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ÖNSÖZ
Borsalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler
ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe
sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsamızın çatı kuruluşudur. TOBB’nin
görevi Odalar ve Borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve
sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır
Siz Yöneticilerimizin gerek işleyişi bilmeniz, gerekse temsilcilik sorumluluklarını
doğru bir şekilde yerine getirebilmelerinin ön koşulu, sizi yakından ilgilendiren bu
kitapçığı,5174 sayılı kanunu ve Borsamız ile ilgili kanun ve yönetmeliklerinin iyi
bilmesi ve bunun gereklerini yerine getirebilmesine bağlıdır.
Sizlere verilen bu kitapçık, Borsamızda bulunduğunuz çalışma hayatı süresince
devamlı başvuracağınız bir çalışmadır. Borsamızın kuruluş amacı, organ görevleri,
seçimle ilgili esasların yer aldığı bu kitapçık ile yeni seçilen yöneticilerimize yardımcı
olmayı amaçlamaktayız.
Tüm Organlarımıza faydalı olması dileğimizle hayırlı ve bol kazançlı işler dileriz.

S.Kaya ÜZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah DENİZ
Meclis Başkanı
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MİSYONUMUZ
Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek; Üyelerimizin
sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin
ekonomisini geliştirmek amacıyla ülkemizde ve dünyada üyelerimizin en iyi şekilde
tanıtımını yapmaktır.

VİZYONUMUZ
Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış,
üye memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir borsa olmak
Avrupa Birliği sürecinde Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip,
Çanakkale Ticaret Borsası'nın kendisini, tarımını ve tüm üyelerini AB'ye
hazırlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak
etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin beklenti
ve ihtiyaçlarını eğitimli personelimiz ve modern alt yapımız vasıtasıyla
beklentilerinin ötesine çıkarmaktır.
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Abdullah DENİZ
İzzet ARICI
C.Cem DEMİR
Ahmet UZUN
S.Kaya ÜZEN
Salamon HALYO
Gökhan UYSAL

Zakir TANRIKULU
Akif KULAÇ
Ali ENGÜRLÜ
Cengiz YANMAZ

Natık CİVİR
İsmail KOŞAN
Mehmet OK
Melih GÜNDOĞDU
Necmi YILDIRIM
Sinan ERDOĞAN

Sinan YÜCEL

Meclis Başkanı
Meclis Başkan Yardımcısı
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Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
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S.Kaya ÜZEN
Salamon HALYO
Gökhan UYSAL

Zakir TANRIKULU
Akif KULAÇ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
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Sevcan ELVER
A.Musa ÇELİK
S.Gözde KARTAL
Burcu GENÇ
Fatih DOĞU
Deniz GEZER
Erkal ATA
M.Serkan DURMAZ
Davut ÇALIŞKAN
Recep YILDIZ
Belgin YILMAZER
Nesrin ADAK

Genel Sekreter
Muhasebe Memuru
Kalite-Akreditasyon Sorumlusu
Tescil Memuru
Laboratuar Sorumlusu
Ezine İrtibat Bürosu Sorumlusu
Gelibolu İrtibat Bürosu Sorumlusu
Çan-Yenice İrtibat Bürosu Sorumlusu
Gelen-Giden Evrak Memuru
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
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Borsaların Görevleri
Borsaların görevleri şunlardır:
5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre ticaret borsalarının
görevleri:
a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve
ilan etmek.
c) 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.
d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik
ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik
bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına
sunmak ve ilan etmek.
h) 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.
ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
j) 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.
k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.
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BORSA ORGANLARI, OLUŞUMLARI VE GÖREVLERİ
BORSA ORGANLARI
a) Meslek komiteleri
b) Meclis.
c) Yönetim Kurulu.
d) Disiplin kurulu
BORSA MESLEK KOMİTELERİ
 Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi
kişiden; üye sayısı onbini aşan borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur.
Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.
 Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.
 Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi
temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek
komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak
birinde görev alabilirler.
 Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye
sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
BORSA MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ
 Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli
gördükleri tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
 Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan,
başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis
toplantısına katılmalarına karar vermek.
 Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
BORSA MECLİSİ
 Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur.
 Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda
üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer
meclis üyesi seçilir.
 Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan
borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört
üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek
komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine
getirilir.
 Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan
yardımcısı seçer.
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 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.
 Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
BORSA MECLİSİNİN GÖREVLERİ























Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.
Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer
alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim
müesseseleri oluşturmak.
Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler
tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.
Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar
vermek.
Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek,
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına,
kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak
olmaya karar vermek.
Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
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.
Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin
olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine
delege göndermek.
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.
Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye
tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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BORSA YÖNETİM KURULU
 Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan
borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz
arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.
 Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini
tek liste halinde seçer.
 Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı
ve bir sayman üye seçer.
 Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Bir borsanın yönetim kurulu
başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev
alamaz.
 Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı
tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu
ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir.
BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa
meclisine sunmak.
 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve
nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas
ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem
kurulunu belirlemek.
 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor
hazırlayıp meclise sunmak.
 Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
 Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca
maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân
etmek.
 Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren
üyelerini ödüllendirmek.
 Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek,
bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik
yapmak.
 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa
bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
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BORSA YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ
Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine
veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.
BORSA DİSİPLİN KURULU
 Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen
altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.
 Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan
seçer.
 Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
 Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak
suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
BORSA DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
 Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
 Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU
Borsanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur. Bu komisyon, borsa meclis
üyeleri içinden 3, 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.
Hesapları inceleme komisyonunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
 Meclis başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını, meclis başkanının
belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,
 Meclis başkanı tarafından havale edilen kesin hesabı, meclis başkanının
belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,
 Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini
toplantı dönemlerinde kontrol etmek,
Özel Komisyonlar
Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda mesleklere ve konulara göre kolaylaştırıcı nitelikte
geçici veya sürekli özel komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlar, konuların özelliğine ve
ihtiyaca göre en az üç, en çok beş üyeden oluşur. Fikirlerinden faydalanılmak üzere üyeler
dışından da kişilerin dahil edilebileceği bu komisyonların görev süresi, verilen görevin
tamamlanması ile birlikte sona erer. Sürekliliği olan işler için oluşturulan özel komisyonların
görev süresi ise, yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Sürekliliği olan bu tür
komisyonları, yönetim kurulu dilerse, görev süresi bitmeden yeniden oluşturabilir.
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SEÇİMLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
- Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, bu Kanunda yazılı esas ve
usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak
veri tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme
niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan
güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde yapılır.
Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hâkim il seçim
kurulunca belirlenir. Birlik organları seçimlerinde görevli hâkim, merkez ilçe seçim
kurulu başkanıdır.
İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına ve Birlik
organları seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve
oy kullanma süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları belirler.
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır.
Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim
süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de
oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça
verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin
imzalanmasından sonra kullanılır.
Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana
sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına
dair son bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş
bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir.
Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu
mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından
verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılır. Üzerinde ilçe seçim kurulu
mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.
Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu
başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde
asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ilân edilir.
Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile
saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilân süresi içinde seçim sonuçlarına
yapılacak itirazlar, görevli hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.
İlçe seçim kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle
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bir tam iş günü ilân edilir. Bu kararlara karşı, ilân süresi içinde il seçim kurulu
nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun bir gün içinde vereceği karar kesindir.
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, hâkim
yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve ilgili oda veya borsa ile Birlik
ve Bakanlığa bildirir.
Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek
ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline
karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin
yenileneceği günü tespit ederek ilgili oda veya borsa ile Birlik ve Bakanlığa bildirir.
Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede, oda
ve borsanın meclis ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Birlikçe üç veya beş
kişilik bir kurul atanır.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Yedinci Bölümündeki suç ve cezalara ilişkin
hükümler uygulanır.
Oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika
üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette
bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlara bir aydan
üç aya kadar hapis, birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar para cezası verilir.
Birlik ile oda ve borsaların organlarının seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından
bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir.
Milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi
seçilenler ile siyasi parti organlarında görevli olanların oda, borsa ve Birlik
organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.
Seçim sandık kurulu
İlçe seçim kurulu başkanı, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde
düzenlenen ortak veri tabanından sağlanan seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan
listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere kamu görevlileri veya aday olmayan
üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur
ve aynı şekilde üç yedek üyeyi de belirler. Birlik organlarının seçiminde, seçim
sandık kurulu için bir başkan ve dört üye ile beş yedek üye, kamu görevlileri veya
aday olmayan delegeler arasından merkez ilçe seçim kurulu başkanı tarafından
belirlenir.
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,

11

yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle, diğer seçim giderleri seçimi yapan
oda, borsa veya Birlik tarafından karşılanır.
Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar,
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri
- Oda veya borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin
tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek
kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının
seçimlerinde oy kullanabilirler.
Oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilmek için;
a) Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
b) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını 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 sahtekarlık, inancı
kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa
vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
e) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
f) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
g) Okur-yazar olmak,
Şartlarını haiz olanlar aday olabilir.
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı
işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi
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temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarına
seçilebilirler.
Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve Birlikteki görevleri sona erer.
Organların seçimlerine katılma niteliklerine
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ilişkin diğer hususlar

Birlikçe

Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarının kullanılabilmesi için şirketin;
sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst
düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzükabza yetkili olması ve bu halinin seçimden
en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
Üye şirketin münfesih olması, işyeri ve merkez kaydını başka bir odanın çalışma
alanına taşıması halinde, oda üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik
organlarındaki görevi sona erer.
Oda ve borsa organlarının seçimleri
- Oda ve borsa organlarının seçimleri, bu Kanun hükümlerine göre aşağıda belirtilen
esas ve usullere uygun olarak, ekim ayında başlar kasım ayı içinde bitirilir.
a) Gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimi:
1) Meslek komiteleri seçiminden en az yirmi gün önce oda ve borsaların yönetim
kurulları tarafından, seçilme hakkına sahip olanlarla, seçme hakkına sahip olanları
gösteren, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen veri
tabanında yer alan meslek gruplarına göre hazırlanan listeler, üç nüsha olarak
kuruluşun bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanına sunulur.
2) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip listeleri seçim sandık
kurullarına incelettirir ve varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra en geç beş gün
içinde onaylar. Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer
hususlar, oda veya borsanın ilân yerlerinde asılmak suretiyle üç tam iş günü ilân
edilir. Bu listelerin örnekleri, talep edilmesi halinde oda veya borsa üyelerine masrafı
ödenmek kaydıyla verilir. İlçe seçim kurulu başkanınca gerekli görülen hususlar
yerel basın yayın organları aracılığı ile ilgililere duyurulur.
3) İlân süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe
seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır.
Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz
edilebilir. İl seçim kurulunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.
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4) Bu suretle kesinleşen listelerle, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar
onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönderilir. Kesinleşen listeler ve seçime ilişkin
diğer hususlar ilgili oda veya borsanın ilân yerlerinde seçimden önce üç tam iş günü
süresince ilân edilir.
5) Yeni kurulan oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler, ilçe seçim kurulu
başkanı veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek beş veya yedi
üyeden oluşacak bir gruplandırma kurulunca yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanarak, meslek komitesi seçimleri için görevli hâkime verilir.
6) İlgili seçmen üyelerce, her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek mahsus zarflara
oyların konulması ile meslek komitesi seçimleri yapılır.
b) Meslek grupları, yargı gözetiminde oda ve borsa meclisleri için asıl ve yedek
üyeleri meslek komitesi üyeleri ile birlikte seçer.
c) Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç iki gün içinde yargı
gözetiminde oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyelerini aynı listede seçer.
d) Birlik Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerinin
seçimi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte, meclis tarafından yapılır.
Oda ve borsaların meclis, yönetim kurulu, disiplin kurulu ile Birlik Genel Kurulu
delegesi seçimlerinde de gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimlerine
ilişkin esas ve usuller uygulanır.
Oda ve borsa şubelerinin seçim usul ve esasları bu maddede belirtilen hükümlere
uygun olarak, Birlikçe hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
İtiraz süresi, oda ve borsa organları ile Birlik delegesi seçim sonuçlarının ilânından
itibaren bir gündür
Organların görevlerine son verilmesi ve faaliyetten men edilmesi
- Kuruluş amaçları veya Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın yazılı
uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda, borsa veya Birlik organlarının görevlerine
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçtirilmesine, Bakanlığın veya bunların
bulundukları ildeki Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk
mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve en
geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
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Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en
geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin görev süresini
tamamlar.
Bu organların, görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında
belirtilen tasarrufları hükümsüzdür.
Yeni organ seçimleri yapılıncaya kadar rutin iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, oda
ve borsalar için Birlik, Birlik için Bakanlıkça belirlenir.
Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, oda ve borsalarda
vali, Birlikte Bakanlar Kurulu, organların faaliyetten men edilmesine karar verebilir
ve bu durumu Bakanlığa bildirir.
Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içerisinde yetkili hâkimin onayına sunulur;
hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar. Aksi takdirde, bu idarî karar
kendiliğinden ortadan kalkar.
Faaliyetten men kararı, organın görevlerine son verilmesi isteminin nihaî olarak
karara bağlanmasına kadar geçerlidir.
Yukarıda belirtilen veya kanunlarda öngörülen haller dışında, oda, borsa veya Birlik
organlarının görevlerine son verilemez, bu organlarda yer alanlar görevden
alınamaz.
Oda ve borsaların lağvı ve tasfiyesi
.- Kanunda belirtilen faaliyetlerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerine
meclislerinin üçte iki çoğunluğu ile karar veren oda ve borsalar, talepleri üzerine
Birliğin olumlu görüşü ile Bakanlık tarafından lağvedilir.
Borsalar, faaliyetlerine ihtiyaç kalmaması durumunda, Birliğin teklifi üzerine
Bakanlık tarafından lağvedilebilir.
Odalar ve borsaların sahip olması gereken nitelik, alt yapı, bütçe ve üye sayısına
ilişkin kriterler ile bu kriterlere uygunluğunu yitiren oda ve borsaların lağvı ile
tasfiyesine ilişkin esas ve usuller, Birliğin görüşü alınarak Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Şubeye dönüşen oda ve borsaların varlıkları bağlandığı oda veya borsaya, kapanan
oda ve borsaların varlıkları ise Birliğe intikal eder.
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Toplantı ve karar yeter sayısı
- Oda, borsa ve Birlik organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Disiplin kurulları ve yüksek disiplin
kurulu için toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının çoğunluğudur.
Oda, borsa ve Birlik organları toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.
Oda ve borsa yönetim kurulları haftada bir, meclis ve meslek komiteleri ayda bir,
disiplin kurulları, kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine
toplanır. Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komiteleri, gerektiğinde
başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Oda ve borsaların bütün meslek komiteleri altı ayda bir müşterek toplantı yapar. Bu
toplantıya yönetim kurulu da katılır.
Üyeler, organ seçimleri hariç olmak üzere, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye
kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhrî hısımları ile evlatlıklarını
ilgilendiren işlere ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Bu durumda
toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanamaması halinde, yedek üyeler çağrılır.
Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay
içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten
çekilmiş sayılırlar. Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen
üyeler hakkında uygulanmaz.
Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez
gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden
sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.
Oda veya borsa üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, oda, borsa ve Birlik
organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.
Oda, borsa veya Birlik organlarında yer alanların ölümü, istifası veya mahkeme
kararı ile görevlerine son verilmesi gibi hallerde de yerlerine yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerin çağrılmasında, aldıkları oy sayısı göz önünde tutulur. Ayrıca Birlik
için, yedek üyelerin göreve çağrılmasında bu Kanundaki temsil esasları dikkate
alınır.
Odalar ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevinin
herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, oda, borsa veya Birlik yönetim kurulu
tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri kalan süreyi
tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve Birlik Başkanı seçilir. Seçimlere kadar
en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar.
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Vekâlet
Odalar ve borsaların meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu başkanları ile Birlik
Genel Kurulu Başkanı, Birlik Başkanı ve konsey başkanlarının yokluğunda,
yetkilendirdikleri yardımcıları bu görevlere vekâlet ederler.
Oda, borsa ve Birlik genel sekreterlerinin yokluğunda ise yerlerine görevlendirdikleri
yardımcıları vekâlet eder.
Huzur hakkı
Oda ve borsa meslek komiteleri, yönetim kurulu ve meclis üyelerine iştirak
edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilebilir.
Oda ve borsaların meslek komiteleri ve yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur
hakkını meclisler, meclis üyelerine verilecek huzur hakkını Birlik Yönetim
Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tespit eder.
Odalar ve borsalar arası ilişki
Aynı ilde kurulu odaların yönetim kurulları, alacakları meslekî kararlarda diğer
odalara danışarak görüş isterler. Görüşü istenen oda, en geç yedi gün içinde
görüşünü bildirir.
Oda ve borsa yönetim kurulları, aynı ildeki diğer oda ve borsaların verdikleri
kararlara itiraz edebilirler. İtiraz eden oda veya borsanın başvurusu üzerine en yaşlı
meclis başkanının daveti ve başkanlığı altında, yönetim kurulları birlikte toplanarak
ihtilafı çözerler. Anlaşmazlık halinde Birlik, hakem olur.
Ayrıca, ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurulları, meslekî konularda görüş
oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır.
Toplanma ve müzakere usulü Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Denetim
- Odalar, borsalar, Birlik ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlığın denetimine
tâbidir.
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