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‘‘ Milli ekonominin temeli 

tarımdır.’’ 

 

    K A S T A M O N U 

   TİCARET BORSASI 



Ömer YÜKSEL 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

Serdar İZBELİ 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

Sinan ALP 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Ömer GÜLAMOĞLU 
Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi 

Sedat İŞERİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 



Ömer Faruk YANIK  
Meclis Başkanı  

Erol AKAR 
Meclis Başkan 

Yardımcısı  

Sedat İŞERİ 
Meclis Üyesi  

Ömer YÜKSEL 
Meclis Üyesi  

Serdar İZBELİ 
Meclis Üyesi  

Sinan ALP 
Meclis Üyesi  

Ömer GÜLAMOĞLU 
Meclis Üyesi  



Muhittin İNAN 
Meclis Üyesi  

Abdurrahman BODUR 
Meclis Üyesi  

Hasan Bülent EYNEHAN 
Meclis Üyesi  

Hüseyin Can AYTEKİN 
Meclis Üyesi  

Şükrü HASANALİOĞLU 
Meclis Üyesi  

Tarık ALTIKULAÇ 
Meclis Üyesi  

Bahri ARPACIOĞLU 
Meclis Üyesi  



 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 Hepkebirler 
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. 
 



 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, muamelenin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları 
ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla 
yürürlüğe 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 dâhil 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 kesiminin menfaati 
olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak 

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem 
niteliğindeki uygulamalar 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. 

 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.  

 



    K A S T A M O N U 

   TİCARET BORSASI 

TEMEL 

YETERLİLİKLER 



Borsa olarak; ilçemiz, ilimiz, bölgemiz ve ülkemize, başta tarım 
olmak üzere sosyal ve ekonomik anlamda da katkıda bulunmak ve 
borsamızın hizmet kalitesine sürekli olarak yukarılara taşımaktır. 

Ekonomik anlamda daha güçlü bir Kastamonu için üyelerimize ve 
paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak ve bu hizmeti sürekli 
iyileştirmektir. 

• Çözüm odaklılık ve Uzlaşmacılık 
•  Mükemmeliyetçilik ve İyilik 
• Açıklık ve Çeviklik 

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 
güvenirlilik anlayışı ile en etkin bir şekilde hizmet verebilmek, 
borsamızın en temel görevidir.  

1.Temel Yeterlilik  
1.1 Yönetim ve Borsa Mevzuatı 



1.Temel Yeterlilik  
1.1 Yönetim ve Borsa Mevzuatı 

• 5174 Sayılı Kanunda belirtilmiş olan esaslarda ve 
zamanlarda 
gerçekleştirilen olağan Yönetim Kurulu toplantılarımıza 
organ 
üyelerinin katılımı % 95, Meclis toplantılarımıza meclis 
üyelerinin katılım performansı % 91, Hesapları İnceleme 
Komisyonu Toplantısına üyelerin katılım performansı % 89’ 
dur. 



1.Temel Yeterlilik  
1.1 Yönetim ve Borsa Mevzuatı 

Borsamız organ toplantıları, mevzuatta belirtilmiş olduğu şekliyle 
matbu 
olarak ve dijital ortamda muhafaza olunmaktadır. 
Borsamız; faaliyetlerini yerine getirirken stratejik amaçlarına ulaşmak 
için  
meclis üyeleri içerisinde bir çalışma grupları oluşturmuştur. 
 
Borsamız Meclis üyelerinden teşekkül eden görevler; Temsil, Kent 
Konseyi, Satış Salonları ve Lab., Kalite Yönetim Sistemi, Satın alma, 
Üye Şikayetleri, Eğitim, Basın İlişkileri, Düğün, Cenaze, Personel, 
Akreditasyon, Yurt Dışı Organizasyonları, 
Yurt İçi Organizasyonları, Fuarlar, Bakım-Onarım, Yeni Bina, Üye 
Anketleri, 
Mevcut Üye Ziyaretleri, Eski Üye Ziyaretleri, Bilgi İşlem, Yemek 
Organizasyonu olarak belirlenmiştir. 
Tüm bunların yanında; Akreditasyon gerekliliklerinin yerine 
getirildiğinin 
sürekli olarak teyit edilmesi amacı ve stratejik planın, stratejilerin ve 
faaliyetlerin 
sürekli bir şekilde gözden geçirilmesi amacıyla, Akreditasyon 
İzleme Komitesi kurulmuştur. 
Kastamonu Ticaret Borsası Üst Yönetimi; üye istek ve beklentilerinin 
anlaşılması ve bunların yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal mevzuatlara 
ve standartlara uyulması, vizyon, misyon, stratejik plan, yatırım planı 
ve ilgili politikaların oluşturulması, organizasyon yapısının 
oluşturulması, süreç performansları ve kalite hedeflerinin 
belirlenmesi, takip edilmesi hususlarında 
ayrıca taahhütte bulunmaktadır. 



1.Temel Yeterlilik  
1.3 İnsan Kaynakları 

Borsamız İnsan Kaynakları Politikası kapsamında; 
İnsan Kaynakları süreçleri belirlenmiştir. 
Belirlenen bu süreçler aşağıdaki gibidir: 

• İşe Alım İşlemleri 
• Oryantasyon 
• Personel Eğitimleri 
• Çalışan Memnuniyet Ölçümleri 
• Personel Toplantıları 
• Performans Değerlendirmeleri 

Borsamızda 2’ si bayan ve 4’ ü erkek olmak üzere toplam 6 
personeli bulunmaktadır. Personellerimizin % 4’ ü 
Yüksek Lisans, % 52’ si Üniversite, % 19’ u Yüksek Okul, % 9 ‘ u 
Lise, % 5’i Ortaokul ve % 10’ u İlkokul mezunudur. 
Bunların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Borsamız personellerinin sahip olması gereken nitelikler 
“Görev Nitelik Tablosu” nda belirtilmiş olup sürekliliği 
sağlanmaktadır. 
• 2016 Yılı içerisinde personellerimize uygulanan 8 bölümden 
oluşan “Personel Memnuniyet Anketi” neticesinde 
memnuniyet % 86 olarak ölçülmüştür. Personel Memnuniyet 
Anketi neticesinde düşük çıkan kriterler için bir 
aksiyon planı yapılmıştır. 



1.Temel Yeterlilik  
1.3 İnsan Kaynakları 

Borsamız personelleri, akreditasyon ve genel 
hizmet 
işleyişi konularında kıyaslama çalışmaları yapmak 
ve 
personelin motivasyonunu artırmak Kardeş 
Borsamız Kırşehir  Ticaret Borsasını ziyaret ederek  
incelemelerde bulundular. 



1.Temel Yeterlilik  
1.4 İş Planlaması ve Yönetimi 

Borsamız Üst Yönetim ve Personellerin katılımı ile birlikte 2014-
2018 yılları stratejik planı incelenmiştir. 
• 2018 yılı stratejik Plan tahmini gider bütçesi 730.269,79 TL 
öngörülmüş olup gerçekleşen gider bütçesi 
İse 615.797.32 TL olarak gerçekleşmiştir. 
• Stratejik planımız Borsamıza ait www.kastamonutb.org.tr 
resmi web adresinde yayınlanmaktadır. 



1.Temel Yeterlilik  
1.5 Haberleşme ve Yayınlar 

Borsamız çalışmalarını, politikalarını, hizmetlerini ve faaliyetlerini 
tanıtmak için medyanın birçok kanalını, basın bültenleri ile 
kullanmaktadır. Yerel Basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisindedir. 
• Borsamız üyelerine yararlı bilgiler sunan, sürekli olarak güncellenen 
bir web sitesi mevcuttur. 
• Borsamızın web sitesi dışında facebook hesabı da bulunmaktadır. Web 
sitemizin İngilizce desteği bulunmakta olup aylık olarak tescil bülteni 
yayınlanmaktadır. 
• Web sitemizde yer alan “Haber Arşivi” ile siteye yüklenen tüm 
haberler, duyurular ve fotoğraflar arşivlenmektedir. 
• 2018 yılı içerisinde 1 faaliyet raporu, 12 adet Kastamonu Ticaret 
Borsası Aylık Faaliyet Raporu bulunmaktadır. 



1.Temel Yeterlilik  
1.6 Bilgi İşlem Teknolojileri 

Borsamız Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin ve verimli bir 
şekilde kullanmaktadır. Borsamız üyeleriyle etkin iletişim 
kurmakta, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimini sağlamak için 
gerekli teknolojik donanıma sahip olduğu gibi söz 
konusu donanımı sürekli güncel tutmaktadır. 
• Bilgi İşlem Servisi, Kastamonu Ticaret Borsası bünyesinde bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, 
düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir. 
• Bilgi-İşlem, Yazılım ve Donanımlar konusunda bakım 
sözleşmelerine bağlı olarak dışarıdan hizmet alınmakta ve 
bakım süreçleri periyodik olarak, cetvellerle takip etmektedir. 



1.Temel Yeterlilik  
1.7 Üye İlişkileri 

Borsamız, üyelerine vermiş olduğu hizmet kalitesini arttırmayı 
kendisine temel ilke edinmiş, bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemini 
oluşturmuş ve yapılan çalışmalar sonucunda Akreditasyon Sistemine 
dahil olmuştur. Borsa üye bilgilerinin korunması, etkin şekilde 
kullanılması acısından güvenirliği kendine temel bir ilke edinmiştir. 
Üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla yılda bir yada iki kez 
gerçekleştirdiği '‘Üye Memnuniyet Anket'' çalışmaları; üye 
şikayetleri, üyelerden gelen talep ve istekler Çorum Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulunca Kalite Yönetim Standartları kapsamında adil 
olarak incelenmektedir. 
2018 yılı itibariyle toplam 115 borsamız faal üyesi bulunmaktadır. 
Kalite Yönetim sistemi kapsamında 2018 yılında 1 defa Üye 
memnuniyet anketi düzenlenmiştir.2018 yılında üye memnuniyet 
oranı %84,07'dir. 



1.Temel Yeterlilik  
1.7 Üye İlişkileri 

Kastamonu Ticaret Borsası , Borsamız Üyelerine  yönelik 
bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi. 



1.Temel Yeterlilik  
1.7 Üye İlişkileri 

aziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü işbirliğiyle, imalat sanayiye 300 milyon lira 
destek sağlayaca  olan ‘KOBİGEL- KOBİ Gelişim ve Destek Programı’ hakkında bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat EROL’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıya, 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar İZBELİ  Borsamız Genel Sekreteri Emre UZER ve 
Borsamız üyesi işletmelerin temsilcileri katıldı. KTB Genel Sekreteri Emre UZER , ülke kalkınmasında önemli 
bir misyona sahip olan KOSGEB’in imalat sanayine yönelik hazırladığı yeni destek programı hakkında 
üyelerini bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.Rekabet gücünün artırılmasında 
KOSGEB destekleri’ konulu bir sunum yapan KOSGEB Kastamonu Müdürü ise KOBiGEL proje teklif 
çağrılarına, imalat sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren 
tüm İşletmelerin başvuru yapabileceğini ifade etti. 
Toplantının sonunda ise Borsamız üyelerinden KOBİGEL destek programıyla ilgile gelen sorulara cevap 
verildi. 



2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Kastamonu Ticaret Borsası üyelerimizin ekonomi ve iş konuları ile ilgili 
görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif bir şekilde çalışmaktadır. 
Onlarla ilgili önemli konuları saptayarak bunları etkin bir biçimde yerel, 
bölgesel ve ulusal karar alıcılarının dikkatine sunmaktadır. 
 T.O.B.B’ nin yerel ve bölgesel faaliyetlerine katılımı sağlanmaktadır. 
 Yönetim Kurulu Başkanımız ve meclis üyelerimiz Kastamonu Belediye 
si ve Kamu Kurumları ile yakın irtibat içerisindedirler. 
 Borsamızca 2018 yılı içerisinde 8 tane Lobi Faaliyeti yürütülmüştür. 



2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

AK Parti Kastamonu Milletvekili ve TBMM  Adalet Komisyonu 
Başkanı Hakkı KÖYLÜ ve Bereberindeki Heyet , Kastamonu 
Ticaret Borsasını ziyaret etti. Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İŞERİ,  ve Meclis üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili 
KÖYLÜ, borsamızı ziyareti sırasında ülke ekonomisi ve gündemi 
hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Borsamız Başkanı 
Sedat İŞERİ ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti 
Milletvekili Hakkı KÖYLÜ’ye belirtti.  



2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlemiş olduğu TOBB İl Müşterek Meslek 
Komiteleri Toplantısı ve İftar Programına Yönetim Kurulu Başkanımız Sedat 
İŞERİ,Meclis Başkanımız Ömer Faruk YANIK,Başkan Yardımcılarımız Serdar İZBELİ ve 
Ömer YÜKSEL,Meclis Başkan Yardımcımız Erol AKAR, Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer 
GÜLAMOĞLU,Genel Sekreterimiz Emre UZER ve Borsamız Personeli Selim MADEN 
katılım gösterdi.Tosya, İnebolu, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odaları, Yönetim Kurulu, 
Meclis, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Genel 
Sekreterler ve Personelleri de katılım gösterdi.Düzenlenen bu programdan dolayı 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz FINDIKOĞLU başta 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. 
 
 

https://www.facebook.com/kastamonuticaretborsasi/photos/pcb.1698443886912168/1698436033579620/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIP4eErOtwQa-2iImFJFn6P8j_DYJRGlCyTeN95pnsj-NkeMLWGrhpLOgZI5AKHSzp4sFOh8S8BsHO&__xts__[0]=68.ARB07aqq17664tZa5KSSuCWG9uQhNaycWytvLQ7jsDM4pNYRkEcKLudEWJl1NyUkRrQe7SmZFm3j1pO2CFEL0YXsQ6AJs77gZsfMIL8fQcoQG3xdeQAINn-z2olWmUcKBvToHEh8CzGxKU8JL5qLMjR7Jf3e37JC0tZi2xF4zcjdJhPeA8ojwfX7alARGBi27KCy7JqdwEK3SrKR1i5MLFo_K3I_nWmYoGDgEFVulrlt1xSlvPsTQFlTYJ4kREncCnTeW8X8X3g1_R44yYJnrMtrbQayOawskk5Wa0m0WJgyLR4Cja28Z-Bc5bAuagveyOJr1iA-PIjdh6KpbSTwP3By2Q


2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sedat İŞERİ, Meclis Başkanımız Ömer Faruk YANIK, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ömer YÜKSEL,Meclis Başkan Yardımcımız Erol 
AKAR,Meclis Üyemiz Tarık ALTIKULAÇ ve Personelimiz Recep Selim MADEN 
Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Serdar BOZKURT'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 



2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serdar İZBELİ , Devrekani İlçemize 
yapılacak olan İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesinde 
yapılması planlanan Üst Yapı Modülleri hakkında gerçekleştirilen ilk 
toplantıya katıldı. 
 
 

https://www.facebook.com/kastamonuticaretborsasi/photos/a.1469108953178997/1736111813145375/?type=3&eid=ARCu3QRxsYTLXEkovT5UXb74ZNrTW8XKfpN1nSz2WCk6wQ4ZujqiCFZUWzevKo2vkHqVRV5Ia21NFESX&__xts__[0]=68.ARDG19nicO2A60LR5tv3YIvXHTUtXN0z5uLRa44SJaJUaa-AhM_AINAnyevOhSKYEHg0-_yBKX6AmohiFiqUdIIqyffGtL9JTzWc0Onh2CUt8bzPNZhV1lrNZ5X1AsUibjBKG8LkJx-6aXS-bhshluHdbaUpsWeGBdvclv6e5cq_nOiYB295SmXvVKqkkElETDFih-n3B5Ai37zRnONsG6Bq9YhB5UlygOxPXTTumqOpjb0WsK9spDSNF549q2mzhCjuVnwlmTrjb4hggyYkyB_zwj7I1EB7u9sS8f4AXd-_HRbpRJXMdubvCnHELfTpflVy0ZcVtHpFk2VhqkdZVfYM-Q&__tn__=EHH-R


2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sedat İŞERİ ve Genel Sekreterimiz Emre 
UZER , Teknokent Kurulumu Ön Değerlendirme Toplantısına katılım 
gösterdi. 



2.Temel Hizmetler  
2.2 Politika ve Temsil 

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin BABAŞ Borsamızın %100 ortağı olduğu 
Kastamonu Ticaret Borsası Ağaç ve Orman Ürünleri A.Ş. Fabrikamızı ziyaret 
etti.Başkanımız Sedat İŞERİ İl dışında olduğundan dolayı Belediye Başkanımız 
Tahsin BABAŞ'ı Meclis Başkanımız Ömer Faruk Yanık ,Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Ömer YÜKSEL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serdar 
İzbeli,Meclis Başkan Yardımcımız Erol AKAR ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan ALP 
ağırladı.Ziyarette borsamız fabrikasını gezen BABAŞ  İlimizin %70 ‘inin ormanla 
kaplı olduğunu ve böyle bir fabrikanın ilimiz ekonomisine büyük katkı 
sağlayacağını belrterek İlimiz için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade 
etti.Ziyaret sonunda Belediye Baaşkanımız Tahsin BABAŞ tarafından hediye 
takdim edildi. 
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 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan bölgesel 
kalkınma çalışmaları kapsamında çevre il ve ilçe oda/borsalara ziyarette bulunan 
Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ve Çaycuma TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu’dan oluşan heyet ve Kastamonu Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,Kastamonu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan GülşenBorsamızı ziyaret etti. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaya konan "Batı Karadeniz Bölgesi 
Kalkınma Projesi Raporu"nun değerlendirildiği ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı 
ziyaretlerde karşılıklı hediyeler takdim edildi. Bölge için ortak hareket etmenin 
önemine vurgu yapan oda ve borsa yönetim kurulu başkanları bundan sonra da bölge 
sorun ve çözüm önerileri için ortak toplantıların daha fazla sıklıkla yapılması kararı 
aldı. 
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 Başkanımız Sedat İŞERİ TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
öncülüğünde Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 
13. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.Genel Kurul’da Hisarcıklıoğlu konuşma 
yaptı ve şunları söyledi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ile Almanya 
arasında bir köprü görevi üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, girişimciliği 
özendirmeyi ve Almanya’da faaliyet gösteren üyelerine hizmet sunmayı amaçladığını 
söyledi.Almanya’da iş yapmak isteyen Türkiye’deki girişimcilere de yardımcı olmayı 
hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu beklentiyle, TOBB ve Türkiye’den 141 
Oda ve Borsamız, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasına üye oldu. Burası, Türk iş 
dünyası ve Oda ve Borsa camiası için son derece önemlidir. O nedenle bu Genel 
Kurula, ülkemizden geniş bir üst düzey heyetle iştirak ettik. Bu vesileyle, Odanın 
kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine 
teşekkür ediyorum” dedi.  
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TATSO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurt dışı yapılanma çalışmalarının 
örnek projesi olduğunu belirten TOBB Başkanı, “Buradan edindiğimiz tecrübeyle, 
yurt dışı yapılanma çalışmalarımız devam etti ve büyüdü. Kazakistan, Özbekistan, 
Sırbistan, KKTC, Kırgızistan ile de, İkili Oda kurmuş durumdayız. Ayrıca, Türk-Arap 
Odası ve Türk-Afrika Odasını da kurarak faaliyete geçirdik. Tüm bunlar, oda-borsa 
sistemimizin yurtdışı networkunu daha da kuvvetlendirdi” şeklinde konuştu. 
Almanya ile iktisadi ilişkilerin öncelikleri arasında olduğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Almanya, dünyanın dördüncü, Avrupa’nın da en büyük ekonomisi. 
Almanya’nın; entegrasyon ve mesleki eğitim alanındaki başarısı, diğer birçok alanda 
olduğu gibi, Almanya’nın küresel başarı hikayeleri arasında yer almakta. Bu başarıda, 
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin de çok büyük emeği ve katkısı var” dedi. 
TATSO Başkanı Rolf Konigs de TOBB’un ve Oda/Borsaların TATSO’ya verdiği destekler 
için teşekkür ederek, bu desteğin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 
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 KASİAD (Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği) Kastamonu Şubesi 
Başkanı Ahmet KATAR ve beraberindeki heyet Borsamıza ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyaret sırasında Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin faaliyetleri ve ilimiz 
problemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. KASİAD Şube Başkanı Ahmet 
KATAR Borsamız Yönetimini ve Meclisini 2 Kasımda Rüya Düğün ve Kongre 
Merkezinde düzenlenecek olan 1.Kastamonu İş Dünyası Zirvesine davet etti. 
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 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serdar İZBELİ ve Müteşebbis 
heyet, 30 bin Büyükbaş hayvan kapasiteli "Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) 
Devrekani Organize Hayvancılık Bölgesi" projesinin resmi müracaatlarını Tarım 
ve Orman bakanlığında ilk imzayı atarak gerçekleştirdiler. Toplantının ardından 
Borsamız Başkan Yardımcısı Serdar İZBELİ konuşmasında Hayvancılıığın yoğun 
olduğu bölge olan Devrekani ilçemize böyle bir yatırımın faydalı olacağını 
belirtti. 
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 Antalya'da 9'uncusu düzenlenen YÖREX fuarına Kastamonu Belediye 
Başkanımız Tahsin BABAŞ, Yönetim Kurulu Başkanımız Sedat İŞERİ , Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılarımız Ömer YÜKSEL ve Serdar İZBELİ ,Kastamonu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu, Meclis Başkanı Turgay 
Dellaloğlu,KATSO Meclis üyeleri ve KUZKA yetkilileri açılış törenine katıldılar. 
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 Kastamonu Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

katkılarıyla her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kaban 
yardımında bulundu.  Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İŞERİ, 
ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan kabanlarla ilgili olarak yaptığı açıklamasında;  İl 
Merkezinde , İlçe Merkez ve Köylerde bulunan İlk/Orta Okul Müdürlükleri ile 
Borsamız tarafından yapılan yazışma sonucu ihtiyaç sahibi öğrenci sayıları tespit 
edilerek, Yönetim Kurulu ,Meclis Kurulu ve Borsa çalışanları tarafından kabanlar 
toplam 800 öğrenciye bizzat teslim edildi.Buradan önemli katkılarından dolayı başta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve bu organizasyonda emeği geçen herkese 
Kastamonu Ticaret Borsası Ailesi olarak teşekkür ediyorum. Geleceğimizi temsil eden 
kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk 
duyuyorum. Tüm öğrencilerimiz kabanlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyorum’ 
diyerek açıklamada bulundu. 
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Merkezinde , İlçe Merkez ve Köylerde bulunan İlk/Orta Okul Müdürlükleri ile 
Borsamız tarafından yapılan yazışma sonucu ihtiyaç sahibi öğrenci sayıları tespit 
edilerek, Yönetim Kurulu ,Meclis Kurulu ve Borsa çalışanları tarafından kabanlar 
toplam 800 öğrenciye bizzat teslim edildi.Buradan önemli katkılarından dolayı başta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve bu organizasyonda emeği geçen herkese 
Kastamonu Ticaret Borsası Ailesi olarak teşekkür ediyorum. Geleceğimizi temsil eden 
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diyerek açıklamada bulundu. 



Sosyal Faaliyetler 

TOBB ve KTB, her yıl Ramazan ayı nedeniyle geleneksel olarak 
gerçekleştirdikleri gıda 
yardımı dağıtımlarını bu senede sürdürdü. İçerisinde muhtelif gıda 
maddelerinin bulunduğu gıda paketleri, KTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından belirlenen dar gelirli 
ailelere dağıtıldı. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İŞERİ, KTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ömer YÜKSEL  ve Serdar İZBELİ gözetiminde 
gerçekleştirilen dağıtımlarda, 
yardım paketleri KTB personelleri tarafından hak sahibi ailelerin evlerine 
teslim edildi. 
Yapılan gıda yardımı hakkında açıklamalarda bulunan KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat İŞERİ, içerisinde şeker, bulgur ve yağ gibi çeşitli kuru gıda 
maddelerinin bulunduğu 
yardım paketlerini TOBB’un destekleriyle her yıl Kastamonu’nun çeşitli 
mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade etti. 
Hazırlanan yardım kolilerinin KTB personelleri tarafından ihtiyaç sahibi 
ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edildiğini belirten KTB Başkanı 
İŞERİ, “Mübarek ramazan ayında millet olarak değer verdiğimiz 
hasletlerimizin en güzel ve en somut 
örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bütünleştirici ve birleştirici yönüyle 
gönüllerde manevi bir haz oluşturan bu mübarek ayda borsa olarak elimizden 
geldiği kadar şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye gayret 
gösteriyoruz. Bu bağlamda TOBB ile birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmalar 
kapsamında yaklaşık …… vatandaşımıza temel gıda gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde yardımda bulunduk.” dedi. 


