
BORSA MESLEK KOMİTESİ VE MECLİSİNE SEÇİLEN ÜYELERİMİZ 
İÇİN ÖNEMLİ DUYURU 

14 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul Ticaret Borası Meslek Komitesi ve 

Meclis Üyeliğine seçilen üyelerimizin mevzuat uyarınca bazı işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

 

 
SEÇİM SONRASINDA TEMİN VE TESLİM EDİLECEK BELGELER 

 
Gerçek Kişiler (MAZBATA) 

 
Borsa organlarına seçilen gerçek kişilerin Karagümrük Mah. Vatan 

Caddesi (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü giriş katı) Fatih/İstanbul adresinde 
bulunan Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na 19 Nisan 2018 Perşembe 

günü Saat:18.00’e kadar bizzat başvurmak suretiyle, mazbatalarını 
almaları ve bu belgeyi 20 Nisan 2018 Cuma günü 14.30-17.00 saatleri 

arasında Borsamız Meclis Salonu’nda yapılacak Borsa Yönetim Kurulu 

Başkan ve Üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul delegeleri 
seçiminde oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 
 

Tüzel Kişiler (TEMSİLCİ BELGESİ VE MAZBATA) 

Borsa organlarına seçilen tüzel kişilerin, şirketi temsile, bağlayıcı işlemler 

yapmaya yetkili temsilcisi gerçek kişilerin; İstanbul Ticaret Odası Eminönü 
Merkez Binasında bulanan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden veya PERPA, 

Maltepe, Giyimkent’te bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü Temsilciliklerinden 

alacakları 2 adet Temsil belgesinin bir nüshasını; 19 Nisan 2018 
Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Borsamız (Başkanlık ve Genel 

Sekreterlik Şubesi’ne) teslim etmeleri; diğer bir nüshasını ise 
Karagümrük Mah. Vatan Caddesi (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü giriş katı) 

Fatih/İstanbul adresinde bulunan Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na 19 
Nisan Perşembe günü Saat:18.00’e kadar bizzat teslim ederek, 

mazbatalarını almaları ve bu belgeleri 20 Nisan 2018 Cuma günü 14.30-
17.00 saatleri arasında yapılacak Borsa Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 

Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul delegeleri seçiminde oy kullanma 
sırasında Seçim Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 
Seçilen Tüzel kişi Üyeler Temsil belgelerini 19 Nisan 2018 Perşembe 

günü sabah saat 9.00 dan itibaren İstanbul Ticaret Odası Eminönü 
Merkez Binasında bulanan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden veya PERPA, 

Maltepe, Giyimkent’te bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü Temsilciliklerinden 

alabilirler. Temsil belgesi talep dilekçesi örneği aşağıda yer 
almaktadır. 
 

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’YE KADAR BU 

BİLDİRİMİN YAPILMAMASI HALİNDE, MESLEK KOMİTESİ VE 
MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE OY KULLANAN TÜZEL KİŞİNİN 

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ; YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİ, 
DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ, TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ İLE 

MECLİS BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI, KATİP ÜYE, MESLEK 

KOMİTESİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMİNDE OY 
KULLANAMAYACAKLARDIR. 

 



Ancak her halükarda tüzel kişiler gerçek kişi temsilcilerini 
seçimlerin kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde bildirmek 

zorundadırlar, aksi takdirde bu üyeliklere seçilen yedek üyeler 
sırasıyla çağırılacaktır. 

 

ADLİ SİCİL BELGESİ 

Ayrıca borsa organlarına asil olarak seçilen üyeler: 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 olmamış olduğunu 
tevsik eden arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgelerini, seçimlerin kesinleşmesinden 

itibaren 15 gün içinde genel sekreterlikçe yapılacak tebligat üzerine 30 gün 
içinde genel sekreterliğe imza karşılığında ve evrak numarası alınarak teslim 

edeceklerdir. Adli Sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi 
halinde seçilen organ üyeliği kendiliğinden sona erecektir. Organ 

üyeliklerinde boşalma olması halinde çağırılan yedek üyeler ile tüzel kişilerin 
gerçek kişi temsilcilerini değiştirmeleri halinde adli sicil belgesi için 

öngörülen süre; yedek üyeyi davet yazısının tebliğinden veya tüzel kişinin 

yeni yetki belgesinin ibrazından itibaren başlamaktadır. 

 

Görev Yasağı 
5174 sayılı Kanun ve buna bağlı Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 

39.maddesi uyarınca; bir oda veya borsanın meslek komitesi veya meclis 
üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı 

faaliyet alanı içinde bulunan başka bir Oda veya Borsanın Meslek 
Komitesi veya Meclisi ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 

Kanunu’na tabi odalarda görev alamayacaklarından, bu durumda 
olanların, seçimlerin kesinleşmesinden itibaren tercihlerini onbeş (15) gün 

içinde ilgili Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak 
bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde 

ilgilinin seçilmiş olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona 
erecektir. 

 

5174 sayılı Kanun ve buna bağlı Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 
6.maddesi (2.3.2005 tarih, 25743 sayılı Resmi Gazete ile değişik) uyarınca; 

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 ereceğinden, 
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 erecektir. 


