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 BORSALARIN KURULUŞ AMAÇLARI VE GÖREVLERİ : 

1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil 

etmek. 

2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü 

dairesinde tespite ilân etmek. 

3. 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. 

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 dahil 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 ilân etmek. 
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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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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 

 

 

Meclis

Hesapları İnceleme 
Komisyonu

Yönetim Kurulu

Düzce Ticaret Borsası 
Özel Gıda ve Kontrol  

Laboratuarı 

Genel Sekreter

Akreditasyon ve 
Kalite

Basın Yayın

Muhasebe

Tescil

Muamelat

Bilgi İşlem

İdari Hizmetler

Disiplin Kurulu

Akreditasyon İZleme 
Komitesi
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          ORYANTASYON  

     5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununa tabii borsamızda 

yapılan seçimler sonucu oluşan Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, 

Komisyon üyelerine yönelik olarak seçim sürecini takip eden on iş günü 

içinde Genel Sekreterin daveti üzerine organ üyeleri bir araya toplanır. 

Toplantıda genel sekreter tarafından organ üyelerine borsalar hakkında 

genel bilgiler, görevleri ile ilgili konularda slayt gösterisi olarak brifing verilir. 

Oryantasyon materyali olarak Düzce Ticaret Borsası El kitabı üyelere 

dağıtılır.  
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 GÖREV TANIMLARI  

Yönetici El Kitabının bu bölümünde kurumumuzdaki tüm yöneticilerle ilgili 

onaylanmış görev tanımları yer almaktadır.  

      BORSA MECLİSİ : 

      Meclis, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ 

Seçimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 21 üyeden oluşur. 

Borsanın karar ve denetim organı olan Meclisin görev süresi dört yıldır. 

Borsa Meclisinin ilk toplantısında, dört yıl için bir başkan ile bir başkan 

yardımcısı ve bir kâtip üye seçilir. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. 

Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve 

üyeliğine seçilemezler Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel 

kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve 

borsaların meclisleri ile 17.07.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre 

kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 
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Meclisin Görevleri: 

 a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek 

 b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

 c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

 d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.  

e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.  

f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları 

sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları 

çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 

 g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, 

mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.  

h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara 

karar vermek. 

 ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra 

etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para 

alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde 

şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

 k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

 l) 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.  

m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin 

derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları 

incelemek ve kesin karara bağlamak. 

 n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.  

o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve 

kongrelerine delege göndermek.  
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p) 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. 

 r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 

meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

  t) TOBB Akreditasyon Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak. 

 

 

Borsa Meclis Üyeleri : 
 
Rahmi SOLAK – Başkan                                           Mehmet SÖZER – Üye  

Bilal MUTLU – Başkan Vekili                                  İsmail Ergin YAVUZ – Üye  

Alaattin SERT – Üye                                                 Tahir GÜLBAHAR – Üye  

Nurettin KARSLIOĞLU – Üye                                  Yasemin KARSLIOĞLU – Üye  

Ömer TOZAN – Üye                                                 Kerim ERDOĞAN – Üye  

Kemal GENÇ – Üye                                                  Mevlüt AYYILDIZ – Üye  

Şefik KAYA-  Üye                                                      Hasan LEVENT – Üye  
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BORSA MECLİS BAŞKANI  :  
 

 
Meclis Başkanı Rahmi SOLAK 
 
Görev ve Yetkileri  
 

1- Borsa Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,  
2- Borsa  Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve 

saatlerini tespit etmek,  
3- Borsa Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek, 
4- Borsa Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını 

sağlamak, 
5- Borsa Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip 

etmek, 
6- Mecliste görüşülecek Borsa bütçesini önceden Hesapları inceleme 

komisyonuna havale etmek, 
7- Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları 

sıra ile Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından 
başlamak üzere yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar 
ve yetkilerini kullanırlar, 
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8- Toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin 
çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel 
vasıtasıyla bildirim yapmak, 

 

 Görev Profili  

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 oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda 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 dahil 
 edilmiş olmak, 
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 
g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 
 dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.  

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan 
yardımcısı seçer.  
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, 
aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli 
ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 
Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve 
üyeliğine seçilemezler. 
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BORSA YÖNETİM KURULU  : 
 

   Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, “Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre 5 üyeden oluşur. Borsanın yürütme 
organı olan yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kurulu 
Başkanı, meclis tarafından, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu asıl ve 
yedek üyeleri ile birlikte seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk 
toplantısında, dört yıl için iki başkan yardımcısı ile bir sayman üye seçer. 
Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. Bir borsanın yönetim kurulu 
başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın 
meclisinde görev alamaz. 
 

      Yetki 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.  
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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.  
 

Yönetim Kurulu Toplantıları: 
 
    Haftada bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkanın, 
yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısı üzerine her zaman 
olağanüstü toplanabilir. Beş kişilik yönetim kurulunda en az iki, üyenin 
yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yönetim 
kurulu üç gün içinde, başkanın yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı 
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu toplantılarında 
görüşülecek konuların bir gündemi yapılır.  
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Gündemi Genel Sekreter Başkanla görüşerek hazırlar. Gündemler 
toplantıdan önce üyelere tevdi edilir. Meclis gündemine Yönetim Kurulu 
tarafından alınması istenilen hususlar önceden Yönetim Kurulunda 
görüşülür ve karara bağlanır. Yönetim Kurulu Başkanı, başkan vekilleri ve 
üyeleri, Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanmadan Meclis 
gündemine resen bir madde koyduramaz. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya 
katılmaya mecburdurlar. Ancak, geçerli sayılacak mazeretlerine istinaden 
izinli sayılabilirler. Mazeret beyanları başkanlığa yazılı veya sözlü olarak 
yapılır. Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılabilecek bir özre 
dayanmaksızın gerek birbiri ardından üç toplantıya gelmeyen, gerekse 
mazeretli olsun olmasın 6 aylık bir devrede toplantıların yarısından bir 
fazlasına katılmayan Başkan, başkan vekilleri ve üyeler istifa etmiş sayılır. 
Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zaruri haller hariç evvelce 
kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiç kimse Yönetim Kurulu 
toplantılarına alınmaz. istisnai ve zaruri hallerin nelerden ibaret 
bulunduğunu Yönetim Kurulu takdir eder 

 
 
 
 
Yönetim Kurulu  
 
Nurettin KARSLIOĞLU- Başkan  
 
Ömer TOZAN – Başkan Vekili  
 
Kemal GENÇ – Başkan Vekili  
 
Şefik KAYA – Sayman  
 
Mehmet SÖZER- Üye  
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BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI  : 
 

                
 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin KARSLIOĞLU 
 
 Yetki ve Sorumluluklar  
1- Borsayı hukuki bakımdan temsil etmek. 
2- Oda hizmetlerinin ve çalışmalarının yasa, yönetmelikler ve uluslararası 

standartlara uygun yürütülmesinin sağlanması ve faaliyetlerin denetlenmesi. 
3- Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu 

toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek, toplantılara 
başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek, 

4- Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini 
kontrol ve takip etmek, planlanan işleri Oda Meclisinin onayına sunak.  

5- TOBB Akreditasyonu ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için 
en üst düzeyde sorumludur.  
 

 Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanı olarak 3 ayda bir toplantısını 
yapmak, akreditasyon sistemi çalışmalarını denetlemek, gözden geçirmek, 
TOBB Akreditasyon Sisteminin kurumda uygulanmasını sağlamak. 
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 Vizyon, misyon ve temel değerlerin belirlenmesini sağlamak. 

 4 Yıllık Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının hazırlanma süreçlerine 
katılmak. 

 Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak, alınan kararların 
uygulanmasını sağlamak. 

 Kalite yönetim temsilcisi atamak. 
Kalite hedeflerinin oluşturulması, kaynakların güvence altına alınması, sistemin 

bütünlüğünü sağlamak.Sorumluluk ve yetkilerin tanımlanmasını ve kurum içinde 

iletilmesini güvence altına almak.Yönetim Politikası ve stratejilerini belirler ve 

gerekli durumlarda Meclis onayı alındıktan sonra bu politika ve stratejiye uygun 

temsil ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. 

 

SAYMAN ÜYE GÖREV VE YETKİLERİ  
 
a) Yönetim Kurulu adına, borsanın 
gelir-gider ve muhasebe hesaplarının 
ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin 
yasa ve tüzüğe uygun olarak 
yürütülmesini kontrol ve koordine 
eder.  
b) Borsa gelirlerine ait makbuz ve 
belgeler ile tediye mahsup ve tahsilât 
makbuzları ile aylık mizanları ve 
raporları imzalamak,  
c) Genel Sekreterle birlikte muhasebe 
fişlerini kontrol ederek imzalar. 
 d) Tespit ettiği usulsüzlük ve 
noksanlıklar ile alınması gereken 

tedbirleri Yönetim Kuruluna rapor eder. 
 
Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun yetkilerinin devri: 
 Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını 
başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere 
devredebilir. 
 



 

 

17 Düzce Ticaret Borsası Yönetici El Kitabı  

Kasım- 2016 

 
 
 

      BORSA DİSİPLİN  KURULU  : 
      Borsa disiplin kurulu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Organ seçimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre altı asıl ve 
altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulunun görev süresi dört yıldır. Tüzel 
kişiler disiplin kurulu üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine 
seçilenler disiplin kurulu üyeliğine seçilemez. Oda 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. Tüzel kişilerin disiplin kurulu 
üyeliğine seçilebilmesi için gerçek kişi temsilcisinin bu fıkrada belirtilen 
şartları haiz olması gerekir. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk 
toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Gerektiğinde, başkanın 
veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Disiplin kurulu 
toplantılarına, başkanın yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar.  
       Yetki ve Sorumluluklar  

  Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin 
Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesinin 
“a” ve “b” bentlerinde tanımlanan görevleri icra etmek.  

         a) Üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Yönetmelikte öngörülen usul 
ve esaslara uygun olarak yürütmek.  

          b) Üyeler hakkında meclise, disiplin ve para cezası verilmesini 
önermek.  
 
Disiplin Kurulu  
 
Soydan TOPAL  - Başkan  
 
Yılmaz USTA – Üye  
 
Zehra  ALPER – Üye  
 
Hüseyin ALTUNBAŞ – Üye  
 
Ali ATASEVEN – Üye  
 
Ekrem KOCAYILDIZ – Üye  
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HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU  : 
    Borsanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur. Bu 
komisyon, borsa meclis üyeleri içinden üç üyeden oluşur. Hesapları 
inceleme komisyonu, bir başkan ile bir başkan yardımcısını seçer. 
Komisyona başkan, yokluğunda başkan yardımcısı başkanlık eder. 
Hesapları İnceleme Komisyonunun meclis sözcülüğü başkan veya başkan 
yardımcısı veya üyelerden biri tarafından yapılır. yapılır. 
 
     Yetki ve Sorumluluklar: 

1-Meclis Başkanı tarafından havale edilen Bütçe Tasarısını, Meclis 
Başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, Meclise sunmak. 
2-Meclis Başkanı tarafından havale edilen Kesin Hesabı, Meclis 
Başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek Meclise sunmak. 
3- Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve  
işlemlerini kontrol etmek. 
 

        
     Hesapları İnceleme Komisyonu  

 
 

       Bilal MUTLU  

       Kerim ERDOĞAN  

       Hasan LEVENT  
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AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ: 
      
Komite üyeleri; 

1- Yönetim Kurulu Başkanı  

2- Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye  

3- Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye  

4- Genel Sekreter  

5- Akreditasyon Sorumlusu  

 
      Yetki ve Sorumluluklar             

1- En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak. 
2- Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek. 
3- Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek. 
4- Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve 

Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır. 
5- Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB 

Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak. 
6- 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak. 

 
Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı  

1- Her üç ayda bir olağan toplanır. 
2- Başkanın talebi veya herhangi üç üyenin talebi üzerine de toplanır. 
3- Kararlar en az üç üye ile alınır.  
4- Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir. 

5-  Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde  ve denetimlerde ibraz edilir. 
 
Akreditasyon İzleme Komitesi  

Nurettin KARSLIOĞLU  

Kemal GENÇ  

Bilal MUTLU  

H. Fırkan KOMİT  

Büşra TERZİOĞLU  
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DÜZCE TİCARET BORSASI PERSONELİ : 

Genel Sekreter – Havva Fırkan KOMİT                           Tel :  533 212 55 99 

Muhasebe Şefi – Gülhan YILMAZ                                     Tel :  505 379 73 04 

Tescil Şefi – Hasan ERES                                                     Tel : 536 866 10 02 

Tescil Memuru – Ferhat ÖZCANIM                                  Tel : 532 665 15 79 

Muamelat Memuru – Büşra TERZİOĞLU                        Tel : 506 769 14 80  

Şoför – Hamdi ÖZCAN                                                         Tel: 533 264 40 91 

Görevli – İsmail KELEŞ                                                         Tel : 532 488 24 51 

Güvenlik – Hakan AYGÜN                                                   Tel : 542 236 10 19 

Güvenlik – Ersin ERES                                                         Tel :  542 834 50 76 

Güvenlik – Okan AYDOĞAN                                              Tel :  537 731 90 88 

Ahçı – Nurdagül  BEKTAŞ                                                   Tel : 537 340 15 64  
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Borsanın Hizmetleri  

Ana Süreç  Süreç  Faaliyet  

ÜYE HİZMETLERİ  

Operasyonel Hizmetler  

Tescil İşlemleri  

Üye Sicil  

Belgelendirme  

Taktik Hizmetler  

Laboratuvar  

İletişim Ağı  

Politika Temsil  

İş Geliştirme , Eğitim, Danışmanlık, Destek  

Sosyal Sorumluluk  

DESTEK 
FAALİYETLERİ  

Stratejik Destek 
Faaliyetleri  

 Kurumsal Yönetişim - ISO 9001- Akreditasyon  

Araştırma - Geliştirme - Planlama-Kaynak Yönetimi 

Haberleşme - Yayınlar  

Bilişim Teknolojileri Kullanımı  

Üye İlişkileri Yönetimi  

Proje Geliştirme ve Yönetimi  

Klasik Destek Faaliyetleri  

Bilgi İşlem  

Mali İşler  

İdari İşler  
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