretim mezunu olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa 
üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı 
bulunmak şartıyla, yeni kurulan Borsa ve borsalar hariç en az iki yıldan beri 
Borsa veya borsaya kayıtlı olmak, 
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü 
itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak, 
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış 
olmak, 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis 
cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar 
bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta 
sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, 
görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara 
para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi 
kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,    
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen 
listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil 
edilmiş olmak, 
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 
g)Borsa ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen 
kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI MECLİS 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM  

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Tüm Birimler 

VEKİLİ Başkan Vekili 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

1. Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 
2. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 
3. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
4. Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 
5. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
6. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 
7. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi 

listesini onaylamak. 
8. Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. 
9. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında 

takibat işlemlerini başlatmak. 
10. Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehinine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına 

ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. 
11. Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 
12. Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp 

satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil 
edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 

13. Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı 
yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

14. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 
15. Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. 
16. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat 

borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden 
dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden 
yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri 
inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

17. Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin 
kararıyla şeref üyeliği vermek. 

18. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Borsa Meclisi 

KENDİSİNE BAĞLI 
POZİSYONLAR 

Tüm Birimler 

VEKİLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

AKREDİTASYON, ISO 9001 KYS VE ISO 10002 MMYS İLE İLGİLİ GÖREVLER 

1. Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, Ticaret Borsasında çalışan personele iletilmesini, anlaşılmasını ve 
uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,  

2. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen şartlardan hareketle Kalite Yönetim Sistemini kurmak, planlı ve 
etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını sağlamak,  

3. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması amacı ile personel 
dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak,  

4. Kalite Yönetim Sistemini Üyelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,  
5. Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmış 

aralıklarla sistemi gözden geçirmek,  
6. Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak.  
7. TOBB Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü sistemin borsada kurulmasını etkinliliğinin arttırılması, kontrolü ve 

gerekli durumlarda revizyonu ile ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak. 
8. Borsa ve üyeleri adına politika ve temsil faaliyetleri ürütmek 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

9. Borsayı hukuki yönden temsil etmek. 
10. Yönetim kurulunu toplantıya davet etmek . 
11. Yönetim kurulu müzakerelerinin yasalara göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gereken 

tedbirleri almak. 
12. Toplantı gündemi için genel sekretere talimat vermek. 
13. Kurulca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip etmek.  
14. Yönetim kurulu kararlarının sağlıklı bir biçimde düzenlenmesini sağlamak. 
15. Asil üyelikte boşalma olduğu taktirde sırası gelen yedek üyeyi genel sekreterlik kanalı ile toplantıya davet etmek. 
16. Başkan toplantıların kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yürütülmesinden sorumludur. 
17. Akreditasyon İzleme Komitesine başkanlık eder. 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Lise mezunu olması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI 
GEREKEN YETKİNLİKLER 

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar 
için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan Borsa ve borsalar hariç en az iki 
yıldan beri Borsa veya borsaya kayıtlı olmak, 

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve 
okur-yazar olmak, 

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak 

yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi 
kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 
vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,    

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak 
veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen 
listelerine dâhil edilmiş olmak, 

f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 
g) Borsa ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.  
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI BORSA YÖNETİM KURULU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Meclis 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Tüm Birimler 

VEKİLİ - 

AKREDİTASYON, ISO 9001 KYS VE ISO 10002 MMYS İLE İLGİLİ GÖREVLER 

1. TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü politika ve beyanları oluşturmak, gözden geçirmek, 
2. Borsanın 4 yıllık Stratejik Planını hazırlatmak ve iş planına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, 
3. Personel de dahil tüm süreçlerin performans değerlendirmelerini yapmak, gerekli iyileştirme faaliyetlerinin olması 

sağlamak, 
4. Proseslerin ve hedeflerin tanımlanmasını sağlamak, 
5. Proseslerin politikaya uygun olarak planlanması, tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini 

sağlamak, 
6. Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek, 
7. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
8. Şikâyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilerin tüm taraflara iletilmesini sağlamak, 
9. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak, ek yetki ve sorumluluklarını açıklamak, 
10. Önemli Şikâyetlerin üst yönetime hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesi için bir prosesin olmasını sağlamak, 
11. Şikâyetleri ele alma prosesini periyodik olarak gözden geçirmek, 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek, 
2. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.                                                    
3. Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak, 
4. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun 

olarak karar vermek. 
5. Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde 

karara bağlamak. 
6. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  
7. Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
8. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. 
9. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem 

ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 
10. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek,        
11. Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.     
12. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 
13. Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan 

fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 
14. Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek, 
15. Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda 

bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  
16. Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri 

yerine getirmek. 
17. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların karar defterine kayıt ettirilmesini ve uygulatılmasını sağlatır. 
18. Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini ve takibini sağlatır. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI DİSİPLİN KURULU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Meclis 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR - 

VEKİLİ - 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsa disiplin kurulu, "Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği ile Borsalar ve Borsalar Organ Seçimleri 
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.  

2. Disiplin kurulunun görev süresi dört yıldır." Borsa ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para 
cezaları ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik "gereğince; Disiplin 
kuruluna seçilen üyelerin en az lise veya dengi okul mezunu olması şarttır.  

3. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Gerektiğinde, 
başkanın veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır.  

4. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin 
kurulu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üye tarafından toplantıya çağrılır.  

5. Disiplin kurulu toplantılarına, başkanın yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar. Borsa disiplin 
kurulunun görevleri Kanunun 44'üncü maddesi ile düzenlenmiştir. 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az Lise mezunu olması. 

TECRÜBE Sektörde 3 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az orta derecede bilgisayar kullanmak. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Borsa Yönetim Kurulu ve Meclise doğrudan bağlı bir görev konumudur. 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Tüm Birimler 

VEKİLİ Yönetim Kurulu belirler 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Vekâlet Durumu: 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye 

 Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan) 

 Genel Sekreter 

 Akreditasyon Sorumlusundan oluşur 
 
2. Yetki ve Sorumluluklar: 
1. En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak. 

 Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek. 

 Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek. 

 Tüm bu çalışmaları Borsa Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda 
aldığı kararları uygulamaktır. 

 Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına 
fiilen katılmak. 

 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarına katılmak. 

 Akreditasyon ve kalite sisteminin tüm isteklerini gözden geçirmek ve iyileştirme faaliyetlerini 
başlatmak ve takip etmek. 

 ISO 10002 Üye Şikâyet yönetimi kapsamında üyelerle yapılan ziyaretleri, görüşmeleri ve üye anketleri 
yaparak bunlar öneri, Şikâyet, talep formuna F.12 ye işlemek.Birimi ile ilgili Şikâyetleri çözüme 
kavuşturmak, 

 Proseslerin ve hedeflerin tanımlanmasını sağlamak, 

 Proseslerin politikaya uygun olarak planlanması, tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli 
iyileştirilmesini sağlamak, 

 Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek, 

 Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik 
etmek, 

 Şikâyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilerin tüm taraflara iletilmesini sağlamak, 

 Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak, ek yetki ve sorumluluklarını açıklamak, 

 Önemli Şikâyetlerin üst yönetime hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesi için bir prosesin olmasını 
sağlamak, 

 Şikâyetleri ele alma prosesini periyodik olarak gözden geçirmek, 

 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarına katılmak. 
4. Görev Profili: 
 -  Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi ve Borsa profesyonel kadrosunda olmak 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Meclis 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Genel Sekreter ve Muhasebe Sorumlusu 

VEKİLİ Diğer Komisyon Üyeleri 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Vekâlet Durumu: 
• Seçilen en az 3 en fazla 7 meclis üyesinden oluşur. 
• Seçilen meclis üyeleri vekalet eder.  
2. Yetki ve Sorumluluklar: 
• TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 26, 30 ve 62. Maddesinde yazılı görevleri icra etmek ve Borsa 
Meclisini mali durum hakkında bilgilendirmek.  

- Meclise sunulan bütçe tasarısı incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, 
kendisine sunulan bütçe tasarısını meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor 
halinde düzenler ve meclise sunar. 

Komisyon, çalışmalarında genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter 
veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak bütçe tasarısını aynen veya tadilen onaylar. Aynı usulle 
şube bütçesi meclis tarafından onaylanır.  

- Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, 
kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor 
halinde düzenler ve meclise sunar.  

- Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri  hesapları inceleme komisyonu tarafından  toplantı 
dönemlerinde kontrol edilebilir. 

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler hesapları inceleme komisyonu tarafından meclise bir 
rapor halinde bildirilir. 
3. Üst-Ast İlişkileri: 
• Borsa Meclisine karşı sorumludur. 
4. Görev Profili: 
  - Borsa Üyesi olmak 
 - Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI SAYMAN ÜYE 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Yönetim Kurulu 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Muhasebe Sorumlusu 

VEKİLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekkili 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Tacir ve sanayici ise ticaret siciline, esnaf niteliğinde ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunması.  
2. Yeni kurulan Borsalar hariç en az iki yıldan beri Borsaya kayıtlı bulunması,  
3. Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve 

okur-yazar olması,  
4. İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olması,  
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 

suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme 
suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması, 

6. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Borsa kasasının en az ayda bir kez kontrol etmek.  
7. Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.  

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az Lise mezunu olması. 

TECRÜBE - 

YABANCI DİL - 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
-Borsa Yönetim Kurulu Üyesi olmak 
- Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI GENEL SEKRETER 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Yönetim Kurulu 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Tüm Birimler 

VEKİLİ Yönetim Kurulu Başkanının görevlendirdiği memur  

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek, 
2. Borsaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını 

sağlamak, 
3. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında 

gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ 
toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelsgelerini tutmak ve karar defterlerini ve toplantılar için elektronik 
cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek, 

4. Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek, 
5. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini 

sağlamak, 
6. Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda 

Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,  
7. Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek, 
8. Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu 

bilgilendirmek, 
9. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı 

yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak, 
10. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek, 
11. Yayın işlerini yönetmek, 
12. Borsa İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 
13. Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgenin iktisadi 

durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak, 
14. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları 

çerçevesinde yürütmek, 
15. Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak, 
16. Borsaya gelen evrakın havalesini yaparak, kayıt ve dosyalama işlemlerinin, giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin 

Borsa Muamelat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, 
17. Borsa Muamelat Yönetmeliği ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim 

Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

11. Kendisine bağlı bölümlerin görevlerini yürütmesini ve koordineli çalışmasını sağlamak. Ayrıca borsanın tüm 
akreditasyon ve yapılan faaliyetlerindeki performans kriterlerinin kontrolünü yapmak ve üst yöneticisine geri 
bildirimde bulunmak.  
1. Birimlerin KYS ve Akreditasyon şartı gereği performanslarını ölçmek, gerekli DÖF Faaliyetleri başlatmak, 
2. Düzce Ticaret Borsası  fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, yönetmelik, prosedür, yazılı ve 

sözlü talimatlara ve uyarılara uymak ve uyulmasını sağlamak. 
3. Hata ve uygunsuzluklara yönelik tespitleri yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde bulunmak. 
4. Sorumlu olduğu personelin görevi ile ilgili geliştirme önerisinde bulunmak ve onları bu yönde temsil etmek. 
5. Ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak, önerilerini dinlemek, uygun gördüklerini onay alarak uygulamak. 
6. Kendisi ve personelinin kullanımı için tahsis edilen araç, ekipman ve malzemelerin uygun kullanımını ve devamlı 

faal durumda bulundurulmalarını sağlamak. 
7. Kuruluşun koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları esnasında uygulamak. 
8. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Doküman Kontrolü, Kayıtların Kontrolü, İç Denetim, Düzeltici/Önleyici 

Faaliyet prosedürlerine göre sürecin işletilmesi ve sorumluluğu kapsamında Kalite Yönetim faaliyetlerini yerine 
getirmek. 



 

DÜZCE TİCARET BORSASI 

 

ORGANİZASYON EL KİTABI                                    

EK.01 Rev.00 
Revizyon Tarihi Sayfa No 

07.05.2018 17/43 

 

Hazırlayan 
Yönetim Temsilcisi 

 
Onay 

Genel Sekreter 
 

 

9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 
10. ISO 10002 Üye Şikâyet yönetimi kapsamında üyelerle yapılan ziyaretleri, görüşmeleri ve üye anketleri yaparak 

bunlar öneri, Şikâyet, talep formuna F.12 ye işlemek.Birimi ile ilgili Şikâyetleri çözüme kavuşturmak 
11. Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak, 
12. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama, 
13. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
14. Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme, 
15. Yapılan ve kaydedilen Şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak, 
16. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak, 
17. Gözden geçirmede Şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak. 

 
ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 
 

ÖĞRENİM DURUMU Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 

İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Liderlik ve delegasyon yetkinliklerine sahip olması. 
Organizasyon ve koordinasyon kabiliyetinin yüksek olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI POLİTİKA TEMSİL KOORDİNATÖRÜ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Yönetim Kurulu 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komisyonları 

VEKİLİ - 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Genel Sekreter’in sekretaryasını 
yürütmek, takip edilmesini istedikleri konularda çalışma yapmak. 

 Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı’nın kurumsal temsiliyetine yönelik politika, kilit karar alıcılar, yerel, bölgesel 
ve ulusal kurum ve kuruluşlara ilişkin tüm randevu ve görüşmelerini organize ettirmek, 

 Borsa telefon rehberini bilgisayar ortamında tutulması ve bu kayıtların sürekli güncellenmesini sağlamak, 

 İl Genelinde Protokol Listelerini tutmak ve güncellenmesini sağlamak, 

 Başkanlığa gelen davetiye, tebrik vb. yazılara Başkanların talimatı doğrultusunda cevap vermek. 

 Yönetim Kurulu Başkanının günlük programını yapmak ve bilgilendirmek. 

 Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri için ulaşım, 
konaklama, araç kiralama vb. işlemlerini koordine etmek. 

 Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gelen davet, toplantı veya herhangi bir organizasyona 
çiçek, telgraf vs. gönderme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

 Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü lobi, politika ve temsil faaliyetlerinin takibini yapmak, kaydını tutmak ve 
arşivlemek, bunların web sayfası ile yayın organlarında duyurulmasını sağlamak. 

 Üye Şikâyetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak, 

 Takip edilecek prosedürlerden ve Şikâyetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

 Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan Şikâyetleri rapor etmek. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI TESCİL MÜDÜRÜ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI 
POZİSYONLAR 

-- 

VEKİLİ Tescil Şefi 

ÖZEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

1. Tescil için getirilen alım ve satım beyannamelerini incelemek, usulüne göre doldurulmuş olanların işlemini 
tamamlamak, ilgili beyannamelerin bilgisayar ortamında kaydını tutmak, 

2. Tespit edilen fiyatları ilan etmek, 
3. Tescil işleminden doğan ödeme ve gerçekleşenlerin tahsili için Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak, 
4. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık tescil işlemlerinin bültenler halinde yayınlanmasını temin etmek ve yürütmek, 
5. Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde gerçekleşen tescil işlemlerine ait tescil tahakkuk defterleri, tescil 

tahakkuk fişlerinin, bülten raporlarının günü gününe tanzim edilerek elektronik ortamda ve yazılı dokümanlarda 
saklanmasını sağlamak, 

6. Tescil ile ilgili beyanname ve diğer belgelerin ilgili görevlilere zimmet karşılığı verilmesini ve kullanılan belgelerin 
ve makbuzların saklanmasını temin etmek.  

7. Borsa üyelerinin satışlarına ilişkin düzenlenen faturaların tescilinde stok durumları göz önüne alınarak tescil 
işlemlerini yapmak. 

8. Gelir vergisi tevkifatına konu olan tescil işlemlerine ait teminat miktarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu 
yönde gereken tedbirleri almak.164,175,185 ve 205 Seri nolu Gelir Vergisi hükümlerine göre vergi tevkifatı 
gereken tescil işlemlerinde verginin yatırılmasını takip etmek. 

9. TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü proseslerin stratejik plan ve insan kaynakları dahil tümünün 
performans yönetiminden, değerlendirilmesinden ve iyileştirilmesinden sorumludur. 
 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 
talimatlara uygun hareket etmek, 

2. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 
bulunmak, 

3. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 
Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

4. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
5. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
6. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
7. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
8. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 
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ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Tercihen Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN 
YETKİNLİKLER 

İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI TESCİL ŞEFİ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI 
POZİSYONLAR 

-- 

VEKİLİ Tescil Müdürü 

ÖZEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Tescil Şefi  Borsada yapılacak tescilleri Tescil Prosesi ,Tescil Yönetmeliği , Meclis ve Yönetim kararları 
çerçevesinde yapar. 

1. Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini kontrol etmek.  
2. Bilgisayar programına tescil bilgilerini girerek ücret bilgilerini girmek. 
3. Beyannameyi çıkarmak 
4. Beyannamedeki imzaları tamamlamak. 
5. Fatura Fotokopilerini alıp Borsada kalacak tescil beyannamesine eklemek. 
6. Yapılan tescil sayısı, hatalı tescil sayısı, aylık tescil, yıllık tescil verilerini tutmak. 
7. Tescil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak. 
8. Tescil ile ilgili beyanname ve diğer belgelerin takip ve kontrolünü sağlamak. 
9. Günlük ürün fiyatlarını tespit ve ilan etmek. 
10. Firmaların dış borsa alımlarına ait beyannamelerin teyidini alarak stok kayıtlarını işlemek. 
11. Üyelerimizden tahakkuk eden stopaj borçlarından dolayı müteselsil sorumluluğumuzu ortadan kaldırmak için 

teminat istemek , teminatları kıymetli evraklar takip defterine kayıt edilmesi ve saklanması için muhasebe 
servisine teslim etmek. 

12. Lisanslı Depolara ait ürün senedi tescili , ciro işlemi , rehin koyma/kaldırma , lisanslı depo stok kontrolü ve 
lisanslı depo ürün senedi işlemlerine ait diğer işlemleri yapmak. 

13. Kurum içinde müşteri odaklılık çerçevesinde çalışmak. 
14. Tescil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek. 
15. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili gerekliliklerini yerine getirmek. 
16. Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 
talimatlara uygun hareket etmek, 

2. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 
bulunmak, 

3. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 
Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

4. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
5. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
6. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
7. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
8. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 
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ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Tercihen Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN 
YETKİNLİKLER 

İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin 
yüksek olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI MUAMELAT SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI 
POZİSYONLAR 

-- 

VEKİLİ Muhasebe Sorumlusu 

ÖZEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Gelen-giden evrak kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak. 
2. -Üye Kayıtlarını yapmak ve üyelere ait sicil dosyaları tutmak  
3. Rayiç fiyat araştırmasını yapmak. 
4. Borsa yazışmalarını yazarak onaya sunmak. 
5. Borsaya gelen telefonların ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak.  
6. Borsa tarafından yapılacak telefon görüşmelerinin bağlantısını sağlamak. 
7. Personelle ilgili yazışmaları, evrak ve kayıtları düzenlemek ve tutmak.  
8. Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenleri düzenlemek ve arşivlemek. 
9. Bültenleri ve tescil işlemlerine ait istatistiki bilgileri ve formları tanzim etmek TOBB, Bakanlık vb. ilgililere 

göndermek.  
10. TOBB Borsa muamelat yönetmeliği çerçevesindeki muamelatla ilgili tüm faaliyetleri yürütmek. 
11. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili gerekliliklerini yerine getirmek. 
12. Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak. 
13. Mevzuata göre Borsaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul 

etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat 
göndermek,  

14. Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim 
Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak. 

15. Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde 
yürütmek,  

16. Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki 
değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek, 

17. Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, 
18. Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri 

hazırlamak, 
19. Üye kayıtlarının silinmesi işlemlerini Genel Sekreterliğe intikal ettirmek, 

 
 
 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 
talimatlara uygun hareket etmek, 

2. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
3. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 
4. Şikayetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak, 
5. Şikayetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama, 
6. Şikayetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
7. Şikayetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme, 
8. Yapılan ve kaydedilen şikayetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak, 
9. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak, 
10- Gözden geçirmede şikayetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak. 
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ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Tercihen lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN 
YETKİNLİKLER 

İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI MUHASEBE MÜDÜRÜ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim sistemi için TS-EN-ISO 9001 standartlarına göre 

yönlendirmek. Doküman Kontrol, Kayıt Kontrol, Eğitim, Yönetim Gözden Geçirme, İç Tetkik, Uygun Olmayan 

Ürün /Hizmet Kontrolü, Düzeltici Önleyici Faaliyet, Müşteri Hizmet, İnsan Kaynakları Prosedürlerinde bulunan 

ilgili sorumluluklarını prosedür doğrultusunda yürütmek. İlgili proseslerin ve çalışma talimatlarının 

uygulanmasını sağlamak.  

2. Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre, borsanın muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutulmasını 

sağlamak. 

3. Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık mizan cetvellerini hazırlamak, ödeneği bitmek üzere 

olan bütçe ve fasıl maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini tespit ederek genel sekreterliğe bilgi 

vermek.  

4. Harcamaların, kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde alınan meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun 

olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak.  

5. Muhasebe yönetmeliği gereğince ihbarnamelerin üyelere tebliğ edilmesini makbuz karşılığında tahsilat 

yapılmasını sağlamak. 

6. Borsaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ve sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri 

almak. 

7. Borçları tahsil edilecek üyeleri tespit etmek ve bunlar hakkında rapor düzenlemek.  

8. Personelin işe giriş, sigorta ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

9. Görevlilere ait bordroyu tanzim etmek, aylık ücret vesaire ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak.  

10. Borsa organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin olarak yolluk ve 

harcırah bordroları düzenlemek, 

11. Vergi Usul Kanunun borsaya yüklediği görevleri genel sekreterlik talimatına uygun olarak zamanında yapmak.  

12. Üye aidatlarını takip etmek, aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri almak.  

13. Meclisin tespit ettiği örf, adet ve teamüller için özel bir defter tutmak, diğer belli başlı borsaların ticari teamül 

kararları ile mesleki kararlarını takip etmek ve derlemek. 

14. Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili ödeme işleri yürütmek ve takip etmek.  

15. İç ve dış ilişkilerde titiz, ciddi, yazıya dayalı, yetkilere uygun, borsa itibarını yükseltici biçimde davranmak ve 

davranılmasını sağlamak.  

 

16. İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm, evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve 

hastalık izinlerinde, Genel Sekreterlikçe uygun görülen birime vekaleten bakmak.  

17. Yapılacak fizibilite çalışmalarına katılmak, Stratejik planlama ve yönetim gözden geçirme toplantılarına iştirak 

etmek. 

18. Kendine bağlı muhasebe biriminin Muhasebe Servisi Çalışma Talimatı ve Muhasebe Prosesi doğrultusunda 

işleyişinden ve Muhasebe Prosesi sonucu oluşan verilerin İstatistiki Teknikler Prosedürüne göre raporunun 

hazırlanmasından sorumludur.  
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19. Borsa Satın Alma Sorumlusu olarak satın alma işlemlerini takip etmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.  

20. Genel sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak.  

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 
talimatlara uygun hareket etmek, 

2. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 
bulunmak, 

3. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 
Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

4. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
5. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
6. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
7. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
8. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Tercihen Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI TAHSİLÂT SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR -- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarını tahakkuk ve tahsilini yapmak. 

2. Borsanın her türlü alacak haklarını takip etmek ve bunların tahsil işlerini yürütmek.  

3. Mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli borsa gelirlerini tahsil etmek 

bunlarla ilgili icra muamelelerini yürütmek ve takip etmek.  
 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 
talimatlara uygun hareket etmek, 

2. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 
bulunmak, 

3. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 
Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

4. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
5. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
6. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
7. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
8. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Tercihen Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI SATINALMA SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Mali İler ve Personel Sorumlusu 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Satın alma sorumlusu o günkü koşullara göre ihtiyaç duyulan malları veya hizmetleri en ekonomik biçimde 
temin etmekle yükümlüdür.  

2. Alınacak mal veya hizmetin teknik özelliklerini belirler.  
3. Gerekli malı veya hizmeti alırken en az üç teklif değerlendirerek temin eder.  
4. Satın almaya kara verdiği ürünlerin veya hizmetlerin özetini fiyatını ve vadesini yönetim temsilcisine bildirir.  
5. Alınan malların veya hizmetlerin kaydını tutar  
6. Teslim edilen malların kontrolünü yapar ve kayda girer.  
7. Tedarikçi değerlendirme kurallarına göre değerlendirir.  
8. Kendisine yardım eden personelin eğitiminden sorumludur.  
9. Hedeflenen kuruluşun politikasından haberdar olup, politika doğrultusunda hareket etmek.  
10. Düzenlenen eğitim programlarına katılmak  
11. Kendisiyle ilgili olan tüm dökümanları okumak, anlamak, öğrenmek, uygulamak , gerekli durumlarda revizyon 

talebinde bulunmak.  
12. Yapılacak iç tetkiklere ihtiyaç halinde katılmak, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için faaliyette bulunmak.  
13. İhtiyaç halinde çağrılırsa gerekli toplantılara katılmak kendisini ilgilendiren kurallara dahilinde kararları 

uygulamak sonucu Yönetim Temsilcisine haber vermek.  
14. Tutması gereken kayıtları düzgün, okunaklı , anlaşılabilir tutmak , saklama süresi dolan kayıtları arşive kaldırmak 

, imha süresini takip edip imha süresi gelenleri imha etmek.  
15. Uygun olmayan bir hizmet yada ürünle karşılaşılması durumunda prosedüre uygun hareket etmekten 

sorumludur.  
16. DÖF ün Yönetim Temsilcisi bilgisi dahilinde olması durumunda bu faaliyetleri uygulamak sonucunu takip etmek.  

 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü 

talimatlara uygun hareket etmek, 
2. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 

bulunmak, 
3. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 

Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 
4. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
5. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
6. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
7. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
8. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
9. Düzce Ticaret Borsası ’nı en iyi şekilde temsil etmek. 
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ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI AKREDİTASYON, KALİTE VE ŞİKÂYETLERİ ELEALMA YÖNETİM 
TEMSİLCİSİ  

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

TOBB Akreditasyon İle İlgili Görev ve Sorumluluklar 
1. Akreditasyon sisteminin uygun bir şekilde dökümante edilmesini sağlar, 
2. Borsa iç eğitimlerini planlar ve yürütür, 
3. Borsanın politikası ve hedeflerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu Başkanına öneride bulunur, 
4. Akreditasyon Sistemi kapsamında sorumluluğundaki kayıtları dosyalar, 
5. Performansa dayalı personel yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, 
6. Akreditasyon ve kalite ile ilgili konularda kurum içi ve kurum dışında işbirliği sağlamak ve Borsayı temsil etmek 
7. Akreditasyon çalışmalarını yürütmek, gelişmeleri takip ederek süreci devamlı kılmak. 
8. Akreditasyon izleme komitesi faaliyetlerinde çalışmalar yapar. 
9. Politika konularını koordine eder. 
10. Yıllık İş Planını hazırlar. 
11. Yıllık bütçe hazırlanmasında Muhasebe Sorumlusu ve Genel Sekreterle ortak hareket eder. 

KYS İle İlgili Görev ve Sorumluluklar 
1. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak, 
2. Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime bilgi 

vermek, 
3. Kuruluşta, Üye şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
4. Kalite politikasına uygun faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, 
5. Yönetimi gözden geçirme toplantılarını düzenlemek, 
6. Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını 

sağlamak, 
7. Kuruluşun, kalite el kitabı ile standardın istediği prosedürleri hazırlamak, 
8. Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dokümante edilmesini sağlamak 
9. Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin kaynak teminini, yürütülmesinin gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini 

sağlamak, 
10. Yıllık Kuruluş İçi Kalite Tetkik Programını hazırlamak, 
11. Kuruluş İçi Kalite Tetkiklerini sonuçlarını incelemek, düzeltici önlemleri izlemek  
12. Üye Şikayetlerinin giderilmesi yönünde düzeltici faaliyetlerin uygunluğunu gözden geçirmek, 
13. Çalışanların kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, 
14. Üye memnuniyeti anketlerinin hazırlanmasını sağlamak ve sonuçlarını incelemek, 
15. Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin uygulanmasını 

sağlamak, 
16. Üye ve personellere verilecek eğitimlerin belirlenmesi için anketler hazırlamak, anket sonuçlarını raporlamak 

belirlenen eğitimlerin yönetim kuruluna sunmak ve yıllık eğitim planını hazırlamak,  eğitim seminerlerini organize 
etmek 

17. İyileştirme önerileri de dahil olmak üzere Şikâyetleri ele alma prosesi hakkında üst yönetime rapor vermek, 
18. Şikâyetleri ele alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 

 Uygun personel temini ve eğitimi, 

 Teknolojik gereksinimler, 

 Dokümantasyon, 

 Hedeflerin belirlenmesi, 

 Proseslerin gözden geçirilmesi. 
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GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Düzce Ticaret Borsası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite politikası, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara 
uygun hareket etmek, 

2. Kuruluşun koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları esnasında uygulamak. 
3. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 

bulunmak, 
4. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve yerine getiremedikleri zamanlarda 

Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 
5. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak, 
6. İşyeri kurallarına ve mesai saatlerine uygun çalışmak, 
7. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak, 
8. Kendisine tahsis edilen araç-gereç ve malzemeleri etkin kullanmak, bakımını yapmak/yaptırmak ve sürekli çalışır 

durumda bulundurmak, 
9. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak, 
10. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek, 
11. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, 
12. Düzce Ticaret Borsası’nı en iyi şekilde temsil etmek. 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Üniversite mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl tecrübe sahibi olması. 

YABANCI DİL Tercihen İngilizce bilmesi. 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 

İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
ISO 9001 KYS ve İç Tetkik Eğitimlerini almış olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI ÜYE TEMSİLCİSİ  

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter-  

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ 
Tescil Müdürü, Tescil Şefi, Kalite Akreditasyon Sorumlusu, Muamelat 
Sorumlusu 

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Üye temsilciliği Borsamız Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında  oluşturulmuş bir birimdir.  

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Üye temsilciliği, personel toplantılarında üyelerin sorun, öneri, memnuniyet ve beklentilerine yönelik faaliyetler 
önermek, 

2. Memnuniyetsiz ve şikayet eden üyelerin memnuniyet oranlarının yükseltilmesi, şikayetlerinin giderilmesi için 
çalışma yapmak, 

3. Üye ziyaretleri ve anket (yüz yüze görüşme ile) uygulamalarını yapmak, 
4. Görüşmeler sonucu başlatılan DÖF ‘leri  gidermek ve üyeye bildirmek, 
5. Borsa hizmetlerinin üye memnuniyetini arttırmaya yönelik talep ve beklentilerini sağlamak, 
6. Sonuçlarının AİK komitesine raporlamak ve kararlar alınmasını sağlamak, 
7. Stratejik Plan ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek etkinliklerin üyeye ulaştırılması, üye katılımının sağlanması 

ve etkinlik değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak, 
8. Üye ile doğrudan iletişim kanalı ile temsilcisi olduğu üyelerin işlerinin takibinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirme 

önerileri ve faaliyetler başlatmak, 
9. Kurulu kalite ve akreditasyon sistemi kapsamında üye bilgilerinin güncellenmesini sağlamak, 
10. Üyelerin talep ettiği iletişim tercihlerine göre üyelere bildirimlerin yapılmasını sağlamak, 
11. Borsa yayın, duyuru ve haberlerini iletmek, 
12. Akreditasyon sisteminin öngördüğü üye geri beslemeleri, üye ilişkileri, eğitim, fuar, panel, sempozyum vb. 

etkinliklere üyelerin etkin katılımını sağlamak,  
13. Onlardan gelen bilgiler ışığında iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak. 
14. Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak, 
15. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama, 
16. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
17. Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme, 
18. Yapılan ve kaydedilen Şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak, 
19. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak, 
20. Gözden geçirmede Şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak. 
21. Eğitim almalıdırlar. 
22. Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır. 
23. Üyelere nazik davranmalı, Şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişilere yönlendirme yapmalıdır. 
24. İyi kişisel ilişkiler kurmalı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalıdır 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI BASIN YAYIN VE İLETİŞİM SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Yönetim Kurulu Başkanı 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

1. Borsanın yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişimi sağlamaktan, 
2. Borsayı ilgilendiren yayınlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derlemek ve arşivlemekten, 
3. Abone olunan tüm yayınları taramak, 
4. Borsanın faaliyetlerinin hazırlanarak başkanın kontrolünden geçtikten sonra basın bültenleriyle kamuoyuna, basın 

aracılığı ile duyurmaktan, 
5. Borsa yayınlarının büyük şehirler ile anadolu gazetelerine gönderilmesini sağlamaktan, 
6. Borsanın düzenli toplantılarına, ajans, gazete ve tv muhabirlerinin katılmasını sağlamaktan, 
7. Başkanın konuşmaları ve önemli bildirilerini günü gününe gazetelere ulaştırmaktan, 
8. Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber şekline dönüştürerek basına vermekten, 
9. Borsanın düzenlediği toplantı ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberlerin aksamadan basın kuruluşlarına 

ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,  
10. Borsa tarafından organize edilen toplantı, panel, seminer vb. Faaliyetlerde fotoğraf çekimi, video kayıtlarının 

yapılmasını yapmak ve arşivlemekten, 
11. Borsa ile ilgili görsel ve yazılı yayınları hazırlar ve güncelleştirir. Borsa’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerini diğer 

servislere işbirliği içerisinde organize eder. Borsa dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın organlarında neşredilecek 
yazı, haber ve reklamları toplar, servislerle işbirliği yaparak üyelere duyurulması gerekli konuları yayın organlarında 
neşreder. 

12. Borsa' ya gelen heyetlerin toplantıyla ilgili dokümanların basına dağıtımını sağlamaktan, 
13. Borsanın abone olduğu dergi, gazete, mecmua vb. Dokümanların düzenli gelip gelmediğinin kontrol edilmesini 

sağlar. 
14. Edinilen tüm bilgileri yönetim kurulu başkanına ve genel sekretere bildirmekten, 
15. Toplantılara katılacak basın mensupları için gerekli tüm organizasyonları yapmaktan, 
16. Basında çıkacak ilanları hazırlamak, ajanslara vermek ve takip etmekten 
17. Genel Sekreter ve amiri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 
18. Gerekli görüldüğü hallerde dışarıdan hizmet alınır. 
19. Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak, 
20. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama, 
21. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
22. Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme, 
23. Yapılan ve kaydedilen Şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak, 
24. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak, 
25. Gözden geçirmede Şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak. 
26. Eğitim almalıdırlar. 
27. Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır. 
28. Üyelere nazik davranmalı, Şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişilere yönlendirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÜZCE TİCARET BORSASI 

 

ORGANİZASYON EL KİTABI                                    

EK.01 Rev.00 
Revizyon Tarihi Sayfa No 

07.05.2018 34/43 

 

Hazırlayan 
Yönetim Temsilcisi 

 
Onay 

Genel Sekreter 
 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az orta derecede bilgisayar kullanabilmesi.  

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreterlik 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsanın tüm teknik ve yazılım altyapısının eksiksiz olarak çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 
2. Söz konusu elektronik sistemlerin açılması ve kapatılması, ayrıca devamlı çalışmasının sağlanması konusunda 

gerekeni yapmak ve gerekli tedbirleri almak, 
3. Bilgisayar donanım ve cihazlarının günlük, haftalık ve aylık bakım ve kontrollerini ilgili görevlilerce yapılmasını 

sağlamak, 
4. Borsanın işlemlerine ilişkin  programların ve kaynak CD’lerin bilgisayar ortamından gelebilecek virüs vs. her türlü 

tehlikelere karşı korunması amacıyla gerekli yazılımların temin edilmesi ve uygulanmasını sağlamak, 
5. Bilgisayarları ve ekleri olan, yazıcı, tarayıcı ve diğer donanımları görevli personelin sağlıklı olarak kullanabilmesi 

amacıyla gerekli eğitimleri vermek, takip ve kontrol etmek, 
6. İnternet ortamında Borsanın web sayfasının gerek oluşumu gerekse değişiklikleri ve geliştirilmesi yönündeki 

çalışmaları yapmak, 
7. Borsa işlemlerine özgü database verilerin güvenli bir ortamda ve sürekli olarak saklanmasını sağlamak, 
8. Bilgisayar donanımı, yazılım programları, iletişim sistemleri, elektronik kantarlar ve diğer elektronik sistemlerde 

likle arıza halinde gerekli müdahaleleri yapmak, tamiri mümkün olmadığı hallerde ise yetkili servislerin devreye 
sokulması için Genel Sekreterliğe bilgi vermek, 

9. Genel Sekreter ve amirleri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 
10. Gerekli görüldüğü hallerde dışarıdan hizmet alınır. 
11. Web sitesinin güncelliğinden sorumludur. 
12. Server ve harici hard diske e – arşivleme yapar ve takibini yürütür. 
13. Borsanın makine ve cihazlarının bakım sorumluluğunu yapar. 
14. Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak, 
15. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama, 
16. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek, 
17. Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme, 
18. Yapılan ve kaydedilen Şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak, 
19. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak, 
20. Gözden geçirmede Şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak. 
21. Eğitim almalıdırlar. 

 Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır. 
22. Üyelere nazik davranmalı, Şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişilere yönlendirme 
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ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması. 
Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÜZCE TİCARET BORSASI 

 

ORGANİZASYON EL KİTABI                                    

EK.01 Rev.00 
Revizyon Tarihi Sayfa No 

07.05.2018 37/43 

 

Hazırlayan 
Yönetim Temsilcisi 

 
Onay 

Genel Sekreter 
 

 

 

ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI ARŞİV SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muamelat Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Kurumun gelen giden evraklarını kayıt defterlerine geçerek arşivlenmesini sağlamak. 
2. Borsanın mevcut Kalite Yönetim sistemini, Kalite politikasını ve varsa birimin kalite hedeflerini bilmek. 
3. TOBB Akreditasyon Sistemi Madde 2.2.’nin öngördüğü TOBB gelen giden evrak takiplerini yapmak. 

Borsamızın cevap verilebilirliği dahil bu evrakların analizini yapmak. Gerekirse raporlamak. 
 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 1 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Muhasebe Sorumlusu 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Kalite sistemini bilmek, uymak, uyulmasını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

 Üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, politika ve stratejiler doğrultusunda, sorumluluğu altındaki 
faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve bütçeleri tespit ederek yöneticisinin onayına sunmak, 
uygulamaları yönlendirmek, izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak,  

 Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, 
Personel ve Eğitim 

1. Yeni personel alma sürecini koordine etmek, 
2. Personelin işe giriş-çıkışı sırasında personelle ilgili işlemlerini yapmak, 
3. Personele zimmetli eşyanın kaydını tutmak ve güncellemelerini yapmak, 
4. Yeni elemanların oryantosyon da dahil iç ve dış eğitimlerini organize etmek, kayıtlarını tutmak, 
5. Personel Oryantasyon eğitimlerinin verilmesini sağlamak, 
6. Yıllık izinleri organize etmek, izlemek, 
7. Personelin performans göstergelerini düzenlemek, 
8. Çeşitli eğitimlerle personelin verimlilik, üretkenlik, yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak 
9. Personelin kaynaşmasını artırıcı sosyal ortam ve organizasyonları yapmak, 
10. Borsa Kültürü yaratmakla ilgili her türlü yazılı ve sözlü araçları düşünmek, tasarlamak, yaptırmak, 
11. Meslek Komiteleri sektörleri ile ilgili yıl içindeki  kongre, seminer, fuar vb organizasyonları tespit etmek ,katılmak 

isteyenlerin organizasyonlarını yapmak 
12. Eğitim sertifikaları hazırlamak 
 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 5 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım kullanabilmeli. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER 
İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek 
olması.Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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Genel Sekreter 
 

 

ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI ŞOFÖR 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Genel sekreterin atadığı biri 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen 
talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.  

 Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.  

 Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 
 Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 1 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Genel Sekreter 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Genel sekreterin atadığı biri 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsa eşya, bina ve malzemelerine karşı olabilecek hırsızlık, saldırı vb. eylem durumlarına müdahale etmek, 

gerekli hallerde emniyet ( polis, jandarma) güçlerine haber vermek ve yetkililere bildirmek.  

2. Borsa yönetici ya da personeline karşı dışardan gelebilecek saldırı ya da eylemlere müdahele etmenin gerektiği 

hallerde emniyet güçlerine haber vermek.  

3. Yangın, su baskını gibi olağandışı hallerde müdahale etmek, ilgili birimleri ( itfaiye , polis, ambulans vb) çağırmak 

ve yetkilileri bilgilendirmek.  

4. Nöbet süresi boyunca Borsada ayrılmadan beklemek.  

5. Hafta içi personeller çıktıktan sonra Borsa binasını dolaşmak, açık ışık, kapı ve camları kontrol edip kapatmak, 

çalışması riskli  cihazları açık olması durumunda kapatmak. ,  

6. Göreve başlarken ve bitirirken Borsa alanını kontrol edip bir sorun olmaığından emin olmak.  

7. İhtiyaç halinde toplantı ve misafir ağırlamakta görev almak.  

8. Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az lise mezunu olması. 

TECRÜBE En az 1 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ - 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER İnsan ilişkileri güçlü olmalı 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI AŞÇI 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM İnsan Kaynakları 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Genel sekreterin atadığı biri 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri esas alır. 

2. Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda savunur. 

3. Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon doğrultusunda hareket eder 

4. Günlük, Haftalık mutfak temizliklerini yapmak 

5. Borsa ‘da düzenenen organizasyonlarda yardımcı olmak 

6. Mutfak malzeme/yiyecek/içecek ihtiyaçlarını belirlemek ve kontrollerini sağlamak 

7. Öğle yemeğini hazırlamak ve sunmak 

 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUM En az İlkokul mezunu olması. 

TECRÜBE En az 1 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI YARDIMCI HİZMETLER 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM İnsan Kaynakları 

KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR --- 

VEKİLİ Genel sekreterin atadığı biri 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Borsanın temizlik işlerinden birinci dereceden sorumludur.  

2. Borsa çalışanlarına ve misafirlere çay , kahve vb.. sunmak. 

3. Görevini yerine getirmesi için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, temizlenmesi ve hijyenik şekilde 
bulundurmasından sorumludur.  

4. Her sabah genel temizliği yapar.  

5. Toplantı, eğitim vb. çalışmalarda gerekli servisleri yapar.  

6. Çevre düzeni ve temizlikten sorumludur.  

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU En az İlkokul mezunu olması. 

TECRÜBE En az 1 yıl deneyimli olmak. 

YABANCI DİL - 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve en az Teknik Lise mezunu olmak. 

SEYAHAT DURUMU Seyahat engelinin olmaması. 

SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı ehliyet sahibi olması ve aktif olarak kullanması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER Sonuç Odaklı ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması. 
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Personel Görev ve Sorumluluklar 
İlgili Olduğu 
Kalite/Akreditasyon Klasörü 

Havva Fırkan KOMİT 

Genel Sekreter P.1.1, P.1.4 

Politika Temsil Koordinatörü  P.2.2 

İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu P.1.3 

Hasan ERES Tescil Müdürü P.2.6 

Büşra TERZİOĞLU Muamelat Sorumlusu P.2.6 

Ferhat ÖZCANIM Tescil Şefi P.2.6 

Gülhan YILMAZ 
Muhasebe ve Satınalma Sorumlusu P.1.2-P.1.8.1 

Tahsilat Sorumlusu P.1.2 

Sevda ALP 

Kalite/Akreditasyon Sorumlusu P.1.8 ve tüm süreçler 

Basın Yayın Sorumlusu P.1.5 – P.2.1 

Bilgi İşlem Sorumlusu P.1.6 

Arşiv Sorumlusu P.1.6.1 

Uğurcan KARSLIOĞLU Şoför P.1.7 

Ersin ERES 

Güvenlik Görevlisi P.1.7 Hamdi ÖZCAN  

Okan AYDOĞAN 

Nurdagül BEKTAŞ Aşçı P.1.3 – P.1.7 

İsmail KELEŞ 
Yardımcı Hizmetler P.1.3, P.1.7 

Gülay KIL 

 Üye Temsilcisi P.1.7  

 


