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Mardin Kızıltepe geleceğe kendinden emin
adımlarla yürüyen, 21. yüzyılın en parlak
kentlerinden biri olmaya en büyük adaydır.

Kızıltepe, Mezopotamya'nın verimli toprakları
üzerinde kurulmuş olması, ayrıca Asya ile
Avrupa kıtaları arasında önemli bir ticaret yolu
olan İpek Yolu'nun kavşağında yer alması
nedeniyle tarih boyunca önemli bir yerleşim
merkezi olma özelliğini korumuştur.

Artuklular döneminde önemli ticaret ve
konaklama merkezi olan Kentimiz, günümüzde
de ciddi bir eğitim, sağlık ve turizm merkezi
haline gelme yolunda mesafe alan Mardin,
kendine Cumhuriyetin Kuruluşunun 100.’üncü
yani (2023) yılını baz alıp, "21.Yüzyılın çağdaş
ipek yolu merkezi olma" hedefini koymalıdır.

Bu anlamda da şehrimiz, Bilim ve Teknoloji
temelli kalkınma politikalarını daha da geliştirip,
şehir gündeminden hiç düşmemelidir.
"Yeni Üretici Girişimci Sınıfın" yüksek katma
değerli alanlarda faaliyet göstermesi sağlanmalı,
yatırımların ve istihdamın önü sürekli ve verimli
yatırımlarla açılmalıdır.

Organize Sanayi Bölgelerinin genişlemesini
sağlanarak, yeni kurulacak işletmeler için teşvik
olanaklarının artırılarak yatırımcılarla
buluşturulması, Bölgenin can damarı
konumunda bulunan Mardin’in, kurulacak
Lojistik merkezlere ev sahipliği yapması, Tarım

ve Hayvancılığın geliştirilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması ve bu anlamda OSB ve
Organik Tarım ve Hayvancılık Köyleri
kurulmasının teşvik edilmesi,
Kentimizin bölgeye ve çevresine hizmet edecek
sağlık ve Eğitim üssü merkezine dönüştürülmesi
için çalışmaların ivedilikle tamamlanması,
Turizm alanında gerçekleştirdiği ilerlemeyi
destekleyici yeni adımların atılması, ivedilikle
gerekmektedir.

“Vizyon görüşü yüksek” beyin takımları
oluşturmak bakımından Mardin, çok zengin bir
potansiyele sahiptir; Sosyal, ekonomik ve
kültürel sorunları sürekli olarak irdeleyen,
kendince çözüm önerileri sunan STK’lar
mevcuttur.

Bu anlamda kentin uzun vadeli en önemli
hedefleri, Eğitim, Sağlık, Turizm, Tarım ve
Hayvancılık alanında şehir içinde ve dışında
yaşayan hemşerilerin işbirliği ve dayanışma
ortamı ve mekanizmasını geliştirilerek, “Yerel
kimliğin küresel ölçekte daha etkin olarak ifade
edilmesi ile” sağlamak, mümkündür.

Bu bilgiler ışığında önümüzdeki “Ekonomik
Kalkınma” Sürecinde nelerin yapılması
gerektiğinin ortaya çıkarılması için ortak bir akıl
birliği gerekmektedir. Kentimizin ekonomisine
katkı sağlayan kesimlerin görüşü alınarak yeni
bir çalışmanın gerçekleştirilmesi asıl amacımız
olmalıdır.
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HEDEFİMİZ, “21.YÜZYILIN DÜNYASINDA YEREL
KİMLİĞİN, KÜRESEL ÖLÇEKTE DAHA ETKİN İFADE
EDİLMESİNİ” SAĞLAMAK…



 Kızıltepe Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının 15.11.1996 tarih ve 25768
sayılı yazısı üzerine kurulmuştur.

 Bunun üzerine 20.11.1996 tarihinde bir
toplantı yapılarak kuruluş işlemlerini
yürütmek üzere Mehmet Şahin, Ahmet
Aslan, Mahmut Dündar, Nezir Yıldız ve
M.Ali Beşer’den oluşan bir heyet teşkil
etmiştir.

 18.12.1996 Tarihinde ilk toplantısını
yapan Müteşebbis Kurul, Başkanlığa
Mehmet Şahin’i seçmiş ve kuruluşla ilgili
işlemler tamamlanmıştır.

 20.01.1997 tarihinde Borsa Meclisi,
24.01.1997 tarihinde Meclis Başkanı,
Başkan Vekili seçilmiş, 26.01.1997
tarihinde de Yönetim Kurulu, Yönetim
Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri
yapılmış ve Borsamız fiilen faaliyete
geçmiştir.

Borsamız Hakkında 
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5174 SAYILI ODALAR BORSALAR VE BİRLİK KANUNU 

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

Kızıltepe Ticaret Borsası, üyelerinin
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak gelişmesini sağlamak
üyelerinin birbirleri ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hâkim kılmak üzere meslekî disiplin,
ahlâk ve dayanışmayı korumak ve
5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar
çerçevesinde Borsaya dahil
maddelerin alım satımı ve Borsada
oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı
işleriyle meşgul olmak üzere
kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip
kurumdur.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 
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2013 Yılı itibariyle Üye meslek grubu bilgileri şöyledir. 

Üyelerimiz Hakkında 
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Üyelerin “Kuruluş Statülerine” göre 
sayısal dağılımları

Üyelerin “Çalışan Personel 
Sayısı” bakımdan sayısal dağılımı

2013 Anket Sonuçlarına göre düzenlenmiştir.
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Üyelerimizin ve tüm hizmet verdiği kesimlerin, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın varlık nedenini tanımaları için
misyon, Borsamızın ulaşmak istediği gelecek ile ilgili; stratejilerin, amaçların, motivasyonların, duyguların ve
değerlerin yönlendirileceği eğilimleri belirlemek içinde vizyon oluşturulmuş ve 2013-2016 stratejik planda
yayımlanmıştır. Vizyon, Misyon ve kalite hedefleri her yıl bir kez yapılan YGG toplantılarından
değerlendirilmektedir.

Kızıltepe TB VİZYONU
Bölgemizdeki tüm tarımsal faaliyetlerin
borsamız üzerinden yapılmasını cazip hale
getirerek, bölgenin tarımsal bir çekim
merkezi haline gelmesini sağlamak.

Kızıltepe TB VİZYONU
Bölgemizdeki tüm tarımsal faaliyetlerin
borsamız üzerinden yapılmasını cazip hale
getirerek, bölgenin tarımsal bir çekim
merkezi haline gelmesini sağlamak.

Kızıltepe TB’nin Temel Prensipleri 
TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN
EDİLGEN DEĞİL ETKEN
PASİF DEĞİL AKTİF
STATİK DEĞİL DİNAMİK
HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN
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Kızıltepe TB Misyonu
Bölgemizin Tarımsal, Sosyal ve Ekonomik alanda kalkınmasına sağladığı yüksek teknoloji
imkanları ile destek vererek üyelerinin tarımsal ürünlerini alım satımlarını objektif, açık,
güvenilir, kaliteli ortamlarda yapmasını ve beklentilerini karşılayarak tüm paydaşlarına en
yüksek katma değeri sağlamaktır.

Kızıltepe TB Misyonu
Bölgemizin Tarımsal, Sosyal ve Ekonomik alanda kalkınmasına sağladığı yüksek teknoloji
imkanları ile destek vererek üyelerinin tarımsal ürünlerini alım satımlarını objektif, açık,
güvenilir, kaliteli ortamlarda yapmasını ve beklentilerini karşılayarak tüm paydaşlarına en
yüksek katma değeri sağlamaktır.
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5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve
tüzüklere uygunluk kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanan doküman kontrolü prosedüründe
tanımlanan dış kaynaklı doküman ana listesine göre, güncelliği takip edilmektedir.

Kızıltepe Ticaret Borsası 2013 - 2016 yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıllık stratejik planını oluşturmuştur. Stratejik Plan;
Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından meclis üyelerinin ve personelinin görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir
yaklaşımla hazırlanmıştır.

• Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; Kızıltepe Ticaret Borsası’nın 4 kişiden oluşan stratejik planlama ekibi ile
Borsa Üyelerine, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan gruba stratejik plan eğitimi verilmiştir.

• Yapılan paydaş analizlerine göre, Borsamızın Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi oluşturulmuş
ve stratejik planda yayımlanmıştır.

• Yönetim Kurulu 26.07.2012 tarihinde onayladığı 2013-2016 stratejik planında; stratejik hedefleri belirlemiş yatırım
politikasına karar vermiş, performans kriterlerini kabul etmiş, ölçme metodunu belirlemiş, söz konusu politikanın detaylı
planlaması ve uygulanması görevini Stratejik Plandan üretilmiş yıllık iş planı doğrultusunda ilgililere dağıtılmıştır.

• 2013-2016 Stratejik planında 4 adet Stratejik amaç ve bu amaçların altında 24 adet hedef belirlenmiş, bu hedefler kalite
hedefleri ile birleştirilerek birimlere dağıtılmış ve Hedef İzleme Tablolarında izleme periyotlarına göre takip edilmektedir.

Kızıltepe Ticaret Borsası 2013 - 2016 yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıllık stratejik planını oluşturmuştur. Stratejik Plan;
Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından meclis üyelerinin ve personelinin görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir
yaklaşımla hazırlanmıştır.

• Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; Kızıltepe Ticaret Borsası’nın 4 kişiden oluşan stratejik planlama ekibi ile
Borsa Üyelerine, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan gruba stratejik plan eğitimi verilmiştir.

• Yapılan paydaş analizlerine göre, Borsamızın Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi oluşturulmuş
ve stratejik planda yayımlanmıştır.

• Yönetim Kurulu 26.07.2012 tarihinde onayladığı 2013-2016 stratejik planında; stratejik hedefleri belirlemiş yatırım
politikasına karar vermiş, performans kriterlerini kabul etmiş, ölçme metodunu belirlemiş, söz konusu politikanın detaylı
planlaması ve uygulanması görevini Stratejik Plandan üretilmiş yıllık iş planı doğrultusunda ilgililere dağıtılmıştır.

• 2013-2016 Stratejik planında 4 adet Stratejik amaç ve bu amaçların altında 24 adet hedef belirlenmiş, bu hedefler kalite
hedefleri ile birleştirilerek birimlere dağıtılmış ve Hedef İzleme Tablolarında izleme periyotlarına göre takip edilmektedir.

Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet
raporları ve plan ve bütçe tahmin
raporları gibi Kurula rapor verme
yükümlülüğünü idari kadroya
vererek, ölçüm ve faaliyetlerini
kontrol ederek ve sorumlu tutarak
politikaları ve hedeflerin başarılma
durumlarını takip etmektedir.

Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet
raporları ve plan ve bütçe tahmin
raporları gibi Kurula rapor verme
yükümlülüğünü idari kadroya
vererek, ölçüm ve faaliyetlerini
kontrol ederek ve sorumlu tutarak
politikaları ve hedeflerin başarılma
durumlarını takip etmektedir.

9



Yeni Seçilen Borsa Meclisi - 09.05.2013 Tarihli Borsa Meclisi Toplantısı - 11.06.2013
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Kızıltepe Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu başkan ve 4
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.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve 
tüzüklere uygunluğun olarak görev tanımları ve talimatları, organizasyon yapısını  belirlemiştir. 

Kızıltepe Ticaret Borsası’nın meclis üyeleri toplam 14
üyeden oluşmaktadır. Her ay düzenli olarak toplanan meclisin faaliyetleri, bir
başkan ve iki başkan yardımcısı tarafından yürütülmektedir.

Kızıltepe Ticaret Borsası’nın Disiplin Kurulu toplam 6
üyeden oluşmaktadır. Her altı ayda bir toplanan disiplin kurulu faaliyetleri,
bir başkan ve beş üye tarafından yürütülmektedir.
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MECLİS BAŞKANI      

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

KALİTE VE AKREDİTASYON 
BİRİMİ

ÖZEL KALEM VE                        
BASIN YAYIN BİRİMİ  

MALİ İDARİ İŞLER VE 
PERSONEL  BİRİMİ TESCİL VE TAHSİLAT BİRİMİ 

LABORATUVAR BİRİMİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

KALİTE POLİTİKASI
Tüm paydaşlarımızın beklentilerini güvenilir hızlı güler yüzümüzü eksik etmeden sürekli hizmet anlayışımızı
ölçerek ve iyileştirerek karşılamaktır.

Kızıltepe TB Organizasyon Şeması
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 2013 yılında yapılmış olan Borsa seçimleri sonucunda Organlarda meydana gelen değişikler nedeniyle, Yeni
göreve başlayan üyelerin görev ve sorumlulukları Genel Sekreter , Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu tarafından
kendilerine anlatılmıştır.

 Borsamız Meclis, Yönetim ve üyelerine görev ve sorumluluklarını içeren ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI ve BORSA
İÇ YÖNERGESİ tebliğ edilerek Organ Üyeleri oryantasyonu tamamlanmıştır.

Tüm Kurul Üyeleri İçin Oryantasyon Süreci  Bulunmaktadır. 

Yeni seçilen Meclis, Yönetim Kurulu üyelerine, Borsamız Kalite Politikası, Misyonu, Vizyonu, görev ve
sorumlulukları ilk toplantıda anlatılarak, Çalışanlarla tanışma gerçekleşerek ve Çalışma ortamı incelendi.
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Borsamızda; Borç, yükümlülük ve çalışma planında yer alan hususların yerine getirilmesini sağlayacak yeterli
kaynaklar mevcut bulunmaktadır.

Borsamızda, 5174 sayılı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutulmaktadır. Aylık Bütçe Gelir gider tabloları ve
aylık mizan hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Faaliyetlerin bütçe dengesini sağlayacak şekilde yürütülüp
yürütülmediği aylık olarak kontrol edilmektedir. Bütçe ve mizanlar her ay ve yıl Meclis tarafından gözden geçirilmektedir. Ayrıca
Meclis tarafından atanmış hesapları İnceleme Komisyonu tarafından da denetlenmektedir. Ödemelere Yönetim Kurulu tarafından
karar verilmekte olup, Yönetim Kurulu’nda sayman üye tarafından denetlenmektedir.

• Borsamızın Yönetim Kurulu ve Meclisi tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık bütçesinin bulunmakta
olup, 2014 cari yılına ait gelir – gider bütçesi 3.500.000,00.TL olarak belirlenmiştir .

• Yıl başında bir önceki yıla ait mali sonuçların bulunduğu Kesin Hesap, Kapanış bilançosu ve kapanış
mizanı yönetim kuruluna sunulmuş , yönetim kurulu kabul ederek onayı için meclise göndermiştir.

• Borsanın mali politikası (Harcama yetkilileri, fon yönetimi, bütçe talimatı, risk yönetimi vb kayıtlar) mali
idarecilerin görev tanımı/görev şartnameleri kalite yönetim sistemi içerisinde kontrolleri yapılmaktadır.

• Aylık finans raporları ve yönetim hesapları, Geçen yıla ait mali rapor kapanış mizanı kesin hesapları
(Aylık mizan, gelir- gider bütçe izleme raporları), yönetim , hesapları inceleme komisyonu ve meclise
sunulmakta olup, Meclis karar defterine yapıştırılarak muhafaza edilmektedir.

2013 (%)

AR-GE 0,01

Danışmanlık 0,01

Personel Eğitimi 0,03

Üye Eğitimleri 0,04

Bütçeden; AR-GE, Personel ve üyelerin eğitim,
danışmanlık, toplantı için ayrılan tutarın yüzde olarak pay
ilişkisi yukarıdaki tablodaki gibi oluşmuştur.

FİİLİ 
GERÇEKLEŞME 

ORANI
GELİRLER 3.125.000,00 1.978.491,32 0,63
GİDERLER 3.125.000,00 1.783.641,49 0,57

BÜTÇE 
20
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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.

Borsamız Personel görüşlerinin ve önerilerinin farkında olup ve gerekmesi halinde harekete 
geçmektedir.

Personel görüşlerinin alınması için yapılan faaliyetler;

• Genel Sekreter ile personel değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

• Her Yıl KYS’de yapılan YGG’de de görüşler alınmaktadır.

• Personel Memnuniyet anketleri ile alınmaktadır.
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Borsamızda personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi için her yıl anket yapılmaktadır. Borsamızda personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi için her yıl anket yapılmaktadır. 

Borsamızda 1 ilkokul mezunu, 5 Ortaokul mezunu, 2 Lise mezunu, 2 lisans mezunu ve 1 Yüksek Lisans mezunu
personel hizmet vermektedir. Aşağıdaki grafikte ise Kızıltepe Ticaret Borsası personelinin eğitim durumunun yüzdesel
dağılımı görülmektedir.

9%

46%
18%

18%

9%
ilkokul

ortaokul

lise

lisans

yüksek lisans

Personel Eğitim Durum Tablosu
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Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek 
amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına Odamız 
sahip bulunmaktadır. 

2013 YILI PERSONEL EĞİTİMLERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Akreditasyon Eğitimi, Borsa Tescil
Otomasyonu Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi konularında eğitim
alınmıştır.

Personelin göreve başlaması ve oryantasyon eğitimi, oryantasyon
eğitim planına göre yapılmakta olup Personel oryantasyon prosesine
göre değerlendirilmektedir.

Çalışanların görev ve sorumlukları görev tanımlarında, talimatlarında,
proses kalite planlarında belirlenmiştir.

TOBB Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi
14.06.2013 

TOBB Süreç Yönetimi Eğitimi 
06.04.2013
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Yönetim Kurulu 26.07.2012 tarihinde onayladığı
2013-2016 stratejik planında, stratejik hedefleri
belirlemiş yatırım politikasına karar vermiş,
performans kriterlerini kabul etmiş, ölçme
metodunu belirlemiş ve bu hedefler
doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır.

Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu
tarafından düzenli olarak ölçülmekte
ve gözden geçirilmektedir.

Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu
tarafından düzenli olarak ölçülmekte
ve gözden geçirilmektedir.
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• Borsamızın İletişim Planı yayımlanmış ve hedefler raporlanmıştır.
• Borsamızın iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme ve yayın stratejisi planı KYS içerisinde tanımlanmıştır.
• Borsamızın kullanılan haberleşme araçları, Borsa web sitesi, basın yoluyla duyurular, ilan panosu, dilek ve şikayet

kutusu, faks, e-posta, sms ve yayınlarımızdır.

Borsamızın iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi, uygulama planı ve 
politikası mevcuttur.
Borsamızın iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi, uygulama planı ve 
politikası mevcuttur.
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Üyelerimizin tercih ettikleri iletişim yöntemi belirlemek için, her yıl yapılan anketler ile üyelere 
danışılmaktadır. 
Üyelerimizin tercih ettikleri iletişim yöntemi belirlemek için, her yıl yapılan anketler ile üyelere 
danışılmaktadır. 

2013 yılında yapılan anket ile Borsa faaliyetlerine katılım
sıklığı üyelerimize sorulduğunda aşağıdaki cevaplar
alınmıştır.

2013 yılında üyelerimize sorulan; Borsa
Etkinliklerine Katılım Durumu sorusunun
cevabı yukarıdaki şekildeki gibi olmuştur.

Gerçekleştirilen üye memnuniyet anketleri doğrultusunda
yapılan istatistiki analizler sonucunda; Kızıltepe Ticaret
Borsası, üyelerine ulaşma yöntemleri konusunda; SMS, E-Mail
başta olmak üzere, telefon ve dergi iletişim tekniklerinin
yüksek oranlar ile kullanıldığı sonucu gözlemlenmiştir.
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 Borsamızın web sitesi üyelerine daha hızlı ve faydalı hizmet vermeye mayıs 2009
dan itibaren başlamıştır. Daha zengin ve daha verimli içerikle hizmet vermeye
devam eden web sitemizden bazı içerik sayfaları;

 Güncel Borsa Haberleri
 Güncel Duyurular (Fuar ,Etkinlik, Toplantı, Yatırım Fırsatları,..vs.)
 Üyelik Bilgileri
 Borsamızca verilen hizmetler ve belgeler
 Yeni Kayıt olacak firmalar için gerekli belgeler ve örnek dilekçeler
 Web sitemize entegre ettiğimiz TOBB Üye Listesi Sorgulama ekranından Uluslararası

nace kodlarıyla hazırlanmış herhangi bir firmaya ulaşabilme imkanı,
 Üyelere Özel Üye Paneli ,
 Kızıltepe hakkında bilgiler
 Online olarak hazırlanmış web anket,
 Web sitesi yabancı dil desteği mevcuttur.
 Ayrıca Web sitemiz Borsamızın Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından sürekli olarak

güncellenmektedir.
www.kiziltepetb.org.tr

Borsamızın; Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve
üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra
üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak
güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi
bulunmaktadır.
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• 8 Adet PC
• 1 Adet PC (güvenlik Kameraları kayıtları için)
• 1 Adet HP Marka Netbook
• 1 Adet Server 
• 1 Adet Firewall
• 1 Adet 4TB Yedekleme Ünitesi
• Üye talep ve ihtiyaçlarına karşılamak amacıyla çalışanlarımızın her 

birime ait  telefon (santral mevcuttur), projeksiyon, ses sistemi, 
kamera sistemi, faks, fotokopi, güç kaynağı, regülatör vb. gibi 
donanımları 2009 yılında yenilenmiş veya bakımları periyodik olarak  
yapılmaktadır.

• Borsamızın otomasyonu üzerinden SMS ve Mail Web Modülü 
yapılmış ve bu modülle üyelere daha hızlı ve etkin  ulaşım 
sağlanmaktadır.  

TEKNOLOJİK ALTYAPI

22



• Borsamız bünyesinde kullanılan tüm bilgisayarların işletim
sistemi, antivirüs ve ofis yazılımları otomatik olarak
güncellenmektedir.

• Teknolojik cihazların bakım ve onarımı yıllık hizmet alımı
yapılmaktadır. Servis bakımına gönderilen her cihaz Bilgi İşlem
Sorumlusunun bilgisi ve talimatı dahilinde anlaşmalı firma
tarafından Makine Bakım Formu doldurularak alınır. Cihazın
servise alımı ve tamir süresi firma ile anlaşma şartnamesinde
belirlenmiştir. Şartname dışındaki gelişmeler ve geciken
onarımlar yetkili firma görevlileri tarafından Bilgi İşlem
Sorumlusuna bildirilir.

• Bakıma gönderilen cihazların Borsaya getirilmesi ve kurulması
akabinde Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından kontrol edilerek
(yazılım, donanım) teslim alınır.

www.kiziltepetb.org.tr olan web sitemiz aktif ve faal olup Bilgi işlem
Sorumlusunca sürekli güncellenmektedir. Web sitemizde
Borsamızdan ve TOBB’dan güncel haberler, Üye iletişim bilgileri,
Kızıltepe ilçemiz hakkında bilgiler ve Borsa Hizmetlerimiz hakkında
bilgiler, online işlemler, İhracatçı firma listesi, Üye anketleri gibi
bilgiler içermektedir.

Yerinde güncelleme ve gözden
geçirme mekanizmalarıyla birlikte
Bilgi ve İletişim politikaları ve
prosedürleri tamamlanmıştır.

Yerinde güncelleme ve gözden
geçirme mekanizmalarıyla birlikte
Bilgi ve İletişim politikaları ve
prosedürleri tamamlanmıştır.

Borsa Üye bilgileri TOBB-NET üye Modülüne ve
DATABANK Borsa Otomasyonuna ilk kayıt anından
itibaren işlendiğinden daha sonra yapılan
değişikliklerle de yine TOBB-NET ve üzerinden
güncellenmektedir.

Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini 
ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama 
fonksiyonuna sahip güncel “Üye Yönetim 
Sistemi” bulunmaktadır. 

Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini 
ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama 
fonksiyonuna sahip güncel “Üye Yönetim 
Sistemi” bulunmaktadır. 

Fonksiyonel web sitesiFonksiyonel web sitesi
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 Üye bilgileri TOBB-NET ve DATABANK Borsa Otomasyonu Üye Modülü kullanılarak
tutulmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. DATABANK Borsa Otomasyonu Bilgi
İşlem Sorumlusu tarafından yedeklenmekte ve TOBB-NET’teki üye bilgileri ise
TOBB Yazılım Müdürlüğünce yedeklenmektedir.

 Borsamız ile ilgili Muhasebe işlemleri DATABANK Borsa Otomasyonu Muhasebe
modülü kullanılarak işlenmekte olup, yedeklenmesi yine Bilgi İşlem Sorumlusu
tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Personel maaşları ile ilgili kayıtlar ve işlemler için
DATABANK Borsa otomasyonu Personel Modülü kullanılmaktadır. DATABANK
Borsa Otomasyonu Tüm Modüllerinin yedeklenmesi otomatik olarak sağlanmakta
olup, istendiğinde de manuel yedeklenebilmektedir.

 SMS ve Mail ile bilgi sistemi olan ve üyelerin cep telefonu bilgilerinin işlendiği
DATABANK Borsa Otomasyonu REHBER Modülü kullanılmaktadır.

 Oluşabilecek risk durumlarına göre risk değerlendirilmesi yapılarak, bilgilerin
yedekleme ve korumaları sağlanmaktadır. Herhangi bir risk durumunda daha önce
yedeklenen kayıtların tekrar bir server’a veya bilgisayara yüklenerek sistemin
işlerliğinin devam etmesi sağlanmaktadır.

 Borsanın tüm elektronik bilgilerinin saklandığı server ve diğer cihazların kayıtları
Ağ Sunucusunda, Flash Bellekte ve Serverda saklanmaktadır. Bu konuda güvenliğin
sağlanması için firewall sistemi mevcuttur.

Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Bakım Yenileme
planı, Yedekleme ve Acil durum planı
oluşturulmuştur
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• Borsamızın 2013 Yılı sonu itibariyle 294 Faal ve 42 Askı’da üyemiz bulunmaktadır.
• Üye ihtiyaçları yılda bir defa yapılan anket çalışması ile tespit edilmektedir.
• Anket sonuçları doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.
• Anket Değerlendirmesi olarak Borsa Çalışanlarından Memnuniyetin yüksek düzeyde

olduğu, Borsadan beklentinin güvenden dolayı yüksek olduğu, Borsa tarafından
yapılan anketin güven oluşturduğu, Üyelerin, Borsa çalışmalarının yanında olduğu,
Sonuç olarak, Kızıltepe Ticaret Borsasının bir takım oluşturduğu, Üyeler ve Borsanın
birlikte çalışması sonucu güzel sonuçların ortaya çıkması için gereken sinerjinin
mevcut olduğu gözlemlenmiştir.

• Borsamızın 2013 Yılı sonu itibariyle 294 Faal ve 42 Askı’da üyemiz bulunmaktadır.
• Üye ihtiyaçları yılda bir defa yapılan anket çalışması ile tespit edilmektedir.
• Anket sonuçları doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.
• Anket Değerlendirmesi olarak Borsa Çalışanlarından Memnuniyetin yüksek düzeyde

olduğu, Borsadan beklentinin güvenden dolayı yüksek olduğu, Borsa tarafından
yapılan anketin güven oluşturduğu, Üyelerin, Borsa çalışmalarının yanında olduğu,
Sonuç olarak, Kızıltepe Ticaret Borsasının bir takım oluşturduğu, Üyeler ve Borsanın
birlikte çalışması sonucu güzel sonuçların ortaya çıkması için gereken sinerjinin
mevcut olduğu gözlemlenmiştir.

Üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirilen 
toplantı ve etkinlikler

21.11.2013 E-Kesinti Bilgilendirme Eğitimi
Hububat Ticaret Merkezi 

21.11.2013 E-Kesinti Bilgilendirme Eğitimi
Hububat Ticaret Merkezi 

21.11.2013 E-Kesinti Bilgilendirme Eğitimi
Organize Sanayi Bölgesi

21.11.2013 E-Kesinti Bilgilendirme Eğitimi
Organize Sanayi Bölgesi
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KYS içerisinde tanımlanan Üye Öneri ve Şikayetleri, Üye Öneri ve Şikayet
Formuna kayıt edilerek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirilir. Üye şikayet
ve önerisine ait dilekçe, iletişim raporları vb diğer dokümanlar Üye Öneri
ve Şikayet formuna eklenir, değerlendirmeler sonucuna göre müşteriye
geri bildirim yapılır, yıl içerisinde gerçekleşen öneri ve şikayetler kys
performans raporu ile Y.G.G. Ardından gerekirse YK.K. Sunulur. Yıllık
anket değerlendirmesindeki öneri ve şikayetler yönetime sunulur.

2013 yılı sonu itibariyle etkinliklerin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. 

Üyelerin Borsa Etkinliklerinden MemnuniyetiÜyelerin Borsa Etkinliklerinden Memnuniyeti

Üyelerin Borsa Etkinliklerine Katılımı Üyelerin Borsa Etkinliklerine Katılımı 

Borsamız Üyelerine yılda bir kez yapılan memnuniyet
ölçme anketi sonuçlarına göre üye ihtiyaçlarını
tanımlamayı amaçlamaktadır.
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5174 sayılı Borsalar kanunun 32.inci maddesi
uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtları
güncelleştirilmekte, üyelerin bağlı oldukları vergi
dairelerine gerekli yazışmalar yapılarak vergi
kayıtlarının devam edip etmediği tespit
edilmektedir. Üyelerin borsamızda yaptığı işlemler
esnasında doldurulan üye kayıt formu, üye öneri
ve şikayet formundaki iletişim bilgileri kısmından,
yüz yüze veya telefon görüşmeleri esnasında
bilgileri değişen üyelerin bilgi güncellemesi
gerçekleştirilmektedir.

Üye bilgileri planlı bir şekilde gözden
geçirilerek güncelliği sağlanmaktadır.
Üye bilgileri planlı bir şekilde gözden
geçirilerek güncelliği sağlanmaktadır.

Üye ihtiyaçlarını düzenli ve sürekli olarak gözden 
geçirilmektedir.
Üye ihtiyaçlarını düzenli ve sürekli olarak gözden 
geçirilmektedir.

Üyelerin odayla irtibat kurmak suretiyle
kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri
yelpazesine tam erişim sağlayabilmektedir.

2013 Yılı Üye Memnuniyet Anketi Sonucu 2013 Yılı Üye Memnuniyet Anketi Sonucu 
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Y.G.G. TOPLANTILARI 

 26.04.2013 tarihli Y.G.G toplantısına ilgili personel
katılmıştır.

 Personele yönelik eğitim çalışmalarının planlanmasına
karar verilmiştir.

 26.04.2013 tarihli Y.G.G toplantısında değerlendirme
yapılmış, kalite yönetim sistemi performans raporları
incelenmiş, üye memnuniyet anketi tekrar gözden
geçirilmiş, hedeflerle ilgili performans ve veri analiz
raporları incelenmiş, kalite politikası revize edilmiştir.

Kızıltepe Ticaret Borsası 05.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen
denetim ile TOBB Akreditasyonuna dahil edilmiştir. 16.11.2012
tarihinde TOBB’da yapılan törenle Borsa Akreditasyon Sertifikasını
alarak beş yıldızlı hizmet veren borsa olmuştur.

Borsamız 28.06.2011 tarihinde yapılan denetimle Kalite Yönetim
Sistemine geçiş yapmış ve ilk olarak NAVİGA belgelendirme kuruluşu
tarafından belgelendirilmiştir.
Kalite Yönetim Sistemi 4 kısımdan oluşmaktadır. Kalite Yönetim
Sisteminin tanıtıldığı; KALİTE EL KİTABI, ORGANİZASYON,
PROSEDÜR, PROSES şeklindedir.

DIŞ DENETİM
• 31.05.2013 NETSERT Belgelendirme kuruluşu tarafından Dış

Tetkik yapılmıştır.

İÇ DENETİM
• 20 – 22 Mart 2013 tarihleri arasında tüm birimler iç tetkik

denetiminden geçirilerek sistemin sürekliliği ve yenilenmesi
sağlanmıştır.

Yönetim kurulu ve personelin kalite 
sürecine katılımı

Yönetim kurulu ve personelin kalite 
sürecine katılımı

TOBB Akreditasyon Sertifika 
Töreni 16.11.2012

TOBB Akreditasyon Sertifika 
Töreni 16.11.2012
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Üyelerimizin beklentilerini tanımlamak
amacıyla, her yıl düzenli üye memnuniyeti
ölçme anketi yapılmaktadır.

Borsamız faaliyetlerini gösteren etkinlik takvimi
planlanmakta ve her yılın Etkinlik takvimi oluşturulmakta
ve yayımlanmaktadır. Ayrıca web sitesinde ana sayfada
etkinlik takvimi yer almaktadır.

2013 Yılında yapılan Üye Memnuniyet Anket Değerlendirme
sonucunda Borsa Çalışanlarından Memnuniyetin yüksek
düzeyde olduğu, Borsadan beklentinin güvenden dolayı yüksek
olduğu, Borsa tarafından yapılan anketin güven oluşturduğu,
Üyelerin, Borsa çalışmalarının yanında olduğu, Sonuç olarak,
Kızıltepe Ticaret Borsasının bir takım oluşturduğu, Üyeler ve
Borsanın birlikte çalışması sonucu güzel sonuçların ortaya
çıkması için gereken sinerjinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
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TOBB’un yerel ve bölgesel
faaliyetlerine katılım, Lobi
faaliyetlerinin başarı ve
etkilerini ölçmeye ve
gözden geçirmeye yönelik
bir değerlendirme sistemi

• 10.02.2013 tarihinde İçişleri Bakanımız Muammer Güler’in
İlçemizi Ziyareti ve Yönetim Kurulu Başkanımızın Sunduğu
Rapor.

• 12.02.2013 tarihinde Borsamız ve TMO tarafından ortak 
düzenlenen Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

• 23.02.2013 tarihinde Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasının Yeni 
Hizmet Binası Açılış Törenine Katılım 

• 05.03.2013  tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkmenistan 
4.Uluslararası Yatırım Forumuna katılım

• 13.05.2013 Tarihinde İsveç’te düzenlenen Avrupa’da Yerleşik 
Türk Girişimciler Toplantısına katılım. 

• 27.03.2013 tarihinde düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika 
Törenine katılım.

• 06.05.2013 tarihinde Mardin Milletvekili Gönül Bekin 
Şahkulubey’in Borsamızı Ziyareti 

• 10.06.2013 Tarihinde Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın 
Borsamızı Ziyareti   

• 17.06.2013 Tarihinde Batman Ticaret Borsası’nı, Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Siverek Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret

Üyelerimizin öncelikli konularını tespit etmek ve karar alıcılara
iletmek amacıyla; Meclis Toplantıları düzenlenmekte alınan
kararlar yönetim kuruluna iletilmektedir. Ayrıca KYS ile; Üye
öneri ve şikayetleri alınmakta, yapılan etkinliklerin
değerlendirilmesi yapılmakta
Üye Anketleri düzenlenmekte olup, sonuçlar YGG ile Yönetim
Kurulu Başkanına ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
Meclis toplantı sonuçları Genel Sekreterlik tarafından yönetim
kuruluna iletilmekte, diğer proseslere ait sonuçların iletilmesi ve
takibi Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu tarafından
yapılmaktadır.

2013 YILI BORSA FAALİYETLERİ 2013 YILI BORSA FAALİYETLERİ 

Başbakan’a verilen Rapor 
16.02.2013

Başbakan’a verilen Rapor 
16.02.2013
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• 18.06.2013 tarihinde Elazığ Ticaret Borsası’nın Borsamızı 
Ziyareti

• 20.06.2013 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Yatırım 
Teşviklerine İlişkin 6.Bölge Toplantısına katılım

• 21.06.2013 tarihinde TOBB Güneydoğu Oda ve Borsalar Bölge 
Toplantısına katılım. 

• 24.06.2013 Tarihinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını, Habur  
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’ni,  Şırnak Ticaret ve Sanayi 
Odasını, Nusaybin Ticaret Borsasını ve Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odasını Ziyaret

• 25.06.2013 tarihinde Nizip Ticaret Borsasın Ziyaret 
• 13.07.2013 Tarihinde Ankara’da düzenlenen TOBB Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölge Oda ve Borsa Başkanları İstişare 
Toplantısına Katılım. 

• 18.07.2013 tarihinde TOBB Oda Borsa Başkanları İstişare 
Toplantısına katılım.

• 26.09.2013 tarihinde Antalya’da düzenlenen Akreditasyon 
Çalıştayına katılım. 

• 14.11.2013 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Bölge Oda ve 
Borsaların Değerlendirme Toplantısına Katılım. 

• 15.11.2013 Tarihinde Mardin Valisi Cengiz’in ve Kızıltepe 
Kaymakamı Ermiş’in Borsamızı Ziyareti.

• 21.11.2013 Tarihinde Borsamız tarafından düzenlenen 
Tarımsal E-Kesinti Bilgilendirme toplantısı 

• 25.11.2013 Tarihinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları 
Ziraat Fakültesi Çalıştayına katılım.
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2013 yılında Üyelere ilgili konu başlığında uygulanan anket
sorusu her konu başlığı için ayrı değerlendirilmesi
yapıldığında genel olarak başarılı bir oran ile
sonuçlanmıştır.

• Borsanın Üst Yönetimine Ulaşma : %90

• Borsa Hizmet Kalitesi: %82

• Borsa İnternet Sayfası ve bülten: %54
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Borsamız web sitesinde; diğer kurum ve kuruluşlara ait linkler ve
bağlantılar (İGEME, TOBB, DEİK, ICC, REKABET KURUMU v.b.)
duyurular, İlçemiz tanıtımı, iktisadi rapor, sanayici üyelerimize ait
bilgileri yer almaktadır.
Ayrıca Borsamız Facebook, Twiter, Google Plus gibi sosyal paylaşım
siteleri hesapları mevcut ve aktiftir. Bilgi İşlem Sorumlumuz Sosyal
Paylaşım siteleri aracılığıyla da tüm faaliyet ve etkinliklerin duyurularını
da buralardan yapmaktadır.

Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim 
sağlanılmaktadır.  
(Abonelikler, linkler,sosyal medya…)

https://twitter.com/kiziltepetb

https://www.facebook.com/kiziltepetb 

Bilgi İşlem Sorumlusunun görev tanımları
belirlenmiş, Dış kaynaklı dokümanların takibi
KYS içerisinde yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Sorumlusunun görev tanımları
belirlenmiş, Dış kaynaklı dokümanların takibi
KYS içerisinde yapılmaktadır.
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İş geliştirme eğitimi ve geliştirme ihtiyaç ve talebini öğrenmek için daha geniş iş çevrelerinde 
ve üyeler arasında her yıl düzenli anketler yapılmaktadır.

Üyelere her yıl yapılan anketler ile istedikleri
eğitim konuları sorulduğunda 2013 yılında
yandaki sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

Borsamız Meclis salonu 25 kişiye hitap
edecek potansiyelde olup, daha büyük
boyutlu eğitimler Satış Salonunda ve Ticaret
Odası toplantı salonunda veya
gerçekleştirilmektedir.
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www.kiziltepetb.org.tr

35



Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında fayda sağlaması için 2006 Yılında kurulan
Hububat Analiz Laboratuarımız faal olarak hizmet vermektedir.

Üyelerimizin bilinçlenmiş olması ve duyarlılıklarıyla; Kızıltepe İlçe Merkezine 9
km. mesafede 213 ha. Alanda günün teknolojisi ile donatılmış 542 asma katlı
işyeri, 500 ton kapasiteli 245 hububat deposu ile 600 kişilik bir Müzayede
Salonu yapılmıştır.

Borsamız Web Sitesi www.kiziltepetb.org.tr adresinde Online
olarak borsa fiyatları yayınlanmaktadır.
Borsamız Web Sitesi www.kiziltepetb.org.tr adresinde Online
olarak borsa fiyatları yayınlanmaktadır.
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İHRACAT RAKAMLARI Döviz Cinsi ($) 
Tescil Ay 2013
Ocak 18.872.364
Şubat 15.276.290
Mart 27.196.404
Nisan 16.955.279
Mayıs 23.987.942
Haziran 21.151.388
Temmuz 37.231.387
Ağustos 15.043.871
Eylül 35.410.894
Ekim 32.759.500
Kasım 28.178.129
Aralık 25.587.770
Genel Toplam 297.651.217

Yandaki iki ürün grafiğinde yıllar itibariyle fiyat değişimleri 
gösterilmiştir.  

2013 yılında Borsamızda işlem gören ihracat 
rakamlarını gösterir tablo  
2013 yılında Borsamızda işlem gören ihracat 
rakamlarını gösterir tablo  
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