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GİRİŞ 
 

Sizler için hazırlanmış olan bu kitapçık, Borsamızda bulunduğunuz yönetim hayatınız 

süresince sizlere kolaylık sağlayacak yol gösterici bir rehberdir. 

Nusaybin Ticaret Borsası olarak amacımız; Borsamızın kaynaklarını en etkili ve 

verimli şekilde kullanarak üyelerimize, ilçemize, ilimize ve tüm bölgemize kaliteli bir hizmet 

sunabilmektir. 

 

BORSAMIZ 

Unvanı         : Nusaybin Ticaret Borsası 

Kısa Adı         : NTB 

Kuruluş Tarihi      : 1994 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yeşilkent Mahallesi Mithat Paşa Sokak Aktaşlar Apartmanı 

B/Blok Kat.2 No: 4 

NUSAYBİN / MARDİN 

 

Telefon :0482 415 4071 

Belge Geçer :0485 415 2605 

Web Sitesi :www.nusaybintb.org.tr 

E Posta :nusaybintb@tobb.org.tr 

E Posta 

E Posta 

:nusaybintb@.org.tr 

:nusaybintb@hotmail.com 

  

  

Sosyal Ağlar  

Facebook :www.facebook.com/nusaybintb 

Twitter :www.twitter.com/nusaybintb 
 

  

http://www.batmantb.org.tr/
mailto:nusaybintb@tobb.org.tr
mailto:batmantb@.org.tr
http://www.facebook.com/Batmantb
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI 
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KALİTE POLİTİKAMIZ 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği 

görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; 

 Bölgemizin ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Borsamızca sunulan hizmetleri, 

üye memnuniyetini gözeterek doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, zamanında ve 

istenen şartlarda gerçekleştirmek, 

 Personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile dinamik ve tarafsız yapımızı korumak, 

 Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, Borsamızın temel politikasıdır.  

MİSYONUMUZ 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği 

görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; 

 Borsaya tabi ürünlerin, üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarda gerçekleştireceği 

ticaretine katkı sağlamak, 

 Üyelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, 

 Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis 

edilmesidir. 

VİZYONUMUZ 

 Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli geliştirilmesi ve 

belgelendirilmesi, 

 Laboratuvarlarında ve tüm birimlerinde teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısını 

tamamlayarak hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak, 

 Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve 

kalitesini artırmak, 

 Borsamız hizmet ve faaliyetlerimizde üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin 

gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI TARİHÇESİ 

Nusaybin Ticaret Borsası 1994 yılında kurulan borsaya tabi maddelerin alım satımı ve 

borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulan kamu 

tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. 

Bir iş merkezinin zemin katında, küçük bir ofiste faaliyetine başlayan Nusaybin 

Ticaret Borsası, hizmet kalitesini arttırma amacı ile iki daireyi satın alıp modern bir hizmet 

binası yaptırmıştır. 2014 yılından bu yana yeni hizmet binasında daha iyi şartlarda hizmet 

veren Nusaybin Ticaret Borsası bu süre zarfında ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİ belgesi almış ve Akredite Borsa olma yolunda başvuru yaparak TOBB 11.dönem 

Akredite Oda/Borsalar listesinde yer almıştır. 
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PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

  

3 - (50%)3 - (50%)

Eğitim Durumu

İlk Öğretim Lise

3 - (50%)3 - (50%)

Personel Durumu

Kadrolu Sözleşmeli

Adı Soyadı 
İşe Giriş 

Tarihi 
Görevi 

Eğitim 

Durumu 

Kadro 

/Sözleşme 

Mehmet Emin Doğan 1994 Genel  Sekreter Lise Kadrolu 

Abdullah Dal 2005 
Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Lise Sözleşmeli 

Nazım Aktaş 2013 Tescil Memuru Lise Sözleşmeli 

Mehmet Selim Atay 1994 Veznedar İlk Okul Kadrolu 

Aydın Akay 1999 Şoför İlk Okul Kadrolu 

Sadiye Kardeş 2014 İç Hizmet Personeli İlk Okul Sözleşmeli 
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TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ 
 

5174 sayılı Kanunun 34. maddesine göre; 

 Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 

 Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit 

ve ilan etmek. 

 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 

muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinden etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda 

ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel 

düzenlemeler yapmak. 

 Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

 51’inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve 

teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve ilan etmek. 

 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri 

adına veya kendi adına dava açmak. 

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 

uygulamaları izlemek ve tespit halinde ilgili makamlara bildirmek. 

 Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 

kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 

halinde bu işleri yürütmek. 

 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

 Yurt içi fuar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip birliğe teklifte 

bulunmak. 

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 
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TİCARET BORSASI ORGANLARI ve GÖREV TANIMLARI 

MECLİS BAŞKANI 
 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Meclisi aylık olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. 

 Meclis toplantı gündemini belirler. 

 Meclisin aylık olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık eder. 

 Meclis toplantılarında alınacak kararlar için oy kullanır, kararların özetlerini ve karar 

defterini imzalar. 

 Protokollerde Borsayı temsil eder. 

 Diğer kurum ve kuruluşlarda Borsa Meclisini temsil eder. 

 Görsel ve yazılı medyaya Borsa faaliyetleri ile ilgili bilgi verir. 

 Yapılacak sosyal sorumluluk, Avrupa Birliği projeleri ve kültürel etkinliklere katılımı 

sağlar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 

 

NİTELİKLERİ 
 

 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. 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 
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 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Borsa Meclisi tarafından Meclis Başkanı olarak seçilmiş olmak. 

VEKÂLET 

 Meclis Başkan Yardımcısı 

 

                                          MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI 
 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Meclis Başkanının bulunmadığı ya da Meclis Başkanı tarafından yetkilendirildiği 

durumlarda Meclis Başkanına ait görevleri yürütür. 

 Meclis toplantılarında alınacak kararlar için oy kullanır, alınan kararları ve karar 

defterini imzalar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 
 

 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. 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı Kanunun 10’uncu ve 32’nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen 

listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine 
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getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş 

olmak. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Meclis tarafından Meclis Başkan Vekili olarak seçilmiş olmak. 
 

VEKÂLET 

 Meclis Katip Üyesi 

 

 

 

 

 

                                           MECLİS KÂTİP ÜYESİ 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Meclis olağan ve olağanüstü toplantılarına katılır. 

 Meclis toplantısında alınan kararların karar özetlerini tutar. 

 Meclis toplantılarında alınacak kararlar için oy kullanır, karar defterini imzalar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 
 

 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. 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 
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 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Meclis tarafından Meclis Katip Üyesi olarak seçilmiş olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        MECLİS ÜYELERİ 

 
5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Meclis olağan ve olağanüstü toplantılarına katılır. 

 Meclis toplantılarında alınacak kararlar için oy kullanır ve karar defterini imzalar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 

               NİTELİKLERİ 
 

 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. 
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 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Yönetim Kurulunu haftalık olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. 

 Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. 

 Yönetim Kurulunun haftalık olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık eder. 

 Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oy kullanır, alınan kararları ve 

karar defterini imzalar. 
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 Borsanın hukuki temsilcisidir. 

 Diğer kurum ve kuruluşlarda borsayı temsil eder. 

 TOBB Genel Kuruluna delege olarak katılır. 

 Borsa Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanır. 

 Görsel ve yazılı medyaya Borsa faaliyetleri ile ilgili bilgi verir. 

 Yapılacak sosyal sorumluluk, Avrupa Birliği projeleri ve kültürel etkinliklere katılımı 

sağlar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 
 

 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, 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Meclis tarafından Yargı gözetiminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş olmak. 
 

VEKÂLET 

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı ya da Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 

yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanına ait görevleri yürütür. 

 Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oy kullanır, alınan kararları ve 

karar defterini imzalar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 
 

 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, 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 
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 Meclis tarafından Yargı Gözetiminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmak. 

 Yönetim Kurulu Tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiş olmak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılarına katılır. 

 Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oy kullanır, kararları ve karar 

defterini imzlar. 

 Bütçeden harcama ile ilgili kararları gerektiğinde imzalar. 

 Kasa raporlarını onaylar. 

 Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini kontrol eder. 

 Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikleri Yönetim Kuruluna rapor 

eder. 

 Yönetim Kuruluna sunulacak Genel Sekreterlikçe Yapılan Harcamalar Listesinin ön 

onayını yapar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve ıkreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 

 

 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. 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 
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 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 

 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Meclis tarafından Yargı Gözetiminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmak. 

 Yönetim Kurulu Tarafından Sayman Üye olarak seçilmiş olmak. 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılarına katılır. 

 Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oy kullanır, kararları ve karar 

defterini imzalar. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 

 

NİTELİKLERİ 

 

 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. 

 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 

yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak. 

 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak. 
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 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 sahtekârlık, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa 

vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm 

giymemiş olmak. 

 5174 sayılı 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. 

 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak. 

 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç 

dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. 

 Yargı Gözetiminde dönemsel olarak yapılan borsa seçimlerinde meclis üyesi olarak 

seçilmiş olmak. 

 Meclis tarafından Yargı Gözetiminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmak. 
 

DİSİPLİN KURULU 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 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. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 
 

NİTELİKLERİ 
 

 Türk vatandaşı olmak. 

 Borsaya kayıtlı bir üye olması ve son iki yıl içinde borsada tescil işlemi yaptırmış 

olması. 
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AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ 
 

 

 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda 

Standardın verdiği görevleri ifa etmekle yükümlüdür. 

 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetimden bir üye, Meclis içinden seçilmiş yönetim 

kurulunda bulunmayan bir üye, genel sekreter ve akreditasyon sorumlusundan oluşan 

en az 5 kişilik bir komitedir.  

 TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarınakatılır. 

 Stratejik Planın hazılranması, yürütülmesi ve hedeflerin değerlendirilmesi ile ilgili 

çalışmalara katılır. 

 Her üç ayda bir olağan olarak toplanır. 

 Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. 

 Alınan kararlar Akreditasyon İzleme Komitesi Karar Defterine katılanların imzası ile 

kaydedilir. 

 Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir ve ilk Yönetim Kurulu ve ilk Meclis 

toplantısında gündeme getirilir. 
 

 

 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU 

 

5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince, 

 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda 

savunur Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 

 Komisyon üç üyeden; bir başkan ve iki üyeden oluşur. 

 Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin onaylanması. 

 Meclise sunulan bütçe tasarısı incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna 

havale edilir. Komisyon, kendisine sunulan bütçe tasarısını belirlenen süre içinde 

inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.  

 Meclise sunulan kesin hesap (mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin 

hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.) incelenmek üzere 

hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen 
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kesin hesabı belirlenen süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve 

meclise sunar.  

 Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler hesapları inceleme 

komisyonu tarafından meclise bir rapor halinde bildirilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SEKRETER 

 Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır. 

 Borsanın; misyonu, vizyonu, ilkeleri, kalite politikası, stratejik planı ve akreditasyonu 

doğrultusunda hareket eder. 

 Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. 

 Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler. 

 Haftada bir gün yapılan olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’ndan çıkan evrakları bilgisayar 

ortamında Yönetim Kurulu Kararları olarak yazar. 

 Borsa organlarınca alınan kararları yazar ve organ kararlarının gereğini yapmak için ilgili 

kurum/kuruluş veya servislere iletir. 

 Meclis ve Yönetim Kurulu Gündemi’ni hazırlar ve dosyalanmasını sağlar. 

 Ayda bir yapılan Meclis Toplantısı’ndan çıkan evrakları bilgisayar ortamında Meclis 

Kararları olarak yazar. 

 Aylık Borsa Mizanı ve mali durumu hazırlar. 

 Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir. 

 Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler. 

 Satın alma işlemlerini yönetir. 
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 Malzeme veya hizmet alınan/alınacak olan firmalarla yıllık anlaşmalar yaparak onaylı 

tedarikciler oluşturmak. 

 Malzeme veya hizmet alınan/alınacak olan firmalara ziyaretlerinde bulunmak. 

 Acil durumlar ( sağlık, güvenlik, yangın, deprem ve/veya iş akışını ve insan 

güvenlik/sağlığını etkileyen durumlarda) dışında Genel Sekreterlik harcama yetkisinin 

%60’ını geçen malzeme / hizmet alımlarında 3 ayrı firmadan fiyat teklifi almak. 

 Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

NİTELİKLERİ 

 Türk vatandaşı olmak. 

 Kamu haklarından mahrum olmamak. 

 Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; 

ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine 

karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan 

veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 

vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürü bulunmamak. 

 Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört 

yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. 

 Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
 

VEKÂLET 
 

 Genel Sekreter’in yokluğunda, Yönetim Kurulu’nun kararıyla imza yetkisi olan memur 

göreve bakar. 
 

BORSA YETKİLİ ORGANLARI ORYANTASYON SÜRECİ 

Borsa yetkili organları Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu ve Disiplin Kurulu 

üyelerinden oluşur.Borsa organ seçimleri Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği 

olarak 4 yılda biryapılır, seçimle gelen organ üyeleri 4 yıl süre ile görev yaparlar. 

Borsa Meclisi Kurulu 4 yıl için seçilecek üyelerden olurşur. Meclisler Borsaya kayıtlı 

olanların kendi aralarından seçecekleri 14 üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye 

seçilir.Meclis kendi üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı 

seçer. MeclisBaşkan ve Yardımcıları Yönetim ve Disiplin Kurulu ve üyeliğine seçilemezler. 

Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen 5 kişiden oluşur.Bir Borsanın Yönetim Kurulu 

Başkan ve üyeleri aynı zamanda başka bir odanın ya da borsanın meclisinde görev alamaz. 
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Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini Meclis yargı gözetiminde seçer. Başkan yardımcıları ve 

sayman üye seçimi yargı gözetiminde olmaksızın Yönetim Kurulu arasında yapılacak seçimle 

belirlenir. 

Disiplin Kurulu, meclis tarafından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için gizli oy 

ve açık tasnif usulüyle Borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen 6 üyeden oluşur. Aynı sayıda 

yedek üye seçilir.Tüzel kişiler DisiplinKurulu üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis 

üyeliğine seçilenler Disiplin Kurulu üyeliğine seçilemezler.Disiplin Kurulu Üyeliğine 

seçilebilmek için Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6.Maddesinde belirtilen seçilme 

yeterliliklerine sahip olmaları gerekmektedir. 

Borsa Meclis ve Disiplin Kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 

seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 2 gün içerisinde göreve başlarlar. Organ Üyeleri kendi 

kurul toplantılarının ilk toplantısında,organ üyeleri kendi aralarında tanışır.Daha sonra 

GenelSekreter, Borsa personeli ile organ üyelerini tanıştırır. 

Organ üyelerinin oryantasyonunun(işbaşı eğitimi) sağlamasını için Genel Sekreter 

organ üyelerine, kendi kurulu ile ilgili görev ve tanımları ayrıca diğer kanun ve yönetmelikleri 

ile ilgili bir anlatımda bulunur.Üyelerden gelecek soruları  cevaplandırır.Ayrıca kanun, 

yönetmelik ve diğer dokümanları takım halinde her üyeye verir.Daha sonra yapılacak organ 

toplantılarında üyelerden gelecek Borsanın iş ve işlemleri hakkındaki sorular Genel Sekreter 

tarafından ayrıntılı bir biçimde cevaplandırır. 
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