
 

ORDU TİCARET BORSASI 

ÜYE EL KİTABI  

Doküman 
Kodu KYT-FRM-97 

Yürürlük Tarihi 29/01/2021 
Revizyon No 00 
Revizyon 
Tarihi 0 
Sayfa No 1/27 

 

1 
HAZIRLAYAN Onaylayan 

 
KALİTE EKİBİ  

 
GENEL SEKRETER 

 

 

 

ÜYE EL KİTABI 
ADI :  ORDU TİCARET BORSASI 
ADRESİ :  ŞARKİYE MAH.SÜLEYMAN FELEK CAD.NO:101/Altınordu-ORDU 
TELEFON :  (0452) 225 20 29-30-31 
FAX :  (0452) 225 20 34 
e-mail :  ordutb@tobb.org.tr 
WEB ADRESİ :  www.ordutb.org.tr 
 
 
 

REVİZYON TARİHİ :29/01/2021 
KONTROLLÜ KOPYA : 
KONTROLSÜZ KOPYA :  

 
 



 

ORDU TİCARET BORSASI 

ÜYE EL KİTABI  

Doküman 
Kodu KYT-FRM-97 

Yürürlük Tarihi 29/01/2021 
Revizyon No 00 
Revizyon 
Tarihi 0 
Sayfa No 2/27 

 

2 
HAZIRLAYAN Onaylayan 

 
KALİTE EKİBİ  

 
GENEL SEKRETER 

 

Ticaret Borsası Nedir?  

Ticaret Borsalarının en net ve hukuki tanımı,  kuruluş ve işleyişini düzenleyen 5174 Sayılı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu’nun 28.maddesine yapılmıştır.  

Buna göre;  

“Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada 
oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır. Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu kanun kapsamı dışındadır.” 

Denilmektedir.  

Ticaret Borsaları ihtiyaç hâsıl olan illerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) olumlu görüşü 
alınarak ilgili bakanlıkça kurulur.  

Borsaların çalışma alanı bulundukları il ile sınırlıdır.  

Borsaların görevleri 5174 Sayılı kanunun 34.maddesinde sıralanmıştır.  

a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 
b) Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân 

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 dâhil 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 ilân etmek. 
h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî 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. 
i) 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. 

j) 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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Ordu Ticaret Borsası  
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Ordu Ticaret Borsası 15 Ağustos 1936 tarihinde “Ordu Ticaret ve Zahire Borsası” adıyla 
Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur. 

O dönem yürürlükte olan 655 sayılı yasayla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde 
kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası 
ile Ticaret Borsası’nın müştereken hizmet verdikleri bu bina 1939 Erzincan depreminde 
yıkılmıştır. Kurulduğu tarihte Türkiye’nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası’nın 59 
üyesi vardı.10 yıl sonra üye sayısını 138’e yükselten borsanın 2013 yılında üye sayısı 370 
‘tir. 5174 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret 
Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile 
gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa 
kayıtlarında görünmesi de engellenmiştir. 

Ticaret Borsaları 12.04.1947 tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve 
28.09.1951 tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir. 5590 sayılı kanunun yıllar 
içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince, 18.05.2004 tarihinde kabul edilerek 
01.06.2004 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı kanunla 
Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu 
kanunun 53.maddesi ile ilk defa “Ürün İhtisas Borsaları” da zikredilip, kurulmaları ve 
işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır. 

“Ordu Ticaret ve Zahire Borsası “ adıyla kurulmuş olan borsamızın 1947 yılından sonra 
ismi “Ordu Ticaret Borsası” olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye 
devam etmiştir. Ordu ticaret Borsası’nın ilk hizmet binası 1939 Erzincan depreminden 
etkilenerek yıkılan, Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina iki 
katlı olup, eski yapı tarzında inşa edilmiş olduğundan, deprem karşısında mukavemetini 
koruyamamış ve yıkılmıştır. O yıllarda Ordu Ticaret Borsası, Odanın bir köşesindeki 
bir masadan ve memurdan ibaretti. Şu anda hizmet verdiğimizin bina ve eski hizmet 
binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 1288 m2 olup bu arsa 1948 yılında 15 
bin liraya alınmıştır. 

Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının 
ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.120 metrekarelik tek katlı borsa binası 
1951 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Şu anda “Eski Hizmet Binası” olarak 
tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 1964 yılında iş hanı olarak 
tamamlanmıştır. Halen giriş katında faal durumda bulunan pasaj o dönem kentte ticari 
hayata önemli bir hareketlilik kazandırmıştır. Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı 
olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme 
getirmiş ve 1990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir. 
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1994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine “Fındık Ürün Borsası” olarak 
projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban 
üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dâhil olmak üzere ilk 
3 katı kullanılmaktadır. Laboratuvar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise 
henüz inşaat halindedir. 

Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir. 
1- Yaş Ve Kuru Meyveler 
2- Canlı Hayvan 
3- Bitkisel Ve Nebati Yağlar 
4- Değirmenlik Ürünler 
5- Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal) 
 

Bunların içinde “Yaş ve Kur Meyveler Grubu” nda yer alan “Fındık” toplam işlem hacminin 
%95’ini oluşturmaktadır. 

Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 25-30’unu karşılamaktadır. Bu da yıllık 180–
200 bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi 
içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin 
karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar 
arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır. Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona 
alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda 
çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir 
canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir 
çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 10 dönümlük bir alanda söz 
konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması 
noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye bal üretiminin %20-25’i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve 
kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek 
“Arıcılık Araştırma Enstitüsü” de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve 
balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile “Bal” ın borsa 
kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın 
onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır. 

Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer 
kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman 
içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un 
üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı 
ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen 
devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır. 
(Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 16 milyon ton un elde 
edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 
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22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl 
kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu 
sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası 
kalmamıştır.) 

Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi 
ve eskisi 2004 yılında ismini ”Ordu Yağ Sanayi AŞ” olarak değiştiren ve 1957 yılında 
Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan “Ordu Soya AŞ” dir. Hedeflerini her geçen gün daha da 
büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği “Çotanak” marka yağ ile pazarda hatırı 
sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni 
bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye 
önemli bir yer edinmiştir. 

Ordu Ticaret Borsası’nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu; 

Baha TEGÜN Birinci Reis (Başkan) 
Ömer AKYAZI İkinci Reis (Başkan Vekili) 
Mustafa HEKİM (Aza) 
Mehmet AKYAZI (Aza) 
Dursun GÜRSOY (Aza) 
Ziver AKIN (Aza) 
Ahmet Cemal MAĞDEN (Aza) 
Halis MUTLU / Borsa Komiseri (Genel Sekreter) 
 
Faaliyet Alanımız-Hizmet Anlayışımız: 
5174 Sayılı Kanunun 30. maddesi borsaların çalışma alanlarını belirlemektedir. Buna göre 
Ordu Ticaret Borsası’nın çalışma alanı Fatsa ve Ünye ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler 
dışında kalan tüm Ordu kentidir. Ordu Ticaret Borsası çalışma alanında kotasyonunda 
bulunan ürünlerin ticaretini itina ile kayıt altına almakta ve özellikle fındık için tespit ettiği 
fiyatları internet sitesinde, merkez ve ilçelerde bulunan elektronik panolarda ilan 
etmektedir. 
 
OTB’nin hizmet anlayışının en belirgin yanı; 5174 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile Ticaret 
Borsalarına kayıt olmak zorunlu kılınmış olsa da Ordu Ticaret Borsası üyelerine karşı bir 
amir kurum olarak değil, üye odaklı ve üye memnuniyeti esaslı hizmet etmeyi her zaman 
önemsemiş ve kurumsal yapısını bu anlayış üzerine oturtmuş olmasıdır. 
 
Bu hizmet anlayışı esas olmak üzere 5174 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü, borsa 
kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapanların mağdur olmaması adına, itina ile uygulanır. 
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Borsa Tarafından Verilen Hizmetler ve Belgeler 
 
1.Belge Bedelleri 
2.Borsaya Dâhil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler 
3.Yerli Malı Belgesi 
4.Kayıt ve Sicil Sureti 
5.İmza Tatbik Onayı 
6.Fatura Onayları  
7.Bültenler 
8.Eksper Raporları 
9.Analiz Raporları 
 
Borsa Tescil İşlemleri  
 
Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin 
borsalara tescili zorunludur.  
Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir. 
 
Tescil Belgeleri 
 

- Alım Tescil Beyannamesi 
- Satım Tescil Beyannamesi 
- Alım Satım Beyannamesi 
- Alivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi 
- İhracat Beyannamesi 
- İthalat Beyannamesi 

 
Ticaret Borsasına Neden Kaydolmak Zorundasınız?  

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olarak tanımlanmış kurumlar 
arasında zikredilen Ticaret Borsalarına üyelik zorunludur.  5174 sayılı kanunun 
32.maddesi kayıt zorunluluğunu düzenlemektedir.  

“Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları 
yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna  uymayanların kayıtları, borsaca re’sen 
yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, 
elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel 
olarak tutulur. 
 
 Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir 
ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da 
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kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu 
zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için 
ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri 
yapmakla yükümlüdür. 
 
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet 
gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş 
şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de 
borsaya kaydolmaları gerekir. 
  
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit 
edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım 
satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen 
listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden 
yararlanamazlar. 
 
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, 
ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, 
borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde 
durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını 
ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. 
 
Borsaya dâhil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye 
satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada 
satabilirler.”  
 
Kayıt İçin Gerekli Evraklar  

Borsaya kayıt “Talep üzerine kayıt” ve “Resen kayıt” diye 2 şekilde Borsa Muamelat 
Yönetmeliğinin 6 ve 7.maddelerinde düzenlenmiştir.  

a) Gerçek kişiler için: 
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımının 

olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi 

2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 
3) Noter tasdikli imza sirküleri. 
4) İkametgâh ilmühaberi veya tezkeresi. 
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf. 
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge. 

      7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler. 
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b) Tüzel kişiler için: 
 
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret 
sicili tasdiknamesi. 
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri. 
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı. 
5) Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi. 
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği. 
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler. 
 

“Talep üzerine” ya da “Resen”  borsaya kayıt yapılırken “Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 
Yönetmeliği” esaslarına göre kayıt ücreti ve aidat tahakkuku yapılır. Kayıt ücreti alınan 
yılan ayriyeten aidat alınmaz. Kayıt yapılırken aşağıdaki tabloya uygun olarak 
derecelendirilir ve derecelerin karşılığındaki kayıt üçeri ve aidatlar her mali yıl 
öncesinde borsa meclisince yeniden tespit edilir. Borsa üyeleri aidatlarını her yıl haziran 
ve ekim aylarında 2 taksitte öder.  

          
Derece 

  

Fevkalade Holding  

I Anonim Şirket  

II Limited Şirket  

III Kolektif Şirket  

IV Kooperatif-Birlik vs.  

V Diğer Kamu ve Özel İşletme  

VI Şahıs İşletmesi  
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Borsaya kayıt olduktan sonra elde edilen en önemli imtiyazlardan biri “Seçme ve 
Seçilme Hakkına” sahip olmaktadır.  

Seçimlerle ilgili tüm hususlar Organ Seçimleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.  

Söz konusu yönetmeliğin 5 ve 6.maddeleri seçime ve seçilme yeterliliklerini 
düzenlemektedir.  

Seçme Yeterlilikleri 
Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; 
a) (Değişik:RG-20/1/2021-31370) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya 
kayıtlı olmak, 
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz 
yaşını doldurmuş olmak, 
c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye 
uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil 
edilmiş olmak, 
d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefi olmak, 
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden 
silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle 
yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir. 
 
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra; 
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı 
işlem yapmaya yetkili bulunması, 
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin 
işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 
bulunması, 
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması 
halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu 
fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır. 
(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900) 
(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)   
(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden 
sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz. 
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. 
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Seçilme Yeterlilikleri 
Madde 6- Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için; 
a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf 
niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan 
oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak, 
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını 
doldurmuş ve okur-yazar olmak, 
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, 
d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olmamak, 
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden 
silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle 
yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak, 
f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900) 
g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. 
 
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 
nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen 
listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz. 
 
Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, 
borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden 
sona erer. 
 
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra; 
 
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı 
işlem yapmaya yetkili bulunması, 
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin 
sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, 
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c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde 
bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, 
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, 
şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır. 
(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900) 
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki 
süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti 
olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, 
bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir. 
(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya 
belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa 
ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin 
kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer. 
(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik 
organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya 
belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki 
görevleri kendiliğinden sona erer 
(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona 
erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez. 
 
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. 
Kaydın Silinmesi 

Ticaret Borsası kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapmaktan vazgeçilmesi ya da ticaretim 
tamamen bırakılıp da vergi kaydının ve ticari sicil kaydının kapatılması gibi durumlarda talep 
üzerine ya da kurumca resen borsa kayıtları silinir.  

Disiplin İşlemleri  

 “Borsa üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve 
davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği 
dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlara, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları 
yerine getirmeyenlere ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere verilecek disiplin ve 
para cezalarına ilişkin esasları düzenlemek, oda ve borsa disiplin kurulları ile Yüksek Disiplin 
Kurulunun oluşumunu ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”  amacıyla “Oda ve Borsa 
Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu 
Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır.  

Buna göre disiplin suç ve cezaları şu şekilde hüküm altına alınmıştır.  
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a) Uyarma; mesleğin icrasında ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin ilgili 
üyeye bir yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
1) Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak, 
2) Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve talebin 
gereğini mazeretsiz olarak yerine getirmemek, 
3) Üyesi olduğu odanın, borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, 
4) Müşterisi veya iş sahipleri ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta 
bulunmak, 
5) İlgili mevzuatta uyarma cezası ile cezalandırılması öngörülen fiil ve hallerde bulunmak. 
 
b) Kınama; mesleki tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili üyeye bir yazıyla 
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
1) Üyesi olduğu odanın, borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici asılsız yayında veya eylem 
ve işlemde (1)  bulunmak, 
2) Müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütlerini  yerine getirmemek, 
3) İş ilişkisinde bulunduğu kimseler hakkında haksız ithamda bulunmak, 
4) Satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyanda 
bulunmak, 
5) Nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmak, 
6) Uyarma cezası alan üyenin, iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta 
bulunması, 
7) Organ seçimlerinin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, hâkimin 
ve/veya seçim sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymamak, 
8) Mal ve hizmetlere ilişkin azami fiyat tarifelerini bulundurulması gerekli yerlerde 
bulundurmamak veya bu tarifelere uymamak 
9) İlgili mevzuatta kınama cezası ile cezalandırılması öngörülen fiil ve hallerde bulunmak. 
 
c) Üyelikten geçici çıkarma; üyenin iki aydan az ve oniki aydan fazla süreli olmamak üzere 
oda veya borsa üyeliğinden çıkarılmasıdır. Üyelikten geçici çıkarma cezasını gerektiren fiil ve 
haller şunlardır: 
1) Kınama cezası alan üyenin, beş yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta 
bulunması, 
2)  İlgili mevzuatta üyelikten geçici çıkarma cezası ile cezalandırılması öngörülen fiil ve 
hallerde bulunulması. 
 
d) Üyelikten uzun süreli çıkarma; üyenin kaydının üyesi bulunduğu oda veya borsadan beş 
yıl süre ile silinmesidir. Üyelikten uzun süreli çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller 
şunlardır: 
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1) Üyelikten geçici çıkarma cezası alan üyenin, üç yıl içinde kınama cezasını gerektirecek 
yeni bir davranışta bulunması, 
2) İlgili mevzuatta üyelikten uzun süreli çıkarma cezası ile cezalandırılması öngörülen fiil ve 
hallerde bulunulması. 
 
Borsa Tescil İşlemleri  
Tescil İşlemi, Ticaret Borsalarının ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Ticaret 
Borsalarında tescillenerek, müstahsillerden yapılan zirai ürün alımlarına konu zirai 
stopaj vergisinde %50 oranında bir indirim sağlanmaktadır. Bunun yanında her türden 
alım satıma dair düzenlenen belgeler resmi evrak statüsünde olup; ispat ve delil 
durumlarında öncelikli belge hükmündedir. Kayıtdışı ile mücadele, gerçekçi ve piyasa 
şartlarına uygun istatistikler oluşturmak gibi hususlarda Ticaret Borsaları kilit 
kurumlar noktasındadır.  

Tescil işlemleri hususunda detaylı düzenleme “Tescil Yönetmeliği” ile yapılmıştır.  

“En az miktar” denilen ve tescile konu zorunlu miktarın saptandığı miktarların 
üzerindeki her muamelenin tescili zorunludur.  

Ordu Ticaret Borsasında uygulanmakta olan en az miktarlar şu şekildedir. 

- Kabuklu Fındık 250 Kg 
- İç Fındık 125 Kg 
- Buğday Unu 286 Kg 
- Buğday Kepeği 160 Kg 
- Ayçiçek Yağı 85 Kg 
- Soya Yağı 150 Kg 
- Bal 50 Kg 
- Büyükbaş Kasaplık Canlı Hayvan 1 Adet  
- Küçükbaş Kasaplık Canlı Hayvan3 Adet   
- Kümes Hayvanları 10 Adet 
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Tescil Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi  

  
a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem 

borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil 
ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili 
yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. 

 
b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması 

halinde; 
 

I. İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve 
işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda 
gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer 
borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede kabul ile tamam 
olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu 
yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 
  

II. Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut 
olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında 
ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil 
ettirilir ve ücreti ödenir. 

 
c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada 

belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları 
borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 

 
d) Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya 

sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini 
ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan 
tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil 
zorunluluğu uygulanmaz. 
 

e) Kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan 
kamu kuruluşlarınca yapılan destekleme alım ve satımlarına ilişkin borsa tescil 
ücreti muamelenin yapıldığı günü takip eden en geç otuz gün içinde ilgili borsaya 
ödenir. 
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Tescil Süresi  

Borsa yerinde yapılan işlemler aynı gün, borsanın çalışma alanı içinde olmakla beraber 
borsa yerinin dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç 
otuz gün içinde tescil ettirilir. 
 
İhracata ilişkin muameleler anlaşmaya müteakip tescil ettirilir. 
 
Üyelerin iradesi dışında meydana gelen ve meclisçe kabul edilen mücbir sebepler 
dışında, belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, tescil 
ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük 
gecikme zammı tahakkuk ettirilir. 
 
Tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarına ilişkin yönetim kurulunca 
verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. 
 
Meclis, tahsili imkânsızlaşan tescil ücreti ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammının 
takibinden vazgeçilmesine karar verebilir. İstisnai nitelikteki bu kararlar, aynı 
durumdaki tüm üyeleri kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere alınır.  
Tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zamanaşımı süresi beş 
yıldır. 
 

Tescil Ücreti  

Tescil edilen muamelenin bedeli üzerinden nispi olarak alınan ücrete "Tescil Ücreti" 
denir. 
 
Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oran 
meclisçe belirlenir. Borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda 
uygulanmak üzere, işlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat 
tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti 
oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok on binde beştir. 
 
(Değişik üçüncü fıkra: RG-03/11/2006-26335) Meclis, bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen azami hadleri aşmamak ve borsa içi muamelelerde uygulanacak tescil ücreti 
oranını daha düşük belirlemek üzere, tescil ücreti oranını borsa içi muameleler ile borsa 
dışı muameleler için farklı oranlarda belirleyebilir. 
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İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Ancak, ihracatçının ihraç ettiği malların yurt 
içindeki alımları tescile ve ücrete tabidir. 
                 
Tescil ücretinin, muameleyi tescil ettiren tarafından tescil esnasında peşin olarak 
ödenmesi esastır. Meclis, kendi üyelerinden ileride yaptıracakları tescillere mahsuben 
önceden avans alınmasına karar verebileceği gibi, kendi üyelerinin yaptırdıkları 
tescillere ilişkin ücretlerin toplamının, en geç on beş gün içinde ve bir defada olmak 
kaydıyla sonradan ödenmesine karar verebilir. 
                 
Alım satım muamelesi tescil edildikten sonra, tarafların müştereken yaptıkları tescil 
ücretini etkileyecek değişiklikler, tescilin yapıldığı gün borsaya iletilir ve bu değişiklik 
tescil ücretinde bir artış meydana getirirse, aradaki fark tahsil edilir. Tescil ücretinde 
azalma meydana gelmişse ve aynı gün borsaya bildirilmiş ise, fazla alınan ücret ilgililere 
iade edilir. Tescil ücreti her işlem başına ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir.      
 

Borsa Organları  

- Meclis  
- Yönetim Kurulu 
- Disiplin Kurulu  
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Borsa Meclisinin Görevleri ve Yetkileri  

a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

 b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

 c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
  
d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 
 
e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
 
f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer 
alması halinde  bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim 
müesseseleri oluşturmak. 
 
g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler  
tarafından istenecek  bilirkişi listesini onaylamak. 
 
h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar 
vermek. 
 
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 
 
j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, 
kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak 
olmaya karar vermek. 
 
k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 
 
l) Borsaya dâhil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa 
yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak 
maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 
 
m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 
olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 
 
n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 
 
o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine 
delege göndermek. 
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p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden 
ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi 
dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin 
aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya  yeniden yapılandırılmaları 
ile   borsa veya üyeler  adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen 
teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim 
kuruluna devretmek. 
  
r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye 
tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 
  
s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
Borsa Yönetim Kurulunun Görevleri  ve Yetkileri  
 a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 
   
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine 
sunmak.                                                   
 
c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
 
d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine 
usulüne uygun olarak karar vermek. 
 
e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen  esas ve usuller 
çerçevesinde karara bağlamak. 
 
f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. 
 
g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
 
h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu 
belirlemek. 
 
ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler 
tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere  meclise 
sunmak. 
 
j) Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.        
 
k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor 
hazırlayıp meclise sunmak.    
 
l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 
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m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca 
maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 
 
n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 
ödüllendirmek. 
 
o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 
 
p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa 
bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 
 
Borsa Disiplin Kurulunun Görevleri ve Yetkileri 
 
           a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 
 

Borsa Genel Sekreteri Görevleri ve Yetkileri  

 
a) Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 

b)Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas 
olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. 

 
c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve 
gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait 
tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin 
hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve 
toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. 
 
d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. 
 
e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında 
gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. 
 
f) Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine 
son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 
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g) Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları 
vermek. 
 
h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık 
harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. 
 
ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, 
kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. 
 
i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv 
malzemelerini muhafaza etmek. 
 
j) Yayın işlerini yönetmek. 
 
k) Borsa iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 
 
l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl 
içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi 
hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. 
 
m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat 
ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 
 
n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. 
 
o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde 
meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri 
yapmak. 
 
Genel sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel 
kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa organları tarafından alınan kararların 
yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. Genel sekreter, borsa personelinin 
disiplin ve sicil amiridir. 
 

 

HİZMET KALİTESİ VE AKREDİSTASYON SİSTEMİ 
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Akreditasyon Sistemi Nedir? 

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite 
bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve 
hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa 
Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa 
Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. 

 
Bu çerçevede, Birliğimiz;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British 
Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin 
en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini 
geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür. 
 

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren Birliğimiz tarafından yürütülmüş 
olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dâhil edilmiş ve 
model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak 
uygulanmaya başlamıştır. 

 
2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi 
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emektir. 
 
 
 

  

duyurmak, geri bildirimleri etkin olarak takip etme

analiz edilebilir duruma getirmektir. 

 

 

 

 


