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DEĞERLİ ÇALIŞANIMIZ
Bu rehber Borsamız çalışma esaslarının günlük
uygulanmasında çalışanlara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.
Borsamız Yönetimi, en önemli kaynağımızın insan kaynağımız olduğu
bilinciyle, motivasyonu ve verimliliği yüksek çalışanlara sahip olmayı
hedefler ve “insan kaynağı”na yatırım yapmaya öncelik verir.
Borsa Yönetimi çalışanları arasında dil, din, cinsiyet, din, etnik ve kültürel
köken farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapmaz ya da ayrıcalık tanımaz.
Bütün çalışanlar eşitlik ilkesi içinde değerlendirilir.
Kurumumuz 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda ve Borsalar
Yasası ve bu yasaya bağlı Yönetmelikler çerçevesinde tüm
yararlanıcılarına hizmet vermektedir. Hizmetlerin sunulmasında yönetim
seviyesinden çalışan seviyesine tüm birim ve bireyler kendi branşlarında
aktif rol oynamaktadır.
Borsanın Yasal Hizmetleri; 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Borsa Muamelat
Yönetmeliği ve Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin Alım Satımların
Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmektedir.
Diğer hizmetler; 5174 sayılı TOBB Kanunu, Yönetim Kurulu ve Meclis
Kararları kapsamında yasal şartlar, TOBB Akreditasyon Standardı ve ISO
9001 Kalite Yönetim Standardı dikkate alınarak verilmektedir.
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Meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği Borsa Yönetim Kurulu bir başkan,
iki başkan yardımcısı ve diğer yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
Ticaret Borsalarının kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
1. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını
usulü dairesinde tespite ilân etmek.
2. 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 yürürlüğe girecek genel düzenlemeler
yapmak.
3. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat
haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları
konusunda üyelerine yol göstermek.
4. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
5. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere
laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak
etmek.
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6. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit
etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
7. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek
ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin
menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve; kendi adına dava
açmak.
8. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu
eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili
makamlara bildirmek. 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.

9. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli
hizmetleri yapmak.
10.Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip
Birliğe teklifte bulunmak.
11.Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik
ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Borsamız kanun
tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine
getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe
imkanları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli
faaliyetlerde de bulunmaktadır.
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4

Düzce Ticaret Borsası Persone El Kitabı

DÜZCE TİCARET BORSASI
MİSYON
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.
VİZYON
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.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Güvenilirlik
Şeffaflık
Katılımcılık
Gelişimcilik
Verimlilik
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Akreditasyon ve
Kalite

Basın Yayın
Hesapları İnceleme
Komisyonu

Düzce Ticaret Borsası
Özel Gıda ve Kontrol
Laboratuarı

Muhasebe

Genel Sekreter

Tescil

Yönetim Kurulu
Meclis
Disiplin Kurulu
Muamelat
Akreditasyon İzleme
Komitesi
Bilgi İşlem

İdari Hizmetler
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GÖREV TANIMLARI

GENEL SEKRETERLİK
5174 Sayılı kanunun 74. Maddesine göre oda/ borsanın işlerini yürütmek
üzere bir genel sekreter görevlendirilir. Genel Sekreterin haiz olması
gereken şartlar aynı maddede açıkça yazılı olup bu şartlara uymayan
kişilerin genel sekreter olarak atanması mümkün değildir. Genel Sekreter
Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Bölüm Unvanı: Genel Sekreter
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Yönetim Kurulu Başkanı
Kendisine Bağlı Bölümlerin Görev Unvanı: Tescil, Muhasebe, Personel,
İdari İşler, Muamelat, Basın Yayın, Bilgi İşlem, Akreditasyon ve Kalite
Vekâlet Durumu: Üst Yönetim tarafından görevlendirilen personel

Görev ve Yetkileri :
• Birlik faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümlerine ve Kalite Yönetim Sistemi
için TS -EN-ISO 9001:2009 standardına uygun yürütülmesini sağlamak.
• Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak.
• Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve
yönetmek.
• Borsa tarafından verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin
düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak
Kasım-2016
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• 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 çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve
toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
• Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına
iştirak etmek.
• Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve
kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
• Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi,
cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna
öneride bulunmak.
• Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir
ve talimatları vermek
• Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve
haftalık harcamalarla ilgili yönetim kuruluna yazılı bilgi vermek.
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir
tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim
kuruluna sunmak
• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarını kayıtlarının düzenlenmesini ve
saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
• Yayın işlerini yönetmek.
• Burs yönergesi, alım-satım yönergesi vs. ihtiyaç duyulan yönergelerin
taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
• Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak
borsanın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgenin iktisadi durumu
hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin
işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
• Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
• Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi hakkında denetim yapmak. Kalite
faaliyetinin devamında gördüğü aksaklıklar için her türlü tedbirleri ve
önlemleri alma yetkisi.
• Yapılacak fizibilite çalışmalarına katılma yetkisi.
• Kurum içinde Müşteri mülkiyetinin müşteri hizmet prosedürüne göre
korunmasını sağlamak.
• Borsanın yıllık hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını
sağlamak.
• Politika- Temsil konularında koordinasyonu sağlamak.
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Nitelikler:
Lisans Eğitimi (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. MS Office programlarını bilen. Seyahat engeli olmayan. Tam
sağlıklı olmak. Sorumluluk alabilen, takip gerektirmeyen, kendi iş planını
yapabilen, görev, yetki ve sorumluluklarını kullanabilen.

MUHASEBE BİRİMİ
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri ‘ne göre 1 Muhasebe Şefi ile
üyelerine hizmet vermektedir. Düzce Ticaret Borsası muhasebe servisi
5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerden alınan kayıt ücreti,
yıllık aidat, tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge
bedelleri, yayın gelirleri, bağış yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden
oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine
getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır.
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MUHASEBE ŞEFİ (Satın Alma Sorumlusu ):
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Genel Sekreter
Vekâlet Durumu: Genel Sekreterlikçe görevlendirilen personel
Görev ve Yetkileri:
 Çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim sistemi için TSEN-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.
 Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre, borsanın muhasebe kayıtlarını
bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak.
 Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık
aidatlarını tahakkuk ve tahsilini yapmak.
 Borsanın her türlü alacak haklarını takip etmek ve bunların tahsil
işlerini yürütmek.
 Mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına göre tahakkuk edecek
çeşitli borsa gelirlerini tahsil etmek bunlarla ilgili icra muamelelerini
yürütmek ve takip etmek.
 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.
 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.
 Muhasebe yönetmeliği gereğince ihbarnamelerin üyelere tebliğ
edilmesini makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını sağlamak.
 Borsaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ve
sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri almak.
 Borçları tahsil edilecek üyeleri tespit etmek ve bunlar hakkında rapor
düzenlemek.
 Personelin işe giriş, sigorta ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini
sağlamak.
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 Görevlilere ait bordroyu tanzim etmek, aylık ücret vesaire ödemelerin
zamanında yapılmasını sağlamak.
 Borsa organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi gerekse yurt dışı
görevlendirilmelerine ilişkin olarak yolluk ve harcırah bordroları
düzenlemek,
 Vergi Usul Kanunun borsaya yüklediği görevleri genel sekreterlik
talimatına uygun olarak zamanında yapmak.
 Üye aidatlarını takip etmek, aidatların zamanında toplanması için
gerekli önlemleri almak.
 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.
 Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili ödeme işleri yürütmek ve takip
etmek.
 Servisi ile ilgili yazı işlerini Görüş Oluşturma /Gelen-Giden Evrak
Prosedürü’ne uygun olarak düzenlemek.
 İç ve dış ilişkilerde titiz, ciddi, yazıya dayalı, yetkilere uygun, borsa
itibarını yükseltici biçimde davranmak ve davranılmasını sağlamak.
 Borsa faaliyetlerinde yararlanılan makine ve teçhizatın verimli ve
amacına uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 Sivil savunma konusunda borsaya düşen görevleri yerine getirmek.
 Borsaya giriş çıkış kayıtlarından geçen birim evrakını dosya planı
esaslarına göre tasnif etmek, arşivde saklamak.
 İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm,
evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinlerinde, Genel
Sekreterlikçe uygun görülen birime vekaleten bakmak.
 Yapılacak fizibilite çalışmalarına katılmak, Stratejik planlama ve
yönetim gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek.
 Kendi birimi tarafından hazırlanan kalite dokümanları ve dış kaynaklı
dokümanların Gözden Geçirme görevini Doküman Kontrol Prosedürü
doğrultusunda altı ayda bir yapmak.
 Kendi birimi için Temizlik Planında belirtilen temizliklerin yapılıp
yapılmadığını kontrol edilmesi ve Temizlik Takip Formunun işlenmesi.
 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.
 Borsa Satın Alma Sorumlusu olarak satın alma işlemlerini takip etmek
ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.
 Yukarıda yazılı olan görevleri yerine getirmekte üst amirine karşı
sorumlu ve yetkilidir.
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Nitelikler:
Tercihen Lisans Eğitimi (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 1 yıl iş tecrübesine
sahip olmak. MS Office programlarını bilen. Seyahat engeli olmayan. Tam
sağlıklı olmak. Sorumluluk alabilen, takip gerektirmeyen, kendi iş planını
yapabilen, görev, yetki ve sorumluluklarını kullanabilen.

TESCİL BİRİMİ
Tescil Şefi ve Tescil Memuru olmak üzere toplam 2 kişilik kadrosuyla
borsa üyelerine hizmet vermektedir.
Borsa Tescil servisinin görevleri kısaca özetlenmiştir: Borsaya dahil,
maddelere ait alım satımların mevzuata uygun olarak tescillerinin
yapılmasını, Borsamıza üye olan alıcı ve satıcının gerçek piyasa fiyatları
üzerinden alım-satım yapmalarına imkan sağlamak, tarafların hak ve
hukukunu teminat altına alarak güven içerisinde işlemlerini yapmalarına
ortam hazırlamak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı,
günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler hazırlayarak serbest piyasa
fiyatlarının ilanını, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler ve
şahıslardan gelen bilgi edinme ve istatistiksel veri taleplerini
cevaplanması işlemleri sağlamak görevleri arasındadır.
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TESCİL ŞEFİ :
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Genel Sekreter
Kendisine Bağlı Bölümlerin Görev Unvanı: Tescil Memuru,
Vekâlet Durumu: Tescil Memuru
Görev ve Yetkileri:
 Tescil Şefi Borsada yapılacak tescilleri Tescil Prosesi ,Tescil
Yönetmeliği , Meclis ve Yönetim kararları çerçevesinde yapar.
 Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini
kontrol etmek.
 Bilgisayar programına tescil bilgilerini girerek ücret bilgilerini
girmek.
 Beyannameyi çıkarmak
 Beyannamedeki imzaları tamamlamak.
 Fatura fotokopilerini alıp Borsada kalacak tescil beyannamesine
eklemek.
 Yapılan tescil sayısı, hatalı tescil sayısı, aylık tescil, yıllık tescil
verilerini tutmak.
 Tescil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak.
 Tescil ile ilgili beyanname ve diğer belgelerin takip ve kontrolünü
sağlamak.
 Günlük ürün fiyatlarını tespit ve ilan etmek.
 Firmaların dış borsa alımlarına ait beyannamelerin teyidini alarak
stok kayıtlarını işlemek.
 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.
 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.
 Kurum içinde müşteri odaklılık çerçevesinde çalışmak.
 Tescil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili gerekliliklerini
yerine getirmek.
 Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
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Nitelikler: En az lise eğitimi almış, Word ve Excel programlarını kullanma
ve kullandırma yeteneğine sahip, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemleri ile ilgili eğitimleri almış, grup çalışması yapabilecek,
yöneticilik yeteneğine sahip.

TESCİL MEMURU:
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Tescil Şefi
Vekâlet Durumu: Tescil Şefi
Görev ve Yetkileri:
 Tescil Memuru Borsada yapılacak tescilleri Tescil Prosesi ,
Tescil Yönetmeliği , Meclis ve Yönetim kararları
çerçevesinde yapar.
 Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini
kontrol etmek.
 Bilgisayar programına tescil bilgilerini girerek ücret
bilgilerini girmek.
 Beyannameyi çıkarmak
 Beyannamedeki imzaları tamamlamak.
 Fatura Fotokopilerini alıp Borsada kalacak tescil
beyannamesine eklemek.
 Yapılan tescil sayısı, hatalı tescil sayısı, aylık tescil, yıllık
tescil verilerini tutmak.
 Tescil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak.
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 Tescil ile ilgili beyanname ve diğer belgelerin takip ve
kontrolünü sağlamak.
 Günlük ürün fiyatlarını tespit ve ilan etmek.
 Firmaların dış borsa alımlarına ait beyannamelerin teyidini
alarak stok kayıtlarını işlemek.
 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.
 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.
 Kurum içinde müşteri odaklılık çerçevesinde çalışmak.
 Tescil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB
Akreditasyon Sistemi ilgili gerekliliklerini yerine getirmek.
 Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Nitelikler:
En az lise eğitimi almış, Word ve Excel programlarını
kullanma ve kullandırma yeteneğine sahip, TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri ve TOBB Akreditasyon Sistemi ile ilgili eğitimleri
almış, grup çalışması yapabilecek, yöneticilik yeteneğine sahip
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MUAMELAT SERVİSİ
Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen
mevzuat ve yönetmelik hükümleri Muamelat Servisi’ne, genel
sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini yerine
getirme görevi vermiştir. Bu amaçla; Üyelerin sicil dosyalarını
düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek
isteyen
firmaların
işlemlerini
gerçekleştirmek,
üyelerin
durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, üyelerin talep edeceği
hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri
düzenlemek, Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ
kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer
servislere ve üyelere kararları iletmek, 5174 sayılı kanunun birinci
paragrafı uyarınca Borsaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olan
üyelerin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli
hizmetleri yapmak.
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MUAMELAT MEMURU:
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Genel Sekreter
Vekâlet Durumu: Muhasebe Şefi

Görev ve Yetkileri:
 Gelen-giden evrak kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere
ulaştırılmasını sağlamak.
 Üye Kayıtlarını yapmak ve üyelere ait sicil dosyaları tutmak
 Rayiç fiyat araştırmasını yapmak.
 Borsa yazışmalarını yazarak onaya sunmak.
 Borsaya gelen telefonların ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak.
 Borsa tarafından yapılacak telefon görüşmelerinin bağlantısını
sağlamak.
 Personelle ilgili yazışmaları, evrak ve kayıtları düzenlemek ve
tutmak.
 Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenleri düzenlemek ve
arşivlemek.
 Bültenleri ve tescil işlemlerine ait istatistiki bilgileri ve formları
tanzim etmek TOBB, Bakanlık vb. ilgililere göndermek.
 TOBB Borsa muamelat yönetmeliği çerçevesindeki muamelatla
ilgili tüm faaliyetleri yürütmek.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili gerekliliklerini
yerine getirmek.
 Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Nitelikler: En az lise eğitimi almış, Word ve Excel programlarını
kullanma ve kullandırma yeteneğine sahip, TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimleri almış, grup çalışması yapabilecek,
konuşması düzgün olan.
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AKREDİTASYON ve KALİTE
SORUMLUSU :
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Genel
Sekreter
Kendisine Bağlı Bölümlerin Görev Unvanı:
Akreditasyon ve Kalite Sorumlusu
Vekâlet Durumu: Tescil Memuru

Şekil 1














Görev ve Yetkiler :
Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 uluslararası kalite
standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi,
dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden
geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.
Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder,
Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü
bildirimin yapılması için ilk mercidir.
Kalite biriminin sorumlusudur.
Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri
hakkında rapor vermek,
Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı
tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması
amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor
vermek.
Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El
Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak,
sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
Üye şikayetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine
duyurmak, kayıt altına almak, ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü
anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
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Düzeltici
Önleyici
Faaliyetlerin
koordinasyonunu
ve
sonuçlandırılmasını takip etmek,
TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve
dökümantasyonun hazırlanması,
Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek,
Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve
talimatların uygulanmasını sağlar.

Nitelikler :
En az ön lisans mezunu. World ve Excel programlarını kullanabilen
ve kullandırma yeteneğine sahip. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemleri ile ilgili eğitimleri almış. Grup çalışması yapabilecek. Askerlik
Yapmış(Erkek Adaylar için) Seyahat engeli olmayan. Sorumluluk
alabilen, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, görev, yetki
ve sorumluluklarını bilen.

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
Bağlı Olduğu Bölümün Görev
Unvanı: Genel Sekreter
Vekâlet
Durumu:
Genel
Sekreterlikçe
görevlendirilen
diğer personel
Görev ve Yetkileri:
 Ağa bağlı bilgisayarların iletişimini ve cihazların çalışır durumda
olmasını sağlamak.
 Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun
faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve
sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere
raporlamak.
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 Borsaya ait bilgilerin güvenliğini sağlamak. Bu amaç ile anti-virüs
yazılımlarının güncellenmesi, bilgi yedeklerinin alınması ve sistemler
değiştiğinde bilgi güvenliği risk analizi yaparak gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.
 Borsanın bilişim sisteminin sürekli çalışır olması için bakım ve onarım
faaliyetlerini koordine etmek.
 Borsanın internet sayfasını düzenlemek, güncellemelerini yapmak,
hataları takip etmek ve gidermek, sitenin bağlı olduğu server ile ilgili
bakım çalışmalarını yapmak yada yaptırmak.
 Borsaya ait haber ve duyuruları sosyal ağlarda paylaşmak.
 Borsanın e-posta hesaplarını açmak, işlevselliğini ve güvenliğini
sağlamak.
Tüm birimlerce elektronik ortamda üretilen bilgilerin yedeklemesini
periyodik olarak yapmak.
 Kullanılan yazılımların geliştirilmesi için tüm birimlerden görüş almak,
Genel Sekreterliğe raporlamak, tedarikçi firmaya iletmek, takip etmek,
sonuçlandırmak.
 Borsanın dijital arşiv sisteminin alt yapısını oluşturmak, takip etmek,
 Bilgi güvenliği kapsamında tatbikat programı hazırlamak, düzenlemek
ve raporlamak.
 Odanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının
gerçekleşmesini sağlamak.
Nitelikler:
En az ön lisans mezunu. Kamu hizmeti verebilecek düzeyde ve
sabıkası olmayan. Tercihen yabancı dili olan. ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi konusunda bilgili, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilen.
Hızlı ve sağlıklı karar verebilme yeteneğine sahip. Araştırma, istatistik,
organizasyon, bilişim sistemlerinin bakımı ve onarımı konusunda
eğitimli. Raporlama ve sunum tekniklerini bilen. Bilgi güvenliği
konusunda bilgili. İnsan ilişkilerinde başarılı. TOBB tarafından
oluşturulan yazılımı kullanabilecek derecede bilgisayar kullanma
bilgisi olan.
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BASIN YAYIN İLETİŞİM SORUMLUSU
Bağlı Olduğu Bölümün Görev Unvanı: Genel Sekreter
Vekâlet Durumu: Genel Sekreterlikçe görevlendirilen diğer personel
Görev ve Yetkileri:
 Basın yayın işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir
şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlamak.
 Borsa tarafından yayınlanan haber bültenlerinin hazırlanarak
genel sekreterin onayından sonra basım ve dağıtımının koordine
edilerek takip edilmesi.
 Medyanın takip edilerek borsa ile ilgili haberlerin arşivlenmesi.
Konu ile ilgili olarak Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkanına
bilgi vermek.
 Basına verilecek borsa ile ilgili her türlü haber, duyuru, açıklama,
bülten ve bildirilerin hazırlanarak Genel Sekreterin onayından
sonra basına gönderilmesi.
 Yönetim Kurulu Başkanının toplantı konuşma metinlerinin
hazırlanarak Genel Sekreterin onayına sunmak.
 Basın arşivinin oluşturulması.
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 Borsanın tanıtımı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak.
 Borsa web sitesinin tasarımına yardımcı olmak, borsa
duyurularının web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
 Basın ile ilgili faaliyetler konusunda verilecek diğer görevlerin
yerine getirilmesi.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ilgili gerekliliklerini
yerine getirmek.
 Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Nitelikler:
En az ön lisans mezunu. Kamu hizmeti verebilecek düzeyde ve
sabıkası olmayan. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konusunda
bilgili, Halkla İlişkiler memurluğu hizmetlerini, ilgili yasa ve
yönetmelikleri bilen. Hızlı ve sağlıklı karar verebilme yeteneğine
sahip. İnsan ilişkilerinde başarılı. Word ve Excel programlarını
kullanma ve kullandırma yeteneğine sahip, TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri ve TOBB Akreditasyon Sistemi ile ilgili eğitimleri

ŞOFÖR:
Bağlı Olduğu Bölümün
Görev Unvanı : Genel
Sekreter
Vekâlet Durumu:
Genel Sekreterlikçe
görevlendirilen
personel
Görev ve Yetkileri:
 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
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prosedür doğrultusunda yürütmek. İlgili proseslerin ve çalışma
talimatlarının uygulanmasını sağlamak.
 Başkanın, Yöneticilerin ve amirlerinin gerek şehir içi gerekse şehir dışı
çalışmalarında, ulaşımını sağlamak.
 Koruma görevi üstlenmek.
 Aracın yağ, akaryakıt ve yedek parça bakım ve onarımlarını periyodik
olarak yaptırmak.
 Seyahat halindeyken trafik kurallarına uymak.
 Aracın her zaman kullanıma hazır halde bulunmasını sağlamak.
 İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm,
evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinlerinde, Genel
Sekreterlikçe uygun görülen birime vekaleten bakmak.
 Yapılacak fizibilite çalışmalarına katılma yetkisi.
 Seyahatlerde Araç Görev kâğıdını doldurmak.
 Yukarıda yazılı olan görevleri yerine getirmekle üst amirine karşı
sorumlu ve yetkilidir.
 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel sekreter tarafından verilecek diğer
görevler.
Nitelikler: Tercihen mezunu. Tercihen kamu veya özel sektörde en az 1
yıl iş tecrübesine sahip olmak. E Tipi Sürücü Ehliyeti olan. Askerlik yapmış
erkek. Seyahat engeli olmayan. Tam sağlıklı olmak. Şoförlük tecrübesi
tam olmak.

İDARİ HİZMETLER SORUMLUSU
Bağlı Olduğu Bölümlerin Görev Unvanı: Genel Sekreterlik
Vekâlet Durumu: Genel Sekreterlikçe görevlendirilen personel
Görev ve Yetkileri:
 Çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim sistemi için TSEN-ISO 9001 standartlarına göre yönlendirmek. Doküman kontrol, Kayıt
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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.
 Hizmetin yürütülmesinde kullandığı alet-ekipman, makine ve diğer
donanımları amacına uygun olarak kullanmak ve korunmasını sağlamak.
 Borsa hizmet binası bahçesinin bakımının yapılması.
 Borsa idari binasında ve donatılarında bakım ve onarım işlerini takip
etmek, yapılacak bakımlar için bilgi vermek. Talimatlar doğrultusunda
işlerin yapılmasını sağlamak.
 Gerekli durumlarda borsa ulaşım araçlarını kullanmak, araç görev
kâğıdı doldurmak ve arşivlemek. Gerekli durumlarda borsa araçlarının
bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 Borsanın ihtiyacı olan malzemeyi Genel Sekreterin bilgisi dahilinde
tedarik etmek.
 Servisler tarafından gerekli görülen hallerde fotokopi ve fax
hizmetlerinin yerine getirilmesi.
 İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm,
evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinlerinde, Genel
Sekreterlikçe uygun görülen birime vekaleten bakmak.
 Yukarıda yazılı olan görevleri yerine getirmekte Genel Sekretere karşı
sorumlu ve yetkilidir.
 Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevler.
Nitelikler: Lise Eğitim Alan. Kamu veya özel sektörde en az 1 yıl iş
tecrübesine sahip olmak, askerlik yapmış(Erkek Adaylar için), tam sağlıklı
olmak. Temel bilgi, beceri ve davranışlar kendi iş planını yapabilen,
sorumluluk alabilen.
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ÇALIŞMA DÜZENİ
Borsada ve Borsanın kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler,
5174 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkartılan Yönetmeliklerde yer
alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Ancak 5174
Sayılı Kanunun geçici 12. Maddesi gereğince kanun yürürlüğe girdiği
tarihte oda , borsa ve Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde
istihdam edilmekte olanların, mevcut statülerine göre istihdam
edilmelerine devam olunur.
Borsa personelinin tayin, terfi ve özlük hakları ile ilgili hususlar 5174
Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümlerine
göre yürütülür.
Karşılıklı ilişkileri bulunan ve kaliteyi etkileyen işleri yöneten,
uygulayan ve doğrulayan tüm personelin görevleri Kalite El Kitabında
tanımlanmıştır.
Düzce Ticaret Borsası personeline ait tüm genel hak ve
yükümlülükler BORSAMIZ İÇ YÖNERGESİ’nde tanımlanmıştır.
Borsa personeli, işlerini mevzuat hükümlerine Meclis ve Yönetim
Kurulu Kararlarına uygun olarak yapmak zorundadır. Borsa personeli
organ seçimlerinde seçilecek yeler lehinde ve aleyhinde hiçbir şekilde
propaganda yapamaz.
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İşe Müracaat ve Personel Göreve Alınma Şartları
Borsanın birimlerinde çalıştırılmak üzere ilk defa göreve alınacak
personel yazılı veya sözlü sınavlar sonucu belirlenir. Sınav soruları ve
şekli teşkil edilecek bir komisyon tarafından tespit edilir. Komisyonun
kimlerden teşekkül edeceğine Yönetim Kurulu karar verir. Sınav
şartları ve günleri ilanla bildirilir. Borsada ilk defa göreve
başlayacaklar, 5174 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında, 4857
sayılı Kanuna tabidir. Sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavları
kazananlar aday personel olarak işe başlatılır. Adayların azami 2 ay
deneme süreleri olup, belirli süreli iş sözleşmesi imzalanır. Adaylık
süresi içinde tutum ve davranışlarında memur ve hizmetlilik ile
bağdaşmayan durumları, devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma yönünden
yetersizlikleri, görevine son vermeyi gerektiren disiplin suçu işledikleri
saptananların görevlerine derhal son verilir.
İşe Alınacaklardan İstenilecek Belgeler
a-) Nüfus cüzdanın onaylı örneği,
b-) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
c-) Öğrenim belgesinin onaylı örneği,
d-) İkametgâh il muhaberi,
e-) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
f-) 4 adet fotoğraf,
g- )Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Borsa personelinin göreve alınma şartları, Personel Yönetmeliğinin 9.
Madde hükümlerine göre yapılır.
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Aday Personellerin Oryantasyonu:
Personel hangi birimde istihdam edilecekse o birimin şefi tarafından
personele kurum kültürü, kurum organizasyon yapısı, bölümlerin
fonksiyonları, çalışma düzeni ve servisin işleyişi hakkında eğitim ve
personel el kitabı verilir. Personelin işe kısa sürede uyum göstermesi
için yapılan faaliyetler oryantasyon programının konusunu oluşturur.
Verilen eğitimler sonucunda Oryantasyon Eğitimi Performans
Değerlendirme Formu doldurularak genel sekreterliğe bilgi verilir.
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Nakil ve Görev Yeri Değişikliği
Borsa personelinin görev ve unvanları, tabi oldukları mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, değiştirilebilir. Personelin isteği
üzerine görev yeri değişikliği borsa personeli gerekçesini açıkça ve
yazılı belirtmek koşuluyla görevinin ve görev yerinin değiştirilmesini
isteyebilir. Değişiklik isteyen personel bağlı bulunduğu bölüm
sorumlusu kanalıyla dileğini yazılı biçimde Genel Sekreterliğe iletir.
Böyle bir dilek olduğunda yerine getirilmesi idarenin uygun görmesi
ve uygun boş kadro bulunmasına bağlıdır. 4857 sayılı kanuna tabi işe
başlatılan personel için iş kanuna tabi ve iş sözleşmesine aykırı
olmamak kaydıyla aynı hükümler uygulanabilir.
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Hizmet Gereği Görev Yeri Değişikliği
4857 sayılı kanuna tabi personel için iş kanunu ve iş sözleşmesi
hükümleri dikkate alınır. Hizmet Gereği Görev Yeri Değişikliği
Aşağıdaki Durumlarda Yapılır;
a-) Borsada yeni birim ve hizmet dallarının açılması sebebiyle
meydana gelen personel ihtiyacının karşılanması,
b-) Yeni işe alınan personelin borsa içinde çeşitli görevlerde
denendikten sonra yeteneklerine en uygun işte görevlendirilmeleri,
c-) Borsanın hizmet yükünün personel arasında dengeli bir şekilde
paylaştırılması,
d-) Görev yerinin değiştirilmesine idari yönünden gerek görülmesi, e) Görevinde başarısızlığın tespit edilmesi,
f-) Teftiş ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla görevden
uzaklaştırılması,
g-) Yönetim kurulunun verdiği görevleri yerine getirmekte sorun
çıkarma, verimli olamama, direnme, yanlış uygulamalarla yönetimi,
üyelere veya başka kurumlara karşı küçük düşürmeye çaba sarf
etmek.
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Üst Göreve Atanma veya Görev Yeri Değişikliğinde Özlük
Haklar
Borsa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak ve aylık
dereceleriyle personeli, bulundukları kadro derecelerine eşit veya
yönetim kurulunun uygun göreceği üst bir göreve atayabilir. Borsa
1.2.3. derecelerdeki sorumluluk taşıyan yönetici kadrolarını süre kaydı
aranmaksızın atamadaki usul ve esaslar dairesinde kuruluş
bünyesinden personel atayabilir. Bu madde hükümlerine göre
atananlar, atandıkları kadronun aylık ( ek gösterge dahil) ve diğer
haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu
kadrolarda geçirdikleri her yıl, kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece
yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine
esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak
atandıkları kadro aylıkları, başka göreve atanmaları halinde kazanılmış
hak sayılmaz. İş Kanununa tabi personel de, İş Kanunu ve iş
sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla farklı bir göreve atanabilir.
Nakilde Göreve Başlama Süresi Borsa içi nakillerde personel, nakil
kararının tebliğini müteakip devir teslim işlemini tamamlayarak 24
saat içinde yeni görevine başlar. Görevin özelliği dolayısıyla devir
teslim işleminin 1 günde bitirilememesi halinde gerekçe gösterilmek
suretiyle genel sekreterliğe yazılı talepte bulunulur. Genel sekreterlik
makamının takdiri ile devir teslim süresi uzatılabilir. Borsaya bağlı bir
kuruluşa atananlar nakil emrinin tebliği tarihi müteakip 5 gün içinde
yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Zorunlu ve geçerli bir
sebebe dayandırılmaksızın 5 günü takip eden ilk iş gününde yeni
görevine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar.
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Günlük Çalışma Saatleri ve Tespiti
Borsa personelinin haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu
süreler cumartesi ve pazar günleri tatil olarak düzenlenir. Günlük
çalışma saatlerinin başlama ve bitimi ile öğle dinlenme saati süresi
hizmetin özelliğine göre genel sekreterlikçe düzenlenir. Gerekli
görüldüğünde personele mesai saatleri dışında da çalışma
yaptırılabilir. İşin gereği cumartesi veya pazar günü çalıştırılan
personele fazla mesai kuralları uygulanır veya hafta içi izin
kullandırma yoluna gidilebilir.

Fazla Çalışmaların Düzenlenmesi
Borsa personelinin haftalık mesai süresi 5174 sayılı kanunun geçici 12.
Maddesi kapsamında çalışanların 40 saatin üzerinde, 4857 sayılı Kanun
hükümlerine göre çalışanların 45 saatin üzerinde yapacakları çalışmalar
için fazla mesai adı ile ödeme yapılır. Ancak Güvenlik görevlisi olarak
çalışanlara haftalık çalışma saatlerini aşmamak kaydıyla mesai dışı
saatlerde çalışması halinde fazla çalışma ücreti ödenmez.
a-Fazla çalışma ücretleri saat başına maaşın 1/169 dur.
b-Tatil günleri ücretleri ise maaşın 1/30’u günlük ücret olarak hesaplanır
1/8 lik saat ücretinin % 100 zamlısıdır.
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Personelin Göreve Devamının İzlenmesi ve Kontrolü
Borsa personeli genel sekreterlikçe saptanan çalışma saatlerine
uymak zorundadır. Personelin göreve devamları sabah akşam işten
ayrılma saatlerinde elektronik parmak sistemi ile belirlenir. Geç
kalanlara “gecikti” işlemi yapılır. Personel göreve geldiği halde
parmak okutmaz veya geç geldiğini bildirmez ise hakkında göreve
gelmemiş işlemi yapılır. Personelin göreve devamını genel sekreterlik
izler. Göreve geç gelmeyi alışkanlık haline getirenlerle devamsızlığı
kabul edilebilir bir mazerete dayanmayanlar hakkında soruşturma
açılır.

İZİNLER:
Borsada çalışan personele
yıllık izin, mazeret izni,
hastalık izni ve ücretsiz izin
olmak üzere 4 çeşit izin
verilir.

Yıllık İzinler
Borsada 5174 sayılı Kanunun
geçici 12 inci maddesine tabi
olarak çalışan personelden
hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlara(10 yıl dâhil) yılda yirmi gün,
on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli izin verilir. 4857 sayılı kanuna
tabi çalışan personelden bir yıldan beş yıla kadar olanlara (5 yıl dahil)
14 gün, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün, on beş yıl
dahil ve daha fazla hizmeti olanlara yirmi altı gün yıllık izin verilir.4857
sayılı kanuna tabi çalışanların izinleri bu sürelerden aşağı indirilemez.
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Ancak yapılacak iş sözleşmelerinde bu süreler arttırıla bilinir.
Borsadaki hizmeti bir yılı doldurmayanlara yıllık ücretli izin verilmez.
Yıllık ücretli izinler her yıl ocak ayında belirlenir. İzin defterine
belirlendiği şekilde kaydedilir. Sırası gelen yıllık iznini kullanır.
Personel arasında izin değişikliği genel sekreterliğin onayı ile
yapılabilir. Personelin kullanamadığı izinler ertesi yıla aktarılır. İzin
esnasında izin kullanan personele ihtiyaç duyulduğunda, genel
sekreterlikçe geri çağrılabilir. Bu çağrıya uyup geri dönmeye ve göreve
başlamaya mecburdur. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda
toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Mazeret İzni
Aşağıdaki hallerde personele mazeret izni verilir:
a-) Doğum izni: Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve
doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta
süre ile aylıklı izin verilir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde
doktor onayı ile personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş
yerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler doğum
sonrası sürelere eklenir. Personele 1 yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin
kullanımında annenin saat seçim talebi dikkate alınır. İş kanuna tabi
personel için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Eşi doğum yapan
erkek personele 3 gün izin verilir.
b-) Ölüm izni: Personelin eş, çocuk, anne, baba, kardeşlerinin ölümü
halinde 5 gün ölüm izni verilir.
c-) Evlenme izni: Personelin kendisinin veya çocuklarının evlenmesi
halinde 5 gün evlenme izni verilir.
d-) Ayrıca personelin mazeretine binaen idarenin de uygun görmesi
ile yılda 10 güne kadar mazeret izni kullandırıla bilinir. Ancak bu izin
bir hak olamayıp mazeretin önemine ve idarenin takdirine göre
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kullandırılır. O yıl içinde yıllık izin hakkı olan personele bu tür mazeret
izni verilmez.

Hastalık İzni
Borsa personeline hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca
verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine ücret ve özlük
haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar dairesinde genel sekreter
ve yönetim kurulu onayı ile
a-) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti olanlara yılda en çok 3 aya
kadar,
b-) Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlara yılda en çok
6 aya kadar,
c-) On yıl ve daha çok hizmeti olanlara yılda en çok 12 aya kadar,
d-) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar izin verilir. İzin
süresinin sonunda hastalıkların devam ettiği resmi sağlık kurullarının
raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına daha uzatılır. Bu sürenin
sonunda da iyileşemeyen borsa personeli hakkında emeklilik
hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden
kazandıkları, resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler tekrar
görev almak istedikleri takdirde eski sınıf ve derecelerine öncelikle
tayin edilirler. Hastalık izni alanlar, izinlerinin sonunda işe
başlayabilmek için, tamamen iyileştiklerine dair resmi bir sağlık
kurumundan alacakları sağlık raporunu borsaya ibraz etmek
zorundadırlar. İş kanuna tabi personel için ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Ücretsiz İzin Personelin yazılı talebi ve idarenin uygun
görmesiyle personele 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Personele
on yılını aşmış olmak kaydı ile çalışma süresi içerisinde bir defaya
mahsus olmak üzere ücretsiz izin verilir. Ancak mazeretin kalkması
halinde personelin derhal görevine dönmesi zorunludur.
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Muayene, Tedavi Giderlerinden Kimler Nasıl Yararlanır
Part time çalışan sözleşmeliler dışındaki borsa personeline (Sözleşmeliler dahil)
çalışmayan eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve aile yardımı alan
çocuklarının hastalanmaları halinde resmi sağlık kurumlarınca veya borsanın
anlaştığı ve gerekli gördüğü hastane veya hekimler vasıtası ile tedavileri
yaptırılır ve bununla ilgili her türlü masrafları borsaca karşılanır. Anlaşmanın
olmadığı sağlık kurumlarında tedavi olanların tedavi giderlerinin Emekli
Sandığının ödediği kadarı ödenir kalanı personel karşılar.
Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedelinin % 20 si ilgili
personel tarafından ödenir.
Sadece personele diş protezi için yaptıkları harcamaları(alt üst çene veya tek
çene için ve bir defaya mahsus olmak üzere),Diş çekimi ,Diş Dolgusu, Kaplama
(porselen hariç)ve ağız içi tedavilerinde Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği
Fiyat tarifesinin (kdv hariç) 3katı ödenir. Gözlük camlarının bedelleri
reçetelere göre ödenir. Güneş Gözlüğü için ödeme yapılmaz. Gözlük camı ve
Gözlük çerçeveleri için Fatura bedeli karşılığı ödeme ( en çok) Devlet
memurları Tedavi Yönetmeliği Fiyat tarifesinin 3 katı olarak yapılır. Gözlük
çerçeve ömrü büyükler için 4 yıl, küçükler için 2 yıldır.
Yapılacak tüm tedaviler ile yukarıda istisna tutulanlar dışına resmi gazetede
yayınlanan ilgili yıl tedavi yönetmeliği ücretleri gözetilir.
TOBB Emekli Sandığının SGK ile birleşmesinden sonra yeni oluşan şartlara göre
ve Yönetim Kurulunun kararına göre ödeme yapılır.
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Personel Kimliği
Her borsa personeli için bir personel kimliği düzenlenir. Herhangi bir
nedenle Borsa personeli olma sıfatını kaybedenlerden kimlikleri geri
alınır.

Sicil Dosyası
Her Borsa personeli için bir sicil dosyası bulunur. Sicil Dosyasında;
personelin göreve başlangıcı, kadrosu, aylık ücreti, terfileri, görev
değişiklikleri, aldığı takdirler, cezalar, izinler, sağlık durumları, medeni
durumları, kişisel durumları ile bunlardaki değişiklikler işlenir.
Emekliliği hak edenler ise Personel Yönetmeliğinin 24. Maddesi
hükümleri uygulanarak emekliye sevk edilir.
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Borsanın Hizmetleri
Ana Süreç

Süreç

Faaliyet
Tescil İşlemleri

Operasyonel Hizmetler

Üye Sicil
Belgelendirme
Laboratuvar

ÜYE HİZMETLERİ

İletişim Ağı
Taktik Hizmetler

Politika Temsil
İş Geliştirme , Eğitim, Danışmanlık, Destek
Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Yönetişim - ISO 9001- Akreditasyon
Araştırma - Geliştirme - Planlama-Kaynak Yönetimi

Stratejik Destek
Faaliyetleri
DESTEK
FAALİYETLERİ

Haberleşme - Yayınlar
Bilişim Teknolojileri Kullanımı
Üye İlişkileri Yönetimi
Proje Geliştirme ve Yönetimi
Bilgi İşlem

Klasik Destek Faaliyetleri

Mali İşler
İdari İşler
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