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GİRİŞ 
Sizler için hazırlanmış olan bu kitapçık; 5174 Sayılı Kanun, Borsamız İç Yönergesi ve 

İlgili kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.  

Bu kitapçık, borsamızda bulunduğunuz çalışma hayatınız süresince başvuracağınız bir 

rehber niteliğindedir. Olumsuzlukların ve istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için 

özenle okuyup incelemeniz tavsiye edilir. 

 

BORSAMIZ 

Unvanı             : Nusaybin Ticaret Borsası 

Kısa Adı           : NTB 

Kuruluş Tarihi : 1994 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ; 

Yeşil kent Mahallesi Mithat Paşa Sok Aktaşlar Apt. 

B/Blok Kat.2 No: 4 

NUSAYBİN / MARDİN 

 

Telefon :0482 415 4071 

Belge Geçer :0485 415 2605 

Web Sitesi :www.nusaybintb.org.tr 

E Posta :nusaybintb@tobb.org.tr 

E Posta :nusaybintb@.org.tr 

  

  

Sosyal Ağlar  

Facebook www.facebook.com/nusaybintb 

Twitter www.twitter.com/nusaybintb 
 

  

http://www.batmantb.org.tr/
mailto:nusaybintb@tobb.org.tr
mailto:batmantb@.org.tr
http://www.facebook.com/Batmantb
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI GÖREVLERİ 

5174 sayılı kanunun 34. Maddesine göre 

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

 Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit 

ve ilan etmek. 

 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 

muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda 

ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla girecek genel düzenlemeler 

yapmak. 

 Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve 

teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve ilan etmek. 

 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kimsenin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri 

adına veya kendi adına dava açmak. 

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 

uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 

 Mezatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 

Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 

halinde bu işleri yürütmek. 

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

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 
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KALİTE POLİTİKAMIZ 
 Kanunumuz ve ilgili mevzuat ile Borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar 

çerçevesinde üyelerimizin memnuniyetini ön planda tutarak Borsamızın çağdaş borsacılık 

standartlarına ulaşmasını sağlamak, 

 

 Üyelerimizin Alım-Satımlarını ve piyasa beklentilerini karşılama konusunda ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek, 

 

 Üyeler ve çalışanlar bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak, 

 

 Objektiflik ve güvenirlik anlayışı ile en etkin bir şekilde hizmet verebilmek, Borsamızın en 

temel görevidir.  

MİSYONUMUZ 
Misyonu gerçekleştirebilmek için tüm paydaşları ile işbirliği halinde üye memnuniyeti ön 

planda tutacak bir biçimde, Borsa uygulamalarında öncü ve yenilikçi olarak hizmet alanını 

genişleten, saygın ve yetkin bir borsa olmaktır.  

 Bölge ürünlerinin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapmak, tescilli marka ürünler 
oluşturmak 

 Tahıl ürünleri için modern analiz laboratuvarını kurmak,  
 Hububatta lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasını teşvik etmek, 
 Hayvancılık ve hububatta arz ve talebin buluştuğu modern alım merkezleri ve satış salonu 

kurulmak, 
 Üyelerimizin kolay ulaşabileceği kent içinde yönetim ve hizmet binası açmak, 
 Yetiştirici ve üyelerimize sektörlerine ilişkin eğitim hizmetleri vermek 
 Kurumsal yapımızı altyapı ve hizmet kalitesi açısından güçlendirmek 
Akredite borsa olmak 

VİZYONUMUZ 
Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerin ve hizmet 

alanların beklenti ve ihtiyaçlarını beş yıldızlı hizmet anlayışı çerçevesinde karşılayarak, 
gerçek piyasa fiyatlarını tespiti, tescili ve ilan edilmesi ile ticaret ve ekonominin 
büyümesine katkıda bulunmaktır. 
  
 Üreticilerimizin eğitimi ve gelişimi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek.  
 Yasal hizmetleri kesintisiz ve yüksek kalitede sunmak bunun ile birlikte üyelerimizin sosyal 

ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. 
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI TARİHÇESİ 

      Nusaybin Ticaret Borsası 1994 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği 

Kanunu kapsamında borsaya tabi maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, 

tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. 

Bir iş merkezinin Zemin Katında, küçük bir ofiste faaliyetine başlayan Nusaybin 

Ticaret Borsası, hizmet kalitesini arttırma amacı iki daire satın alarak modern bir hizmet 

binası yaptırmıştır. 2013 yılından bu yana yeni hizmet binasında daha iyi şartlarda hizmet 

veren Nusaybin Ticaret Borsası bu süre zarfında ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİ belgesi almış ve Akredite Borsa olma yolunda başvuru yaparak TOBB 11.dönem 

Akredite Oda/Borsalar listesinde yer almıştır. 
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PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

 

 

  

3 - (50%)3 - (50%)

Eğitim Durumu

İlk Öğretim Lise

3 - (50%)3 - (50%)

Personel Durumu

Kadrolu Sözleşmeli

Adı Soyadı 
İşe Giriş 

Tarihi 
Görevi 

Eğitim 

Durumu 

Kadro 

/Sözleşme 

Mehmet Emin Doğan 1994 Genel Sekreter Lise Kadrolu 

Abdullah Dal 2005 
Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Lise Sözleşmeli 

Nazım Aktaş 2013 Tescil Memuru Lise Sözleşmeli 

Mehmet Selim Atay 1994 Veznedar İlk Okul Kadrolu 

Aydın Akay 1999 Şoför İlk Okul Kadrolu 

Sadiye Kardeş 2014 İç Hizmet Personeli İlk Okul Sözleşmeli 
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PERSONELİMİZİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 Borsamız personeli, sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet 

içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır. 

 Personelin Borsamız mensubu olmanın şuuru içinde, karşılıklı sevgi ve saygı ile 

çalışması; görevlerin ifasında birbirlerine yardımcı olması; hizmetlerin işbirliği içinde 

yürütülmesine özen göstermesi, yurt içinde ve yurt dışında borsamızın itibarını 

zedeleyecek eylem ve davranışlardan kaçınması esastır. 

 Borsamız personeli görevlerini Kanun, tüzük, Yönetmenlik ve genelgelerle belirlenen 

esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak, tarafsızlık ilkesi içinde iyi 

ve en doğru şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Borsamız personeli Borsa yararlarını birinci planda göz önünde tutar ve Borsamızı 

zarara sokacak fiil ve işlemlerden titizlikle sakınır. 

PERSONELLER İÇİN BİLGİSAYAR KULLANIM KURALLARI 
 Kullandığınız bilgisayarın, sadece yürüttüğünüz hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli 

olması amacına tahsis edilmiş bir araç olduğunu sakın unutmayınız. 

 Bilgisayar kullanırken, sistemin güvenliğini sarsabilecek veya başkalarının kullanım 

haklarını ihlal edebilecek davranışlarda bulunmayınız. Bu kapsamda olmak üzere; 

Yetkili kullanıcı olmadığınız sistem kaynaklarına girmeyiniz ve girmeyi denemeyiniz. 

Kasıtlı olarak sisteme müdahale etmeyiniz veya işleyişinde değişiklikler yapmayınız 

veya yapmayı denemeyiniz. 

 Bilgi işlem sorumlusundan geçerli ile gerekçe ile izin almaksızın güvenlikle ilgili 

konularda deneme yapmayınız. 

 Yasal gereklilik veya işin bir gereği olarak ortaya çıkan bilgi verme yükümlülüğü yada 

amirinizin talimatı halleri hariç olmak üzere; yürüttüğünüz iş veya iş yerine ait verileri 

hiçbir şekilde yetkili makam veya ilgilisi dışındaki üçüncü kişilere vermeyiniz. Bu 

verileri yazabilir bir manyetik/dijital ortam veya bir ağ aracılığıyla paylaşıma açarak 

başka bir sisteme taşımayınız. 

 Bilgisayarınızda oyun oynamayınız. Kullanıcısı olduğunuz bilgisayarın, yasal bir görev 

ve hizmetin hızlı ve kaliteli şekilde ifası amacıyla ve bir İş Terminali olarak tahsis 

edildiğini asla unutmayınız. 

 Virüs taşıması olasılığını dikkate alarak; E-posta mesajlarına (özellikle tanımadığınız 

kişilerden gelen) ilişik dosyaları açmayınız. 

 Kullanımınıza sunulan internet veya e-posta olanaklarını, kişisel kazanç sağlamak 

amacıyla kullanmayınız. 

 E-posta ve internet işini etkileyecek ölçüde kişisel amaçlarla kullanmayınız. 
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PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİ 
Borsada görevli her statüdeki personelin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete 

uygunluk esastır. Bu kapsamda; 

Bayan Personelin; elbise, pantolon ve etekleri temiz, düzdün, ütülü ve sade; 

ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, saçlar düzgün taranmış veya 

toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya 

elbise ile strech, tayt, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve 

yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. 

Erkek Personelin; elbiseleri temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabıları kapalı, 

temiz ve boyalı giyilir. Sandalet ve atkılı ayakkabı giyilmez. T-shirt, kot ve benzeri 

pantolonlar giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak 

ortasında aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal 

duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış 

olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılabilir, 

uzunluğu üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir. Kravat takılır, kravatı 

örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri kazak ve süveterler giyilmez. 

Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel 

günler için çıkarılan rozetler dışında rozet, işaret, nişan v.b şeyler takamaz. Personel Borsa 

içerisinde ve Borsanın düzenlediği toplantılarda Borsa yaka kartını takmak zorundadır. 

Kıyafetlerle ilgili olarak, hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik 

özellikleri göz önünde tutularak Valiliklerce veya Hükümetçe tespit edilen esaslara uyulur. 

Yazlık kıyafet uygulamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık 

kıyafetine dair Yönetmenliğin 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/14 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi gereğince ceketsiz, uzun veya kısa kollu gömlek ve kravatsız olarak 

çalışmalarına müsaade edilmiştir. Yazlık kıyafet uygulamasında t-shirt, kot ve benzeri 

pantolonlar giyilmez. 
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PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
Borsamızda bulunan tüm çalışan personelin performansını, önceden saptanmış 

standartlar ve hedefler doğrultusunda, gerçek ve sürekli sonuçlara dayanarak ölçme ve 

değerlendirme sisteminin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine ait yöntemler 

Borsamızın “Kalite Yönetim Sistemi”nde açıklanmıştır. 

Nusaybin Ticaret Borsası Kalite Yönetim Sistemince borsa personellerine yıllık 

anketler uygulanır. Bu anketlerin incelenmesi, değerlendirmelerin yapılması sonucunda 

ortaya çıkan personel performansları Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında yönetim ile 

paylaşılır. 

Performans değerlendirmesi sonucunda yeterli puanı alan çalışanlara verilecek olan 

ödül; başarı belgesi, personelin talebi var ise eğitim, toplantı v.b dış faaliyete gönderilmesi, 

prim, bir üst göreve getirme, altın v.b Yönetim Kurulunca alınan kararla belirlenmektedir. 

ÇALIŞMA SÜRESİ 
Borsamızda çalışan personelin çalışma süresi, haftalık 40 saattir. Mesai düzeni 

Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir ve aşağıdaki gibidir; 

Hafta içi: 08.30 / 17.00 

 

FAZLA ÇALIŞMA  
İş sözleşmeleri gereği personel, haftalık normal çalışma sürelerini aşan saatlerde, hafta 

tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yapmayı kabul etmiştir. 

 

YILLIK İZİNLER 
Borsamızda İş Kanuna tabi olarak çalışan personele, bu Kanunda yazılı sürelerle yıllık 

izin kullandırılmaktadır. 

Buna göre, hizmet süresi 

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14, 

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20, 

c) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir. 
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BORSAMIZDAKİ BİRİMLER ve GÖREV TANIMLARI 

GENEL SEKRETER 
 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon 

doğrultusunda hareket eder. 

 Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. 

 Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler. 

 Haftada bir gün yapılan olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’ndan çıkan evrakları bilgisayar 

ortamında Yönetim Kurulu Kararları olarak yazar  

 Borsa organlarınca alınan kararları yazar ve organ kararlarının gereğini yapmak için ilgili 

kurum/kuruluş veya servislere iletir. 

 Meclis ve Yönetim Kurulu Gündemi’ni hazırlar ve dosyalanmasını sağlar. 

 Ayda bir yapılan Meclis Toplantısı’ndan çıkan evrakları bilgisayar ortamında Meclis Kararları 

olarak yazar. 

 Aylık Borsa Mizanı ve mali durumu hazırlar. 

 Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir. 

 Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler. 

 Satın alma işlemlerini yönetir. 

 Malzeme veya hizmet alınan/alınacak olan firmalarla yıllık anlaşmalar yaparak onaylı tedarikciler 

oluşturmak. 

 Malzeme veya hizmet alınan/alınacak olan firmalara ziyaretlerinde bulunmak. 

 Acil durumlar ( sağlık, güvenlik, yangın, deprem ve/veya iş akışını ve insan güvenlik/sağlığını 

etkileyen durumlarda) dışında Genel Sekreterlik harcama yetkisinin %60’ını geçen malzeme / 

hizmet alımlarında 3 ayrı firmadan fiyat teklifi almak. 

 Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

NİTELİKLERİ 

 Türk vatandaşı olmak, 

 Kamu haklarından mahrum olmamak, 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak, 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak, 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak, 

 Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık 

yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak, 

 Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

VEKÂLET  

 Genel Sekreter’in yokluğunda, Yönetim Kurulu’nun kararıyla imza yetkisi olan memur 

göreve bakar. 
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  TESCİL MEMURU  
 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

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

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon 

doğrultusunda hareket eder 

 Bilgisayarda bültenleri kontrol etmek (fiyatların kontrolü için), 

 Üyelerin tescille ilgili sorunlarıyla ilgilenmek, 

 Bilgisayarla girilen dış borsalar, ofis alışlarının tamamını kontrol etmek, imzalamak, 

 Üyelerin teminatlarını takip etmek, iade olanlarını paraf etmek veya uygunsa iadelerini sağlamak, 

 Salon satış ihalelerini yönetmek, 

 Genel Sekreter’in istediği bilgi veya evrakları temin edip hazırlamak, 

 Üyelerimizden gelen iptal – düzeltme işlemlerini kontrol edip yönetime iletmek, 

 Tescil servisini ilgilendiren, resmi yazıların takibini ve ilgili dosyaya konulması sağlamak, 

 Günlük – haftalık – aylık ve yıllık bültenlerin zamanında ve düzenli çıkarılmasını sağlamak ve 

imzalamak, 

 Gün içerisinde yapılıp bilgisayara girilen tüm tescilleri kontrol etmek, 

 Bilgisayarda bültenleri sık sık kontrol etmek (fiyatların kontrolü için), 

 Kotasyon listesindeki ürünler için ilgili üyelerimizi arayıp fiyat tespiti yapmak, 

 Üyelerin tescille ilgili tüm sorunlarıyla ilgilenmek, 

 Stopaj makbuzlarının tamamının takibi, kontrolü, bilgisayara işlenmesi, yatırmayanlarla ilgili 

sürecin takibi ve gereğinin yapılması, 

 Her ayın ilk haftasında, stopaj makbuzlarını ibraz etmeyen üyelere sms, mail veya fax yoluyla 

duyuru yapılması, 

 Yapılan bu duyurudan 1 hafta sonra stopaj makbuzunu getirmeyen üyeleri telefon ile arama 

getirmeme nedenini not etme, 

 Telefon ve faks yolu ile ulaşılamayan üyelerimizin ilgili Vergi Dairesine yazı yazılarak bilgi 

alınması, 

 Yıl içerisinde yapılan tescillerin ve diğer evrakların dosya başlıklarını hazırlamak, 

 Üyelerimizin dilekçe ile stok girişleri, dış borsalardan alınan veya verilen stok girişlerini 

bilgisayar ortamına girmek, 

 Borsamızda yapılan ihalelerin tescillerini hazırlamak, 

 Üyelerimizden gelen iptal – düzeltme işlemlerini kontrol edip yönetime iletmek, 

 İptal ve düzeltme işlemlerinin tescil üzerinde gerekli işlemlerin yapılması, 

 Alınacak çek teminatıyla ilgili işlemlerin takibi ve düzenlemesine yardımcı olunması, 

 Servisin eksik olan kırtasiye malzemelerinin tespiti ve tedarik edilmesi, 

 Borsaya tescilden dolayı (stok v.b.) eksiği – problemi olan üyeleri aramak, 

 Tescil servisini ilgilendiren, resmi yazıların takibi ve ilgili dosyaya konulması, ihale duyuruları ve 

salonda ilan tahtasına asılan duyuruları takip etmek, 

 Pamuk sezonu başlangıcında; çırçır fabrikalarının balya daralarını denet belgeleriyle öğrenip, kayıt 

altına almak (matbu kağıtlara firmaların bilgilerini işlemek), denet belgelerini kontrol ederek 

tescilini yapmak, 

 Tescil alım-satım beyannamelerinin bilgisayara girişi ve kontrolü, 

 Üyelerimizin diğer Borsalardan almış oldukları tescil beyannamelerinin stoklara işlenmesi ve 

kontrolü, 

 Üyelerimizin T.M.O. alışlarının stoklara giriş yapılması ve kontrolü, 

 Vergi dairesi makbuz girişinin yapılması ve kontrolü, 

 Üyelerimizin stoklarındaki firelerin bilgisayara işlenmesi ve kontrolü, 
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 Günlük tescil gelirlerinin kontrolü, 

 Üyelerimizin alım-satım föylerinin takibi,kontrolü ve dökümü, 

 Tescil defteri dökümünün alınması ve kontrolü, 

 Matbu yazılarımızın ve günlük yazışmaların hazırlanması.( Bu yazılar vergi dairelerine, borsalara, 

üyelerimize, Borsamızdan bilgi almak isteyen kuruluşlara, mahkemelere, ofislere, bakanlıklara 

yazılmaktadır.)  

 Günlük ve Aylık bültenlerin web sayfamıza girişi için genel sekreterliğe iletilmesi, 

 Günlük kapanış fiyatlarımızın web sayfamıza girişi için genel sekreterliğe iletilmesi,, 

 Tescile gelen yeni çıkmış ürün cinslerinin araştırılması, 

 Numune bazlı salon satışlarının ve ihalelerin duyurulması ve sonuçlarının ilanı 

 Üyeleri arayıp günlük fiyatları tespit etmek 

 İstatistiki tüm bilgilerin çıkarılıp hazırlanması 

 Gün içerisinde yapılan tüm tescillerin ve diğer işlemlerin Kasa Alındı Makbuzlarını kesmek, 

kesilen tüm makbuzları tahsilat bordrosuna işleyip muhasebeye göndermek, 

 

NİTELİKLERİ  

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak. 

 Yeni işe alımlarda üniversite mezunu olmak, 

 Bilgisayar kullanmasını bilmek, 

 Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi) 

 

VEKÂLET 

 Tescil Memuru’nun yokluğunda, Genel Sekreter’in yetkilendirdiği kişi göreve bakar.  

 Tescil Memuru izne çıktığı zaman yerine Yönetim Kurulunun Kararı ile imza yetkisi olan bir 

memur bakar. 
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MUHASEBE SORUMLUSU  
 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

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

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon 

doğrultusunda hareket eder 

 Aylık ve yıllık mizanlarla bilanço ve bütçe taslağının hazırlanması, tahsisatı biten veya bitmek 

üzere olan fasıl ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerinin yazılı olarak Genel Sekreterliğe 

bildirilmesi. 

 Borsa masraflarını mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile itaya yetkililerinin emirleri dâhilinde 

ödemek üzere fişlerin tanzimi ve tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır bulunacak şekilde 

saklanması. 

 Borsa binası müstecirleri için kira kontratlarını tanzim etmek ve yazıhane kiraları ile Borsaya 

kayıtlı üyelerin aidatlarının ve depozitodan yapılan tescil işlemlerinin muntazam bir şekilde 

tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olunmayanları takip etmek ve Genel Sekretere arz etmek. 

 Borsa Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine verilebilecek huzur haklarına ve personelin ücretleri 

ile sosyal yardımlaşmalarına ait bordroları, sigorta bordrolarını, işsizlik sigorta bildirgesini tanzim 

ile tahakkuk eden istihkakları tediye etmek ve kontrolünü yapmak. 

 Yönetim Kurulu kararları ile yönetmelik hükümlerine göre yolluk ve seyahat günlüklerini 

tahakkuk ettirmek, tanzim olunan harcırah beyannamesini kontrol ederek tediye etmek 

 Tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her türlü tedbirlerin alınması, 

demirbaş kayıt defterinin tutulması, kayıttan düşeceklerin listesini Genel Sekretere sunmak üzere 

gerekli işlemlerin yapılması. 

 Servislerin kırtasiye, matbu evrak vs. malzeme ihtiyaçlarını Genel Sekreterliğe sunmak ve 

alınacak direktif doğrultusunda gereğini yerine getirmek. 

 Servisimizden çıkan evrakı paraf etmekle ve sonuçlandırması gecikecek iş ve belge hakkında 

sebepleriyle birlikte Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Personelin devam durumlarını izlemek. 

 Çalışan ve emekli personelin hastane ve doktorlara sevk yazılarının hazırlanması, ilaç ve doktor 

muayene faturalarının makbuzlarının düzenlenmesi, 

 Çalışan ve emekli personelin hasta haneye doktora gitmeleri halinde sevklerinin sağlanması, gelen 

faturaların kontrol edilerek ödenmesi, Fatura bedellerinin TOBB  Sigorta Emekli Sandığından 

istenmesi, gereken faturaların TOBBES vakfına gönderilip takip edilmesi, 

 Her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde bulunup 

servislerimize ulaşmasını sağlamak. 

 Borsa Yazılım programı kullanarak, gelir- gider ve mahsup fişlerini tanzim etmek, 

 Servisimizi ilgilendiren muhasebe işlerini zamanlı ve düzenli bir şekilde yürütmek, 

 Tahsilât Bordrolarının bütçe ve hesap planındaki karşılığına göre içeriğinin düzenlemek, 

 Borsa yazılım programı kullanılarak, gelir- gider ve mahsup fişlerini tanzim etmek, 

 Muhasebe kayıtlarımıza giren tahsil ve tediye ile mahsup fişlerinin tanzimi ve gerektiğinde 

sisteme girişinin sağlanması, 

 Alınan Nakdi Teminatlara ait makbuzların tanzimi ve düzenlenmesi,  

 Çek,Senet ve Banka Teminat Mektuplarının 2 nüsha olarak alındı yazılarının hazırlanması, 

    Aylık ve yıllık mizanlarla bilânço ve bütçe taslağını rapor etmek, 

 Memurların ücret bordrolarını tanzim etmek, 

   Aylık sigorta bordrolarını tanzim etmek,  

 Aylık düzenlenen Muhtasar ve KDV Tevkifat Beyannameleri’nin elektronik ortamda 

tahakkukunun alınarak ödeme yapılmasını sağlamak, 

 Borsa organlarında görev alanlara verilecek huzur hakları bordrolarının tanzimini sağlamak, 
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 Yönetim Kurulu Kararlarına ve yönetmelik hükümlerine göre; yolluk ve seyahat günlüklerinin 

harcırah beyannamelerini düzenlemek, 

 Günlük hesap kontrolü yapıp kasa bakiyesi çıkarmak, 

 Kasa bakiyesi ile kasa dökümünün eşitliğini kontrol etmek, 

 Kasa hesabının muhasebe ile tutarlılığını ölçmek için muhasebe ile hesap karşılaştırması yapmak, 

 Üyelerimizin tescil işlemlerine istinaden aldığımız teminatların ( Teminat Mektupları, Çekler, 

Dövizler ve Nakitler) takibini sağlamak, 

 Kaydı henüz gerçekleşmemiş kişilerin, üye kaydı gerçekleşene kadar kaydiye ücretlerini kasada 

muhafaza etmek. Kaydı gerçekleştikten sonra makbuzunu kesip muamelat servisine göndermek, 

 Vadeli hesaplardan çekilen paraları ve çek tahsilâtlarını gelir olarak kasaya aktarmak, 

 Günlük nakit akışını sağlayacak kadar parayı kasada tutup kalan kısmı kapanış öncesi bankaya 

yatırmak, 

 Günlük gelir-gider kontrolü yapmak, 

 Çek ile yapılacak ödemeler ve depozito için Çek Giriş Makbuzu kesmek,       

    Servisi ilgilendiren yazışmaları yapmak, 

 Personel özlük dosyalarını düzenler ve saklar, ayrıca personelin terfi, sicil, izin, emeklilik ve 

ayrılma gibi özlük işlerini takip eder, 

 Başkanlıkça ve Genel Sekreterliğimizce verilecek diğer görevleri yerine getirme gayretinde 

bulunmak. 

 

NİTELİKLERİ 

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak. 

 Yeni işe alımlarda üniversite mezunu olmak, 

 Bilgisayar kullanmasını bilmek, 

 Muhasebe konusunda en az ön lisans yapmış olmak. 

 

VEKÂLET 

 Muhasebe Memuru’nun yokluğunda, Genel Sekreter’in yetkilendirdiği kişi göreve bakar.  

 Muhasebe Memuru yıllık izne çıktığı zaman yerine Yönetim Kurulunun Kararı ile imza yetkisi 

olan bir memur bakar. 
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KALİTE, AKREDİTASYON VE PROJE BİRİMİ SORUMLUSU  
 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon 

doğrultusunda hareket eder. 

 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon konusunda Personeli bilgilendirir. 

 Akreditasyon kriterlerini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlar. 

 Stratejik hedeflerin izlenmesini sağlar. 

 Stratejik plan hazırlar. 

 En iyi uygulamalar hakkında Genel Sekretere bilgi verir. 

 Stratejik hedefleri takip ederek gerçekleşme durumunu Genel Sekretere iletir. 

 Üye taleplerini almak ve Genel Sekretere iletir. 

 Kıyaslama yöntemlerini belirler, uygular ve Genel Sekretere bilgi verir. 

 Akreditasyon uygulamaları hakkında diğer oda ve borsaların Akreditasyon Sorumluları ile iletişim 

sağlar. 

 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon kapsamında eğitimler organize eder. 

 Borsanın basın ve iletişim organizasyonunu sağlar, medya takibini yapar. 

 Sosyal ve ekonomik projeleri takip eder. 

 Hibe ve mali destek veren kurum ve kuruluşların ilanlarını takip eder ve ilgili kuruluşlarca 

Borsamız menfaatlerine yönelik projeler hazırlar ve sürdürür. 

 Borsamız web sitesi ve basın rehberi duyurularının zamanında yapılmasını sağlar. 

 Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 İşe yeni başlayan personelin giriş işlemlerini ve oryantasyon eğitimlerini başlatarak 

tamamlanmasını sağlar. 

 Personelin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar. 

 Eğitim kayıtlarının tutulması ve değerlendirilmesini yapar. 

 Yıllık bazda personlel memnuniyet anketi düzenler. 

 Personel performans ölçümlerinin yıllık bazda yapılmasını sağlar. 

NİTELİKLERİ  

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak. 

 Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık 

yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. 

 ISO 9001:2008 Kaliye Yönetim Sistemi ve iç denetçilik belgesine sahip olmak. 

VEKÂLET 

 Kalite, Akreditasyon ve Proje Birim Sorumlusu yokluğu halinde, Genel Sekreterin 

görevlendirmesi ile Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı vekalet eder. 
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ŞOFÖR 
 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

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

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon 

doğrultusunda hareket eder 

 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda hareket etmek, 

 Borsa dışındaki işlemleri (satın alma, evrak teslimi vb.) işlemleri gerçekleştirmek,  

 Kullanacağı aracın bakım, onarım ve benzin ihtiyaçlarını bildirmek ve verilecek sözlü talimatlar 

sonucu yerine getirmek. 

 Kullanılacak olan aracın temiz olması için yıkama ve iç temizlik işlemleri hakkında sözlü olarak 

bilgi vermek ve verilecek talimatı yerine getirmek, 

 Trafik kurallarına uymak ve aracı kullanırken dikkatini dağıtacak niteliklerden kaçınmak. ( Sigara 

içmek, Telefonla uzun uzun sohbet etmek, yolda gördüğü bir tanıdığına korna veya sellektör gibi 

araç cihazları ve el kol hareketleri ile selam verme v.b.) 

 Olabilecek bir kaza anında gereken müdahaleri yapmak, (İlk yardım, ambulans ve polis çağırmak 

vb.) 

 Borsaya ait araçların ödenecek vergi, harç ve muayene tarihlerini takip ederek zamanında genel 

sekretere bildirmek, 

 

NİTELİKLERİ 

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak. 

 B sınıfı ehliyete sahip olmak 

 

 

VEKÂLET  

 Şoförün yokluğunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter’in yetkilendirdiği kişi göreve 

bakar. 
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İÇ HİZMETLER PERSONELİ  
 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

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

 Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, doğrultusunda hareket eder 

 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda hareket etmek, 

 Borsa dışındaki işlemleri (evrak teslimi vb.) işlemleri gerçekleştirmek,  

 Kullanacağı malzemenin bakımını  ihtiyaçlarını bildirmek ve verilecek sözlü talimatlar sonucu 

yerine getirmek. 

 Kullanılacak olan malzemenin temiz olması için yıkama ve iç temizlik işlemleri hakkında sözlü 

olarak bilgi vermek ve verilecek talimatı yerine getirmek, 

 Mutfakta  ( Sigara içmek, ) Olabilecek bir kaza anında gereken müdahaleri yapmak, (İlk yardım, 

ambulans ve polis çağırmak vb.) 

 

NİTELİKLERİ 

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis 

veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürü bulunmamak. 

 

VEKÂLET  

 İç hizmet personelin yokluğunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter’in yetkilendirdiği 

kişi göreve bakar. 
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