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BAŞKAN’IN MESAJI

Ticaret Borsaları bulundukları ilin ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında aktif rol
üstlenmektedirler. 2005 yılında kurulan ve 12 yıllık hizmet geçmişine sahip olan Kastamonu
Ticaret Borsası, Kastamonu ilinin ve üyelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.
Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımız ile üyelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve
etkin hizmet sunumu ile karşılayan, bölge ekonomisine yön veren bir borsa olma hedefi
taşımaktayız.

Küreselleşme ile yaşanan değişim ve dönüşüm, kamu kurumları ve özel sektörü de içinde
barındıran tüm dinamik sistemlerin değişim ve gelişimlerini zorunlu hale getirmiştir. Yaşanan
değişim ve dönüşümler Borsa Yönetimi olarak bizlerin ve çalışan personellerin önümüzdeki 4
yıllık hizmet süresince neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağı, 2023 vizyonu
çerçevesinde ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla ne tür
girişimlerde bulunacağını ayrıntılarıyla gösteren bir planın hazırlanması gerekliliğini ortaya
koymuştur. Bu gereklilikle; Borsamız bünyesinde yenilikler üretmek, sürdürülebilir hizmet
kalitesi oluşturmak, belirlenen stratejileri bir plana dönüştürmek ve kurumsal yapı kazanmak
amacıyla tüm paydaşlarımızın katkıları ile 2014-2018 yıllarını kapsayan 4 yıllık stratejik plan
hazırlamıştır.

Stratejik planımızda nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi, stratejik amaç, hedef
ve uygulanacak olan faaliyetlerimizi zaman çerçevesi içerisinde belirleyerek, dökümante
edilen hedeflerin uygulamaya geçirilecek olması ile Kastamonu’nun kalkınmasına önemli
katkı sağlayacağı inancı taşıyoruz.

Stratejik Plan çalışmalarında katkı sağlayan tüm üye ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunar,
stratejik planlama ile yapılacak tüm hizmet ve faaliyetlerimizin Kastamonu’muzda
uygulanabilirliğini sağlamak için aynı performans ve fedakârlıkla çalışacağımızı belirtmek
isterim.
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BORSAMIZ HAKKINDA

İlimizde ki tarımsal ve hayvansal ürünlerinin yeterli arz ve talebinin bulunması
ve bu işlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin potansiyelinin görülmesi ile
müteşebbis heyet Ticaret Borsasının kurulması çalışmalarını başlatmışlardır.

Müteşebbis heyetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları sonucunda;5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun gerekliliklerini yerine
getirmek için bakanlığın 14.01.20058 tarih ve 2005/6 sayılı yazısı ile Kastamonu
Ticaret Borsasının kurulması uygun görülmüştür.

Kastamonu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının gözetiminde yapılan seçimler
sonucunda 08.03.2005 tarih ve 2005/12 sayılı kararı ile organ seçimlerini
kesinlik kazanmıştır.Kastamonu Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
Birliğinin katkılarıyla, borsanın çalışma bürosu ve malzeme yardımları ile
faaliyetine başlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde Hepkebiler mahallesinde
bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bina kiralanmış,
çalışmalarını burada devam ettirmiştir. Yaklaşık bir yıl kadar burada kaldıktan
sonra Özel İdareye ait site iş hanında ki 2.katın kiralanması ile 3 yıla yakın
burada hizmet vermiştir.

2010 yılında Sinan Bey sokakta bulunan 3 katlı binayı satın alarak kendi binasına
kavuşmuştur. Borsamız çalışmalarına yeni hizmet binasında devam etmektedir.
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İlgili Tüzük ve Yönetmelikler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

Borsa Muamelat Yönetmeliği

Organ Seçimleri Yönetmeliği

Borsalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

Personel Yönetmeliği

Personel Sicil Yönetmeliği

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek

Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında

Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapa Aracılar Hakkında Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği

5174 SAYILI ODALAR BORSALAR 

VE BİRLİK KANUNU
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Kastamonu TB Organları

Kastamonu Ticaret Borsası organları, meclis,

yönetim kurulu ve disiplin kuruludur. Tüm borsa

organları dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.

Borsa organlarının görev, yetki ve sorumlulukları

5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ve Borsa iç

yönergesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Kastamonu

Ticaret Borsası’nın meclis

üyeleri toplam 14 üyeden

oluşmaktadır. Her ay

düzenli olarak toplanan

meclisin faaliyetleri, bir

başkan ve bir başkan

yardımcısı tarafından

yürütülmektedir.

Kastamonu

Ticaret Borsası’nın Yönetim

Kurulu başkanla ve 5 üyeden

oluşmaktadır. Yönetim kurulu,

Borsayı ve üyelerini etkileyen ya

da etkileme olasılığı bulunan

hususlarda karar almaya ve

uygulamaya yetkili olup,

Borsanın temsili Yönetim Kurulu

Başkanına aittir.

Anayasanın Kastamonu Ticaret Borsasına

kazandırdığı özellikler;

-Belli bir mesleğin ve bu mesleğe mensup olanların

hak ve menfaatlerini savunmak ve meslek etiğini

korumak amacı ile kurulmuş olma,

-Kanunla kurulma,

-Karar organlarının kendi üyeleri arasından seçilmesi

ve bu secim usulünün kanunla belirlenmesi,

-Karar organları seçilmesinin yargı gözetimi altında

ve gizli oyla yapılması,

- Kamu tüzel kişiliğine sahip olması olarak

sıralanmaktadır.

Yönetim Kurulunun, düzenli olarak yaptığı

toplantılarda faaliyet raporları,plan ve

bütçe tahmin raporları gibi faaliyetleri

kontrol ederek, politikaları ve hedeflerin

başarılma durumları takip edilmektedir.

Kastamonu TB Yönetim Toplantıları 
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ORGANİZASYON ŞEMASI

MECLİS BAŞKANI      

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL SEKRETER

KALİTE VE 
AKREDİTASYON BİRİMİ

ÖZEL KALEM VE                        
BASIN YAYIN BİRİMİ  

MALİ İDARİ İŞLER VE 
PERSONEL  BİRİMİ

TESCİL VE TAHSİLAT 
BİRİMİ 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

AKREDİTASYON İZLEME 
KOMİTESİ

HESAPLARI İNCELEME 
KOMİSYONU

SATIN ALMA

PERSONEL VE İNSAN 
KAYNAKLARI BİRİMİ



6

KYS içerisinde Personel İşe alma prosedürü bulunmaktadır. Eğitim 

kalite planı, Eğitim talimatı, Yetkinlik değerlendirme, personel 

memnuniyet anketi, personel performans değerlendirme, yıllık 

eğitim planı, eğitim değerlendirme, personel eğitim raporu, eğitim 

takip formu, eğitim katılım formu, oryantasyon eğitim formu, İşe 

başvuru formundan oluşmaktadır.

Uygun personelin işe alınması; Borsa iç yönergesinin Personel İlişkin 

Hükümler maddesine göre alınmaktadır. 

Personelimize ait bulunan görev tanımları her bir personel için 

oluşturulmuş, kişilerin görevleri ve vekalet durumları belirlenmiştir.

Ayrıca Proses kalite planlarında yapılacak işlerin sorumluları da 

tespit edilmiştir.

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

1.3.1. Kastamonu TB Çalışan Sayısı ve Eğitim Durumu

Borsamızda 1 ilkokul mezunu, 2 Ön

Lisans mezunu 2 lisans mezunu

personel hizmet vermektedir.

CİNSİYETİ
ÇALIŞAN 

SAYISI

EĞİTİM DURUMU

İLKOKU
L

ÖNLİSA
NS

LİSANS

ERKEK 4 1 3 1

KADIN 1 - - 1

TOPLAM 5 1 3 2
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İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 

Stratejik Plan ve İş Planı  

2014 – 2018 Stratejik Planımız 2014 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş ve bu

doğrultuda yıllık iş planları ile hazırlıklar yapılmaktadır.

Kastamonu TB Stratejik Stratejik Hedefler belirlenmiş ve bu hedefler

doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Yılda bir defa personele yönelik performans ölçümü yapılarak Yönetim tarafından

uygun yöntem ile ödüllendirme yapılmaktadır.
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