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HAKKIMIZDA 

 Gemlik Ticaret Borsamızın 1984 yılında kurulması için izin alınmıĢ.1985 yılının 

baĢlarında kanunda belirtilen görevleri yerine getirmeye baĢlamıĢtır. Kurulduğundan bugüne 

geçen süreçte yöre ticaretinin geliĢtirilmesine ve gerekse ilçemizdeki sosyo ekonomik 

yapının yüceltilmesinde çok önemli görevler üstlenmiĢ olan Borsamız, teknolojideki dev 

ilerlemelere paralel olarak yapısal ve düĢünsel geliĢimini sağlamaya çalıĢmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı ve bu konulardaki geliĢmeler Borsamızın da değiĢim 

ve geliĢimini etkilemektedir. 

 

 Belirttiğimiz gibi bütün Ģartları zorlayarak baĢta camiamız mensupları olmak üzere, 

yöremiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedefleyerek birçok faaliyet alanı 

içine girmiĢ bulunuyoruz. 

 
 

ÖNSÖZ 

 

Akreditasyon Sistemi, sürekli geliĢerek karmaĢıklaĢan, teknolojinin hayatımızda her geçen 

gün daha çok yer aldığı, kurum-kuruluĢların iĢlev, görev, yetki ve sorumluluklarının 

değiĢiminin hızlandığı günümüz dünyasının karmaĢık yapısını sistematik kurallara bağlayan, 

hedefler gösteren sihirli bir kavram olarak çıktı karĢımıza. 

 

 

Yönetici El Kitabı kurumumuzun misyon, vizyon ve etik değerleri ile kalite politikasını esas 

alarak kurumsal iĢleyiĢini tanımlamaktadır. Borsa olarak benimsediğimiz Kalite Yönetim 

Sisteminin kapsamı, yapısı, sistemin iĢleyiĢi, iĢleyiĢteki sorumlulukları, kaynak yönetimini 

ve ana faaliyet alanlarında yürüttüğü hizmetlerin gerçekleĢme Ģartlarını, iyileĢtirme 

faaliyetleri ile birlikte KEK içeriğinde tanımlanmıĢ durumdadır. Borsamız çatısı altında yer 

alan tüm çalıĢanların ortak çabası, emeği ve aktif katılımı ile hazırlanan Personel El 

Kitabının, Borsamızın hedeflerine etkin Ģekilde ulaĢmasını kolaylaĢtırıcı, Akreditasyon 

Sisteminin sürekliliğini ve geliĢtirilmesini garantiye alacağına güvenim tamdır. 

 

Akreditasyon yolculuğumuzun etkin, nitelikleri artırılarak sürdürülebilir olmasıyla ilgili tüm 

kaynaklar sağlanmıĢ, kaynakları etkin kullanan ve bu sürece katılan tüm personelimize 

teĢekkür ediyorum. 

 

 

 

                                                                                                 Genel Sekreter 

                                                                                                                  Bahadır SELVĠ 
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KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 

Gemlik Ticaret Borsası, Kalite Yönetim Sistemi’ni en üst düzeye ulaĢtırabilmek için 

aĢağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiĢtir. 

 

MĠSYON 

Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesine hizmet vererek, profesyonel 

borsacılık anlayıĢı ile gerçek piyasa fiyatı üzerinden tespit, tescil ve ilan yolu ile etkin ve 

güvenilir bir rekabet ortamı sağlamak 

 

VĠZYON 

Öncü ve yenilikçi olarak üyelerimizi güçlendiren, pazarlarını geniĢleten, ürünlerine katma 

değer katan, piyasalarda referans alınan saygın, güvenilir ve yetkin bir borsa olmak. 
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TİCARET BORSALARI 

  

Madde 28- Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil 

maddelerin alım satımı ve borsada oluĢan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iĢleriyle meĢgul 

olmak üzere kurulan kamu tüzel kiĢiliğine sahip kurumlardır. Kambiyo ve kıymetli 

madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dıĢındadır.  

 

Borsanın Kuruluşu  

Madde 29- Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüĢü üzerine 

Bakanlıkça kurulur. Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel 

nitelikli borsalar da kurulabilir. Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye 

sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye 

tam sayısının üçte ikisinin kararı ve Birliğin olumlu görüĢü üzerine Bakanlığın kararı ile 

gerçekleĢir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu borsalar Ģube haline dönüĢür. Ülke ve 

bölge borsaları da, ticaret borsalarına iliĢkin hükümlere tâbidir. Borsalar, Birliğin olumlu 

görüĢü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık 

Ģartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli 

örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadırlar. Borsaların 

niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüĢü alınarak Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. DıĢarıda yerleĢik kiĢiler, uluslararası nitelikteki 

borsalarda iĢlem yapabilir. 

Borsaların Çalışma Alanları  

Madde 30- Borsanın çalıĢma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalıĢma alanı, çevre illeri de 

kapsayacak Ģekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim 

Kurulu tarafından geniĢletilebilir veya daraltılabilir.  

8784 Borsa Şubeleri  

Madde 31- Bölge ticaret borsaları kapsadıkları çalıĢma alanlarında Ģube kurabilirler. 

Borsalar, çalıĢma alanları içinde borsa meclisi kararıyla Ģubeler açabilirler. ġubelerin 

bulunduğu il ve ilçede faaliyet gösteren borsa üyeleri arasından yargı gözetiminde yapılacak 

seçimle en az on kiĢilik meclis oluĢturulur. Meclis üyeleri kendi aralarından bir baĢkan ile bir 

baĢkan yardımcısı ve beĢ kiĢiden oluĢan yönetim kurulu üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek 

üyeler seçilir. Yönetim kurulu, kendi arasından bir Ģube baĢkanı ve baĢkan yardımcısı ile bir 

sayman belirler. Borsalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayı ile bazı 

yetkilerini Ģube meclisine devredebilirler. Bölge borsasının kurulması ile kurucu il borsaları 
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Ģube haline dönüĢür. Ġlçe borsaları, kendi meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin 

kararıyla il borsasının Ģubesine dönüĢebilirler. ġubelerin kuruluĢ ve iĢleyiĢi, bütçeleri, 

borsaların görevlerinden hangilerinin Ģubeler tarafından yerine getirileceği ve diğer hususlara 

iliĢkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  

Borsaya Kayıt Zorunluluğu  

Madde 32- Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraĢanlar, 

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 değiĢikliğin, gerçekleĢmesinden 

itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. Ġlgili sicile tescili 

zorunlu olup da kanunî Ģekil ve sürede tescil ettirilmemiĢ olan bir hususu haber alan ilgili 

borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değiĢikliklerinin 

yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli 

iĢlemleri yapmakla yükümlüdür. Merkezî borsa çalıĢma alanı dıĢında bulunmakla beraber, 

borsa çalıĢma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiĢilerin, ticaret veya esnaf 

siciline tescil edilmiĢ ya da edilmemiĢ Ģube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım 

satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir. Ġçinde 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 yılbaĢından 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 baĢlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen 

listelerine tekrar kaydedilemezler. Borsaya dâhil maddelerin üretici veya seri halde üretim 

yapmaksızın doğrudan tüketiciye satıĢ yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi 

kendi mallarını borsada satabilirler. 

 8785 Borsada Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi  

Madde 33- Borsalar; taĢınır ve taĢınmaz mal almaya, satmaya, inĢa, ifraz, tevhit ve rehin 

etmeye, ödünç para almaya, kamulaĢtırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, 

özendirmeye, bağıĢ ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu 

Kanun hükümleri çerçevesinde Ģirket ve vakıf kurmaya veya kurulu Ģirketlere ortak olmaya 

ve benzeri hukukî iĢlemler yapmaya yetkilidirler. Borsanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu 

baĢkanıdır. Borsayı, yönetim kurulu baĢkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel 

sekreterin ortak imzaları bağlar.  
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Borsanın Görevleri  

Madde 34- Borsanın görevleri Ģunlardır:  

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

 Borsaya dâhil maddelerin borsada oluĢan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit 

ve ilân etmek. 

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

muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda 

ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel 

düzenlemeler yapmak.  

 Yurt içi ve yurt dıĢı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleĢmesi yapmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve 

teknik bürolar kurmak veya kurulmuĢlara iĢtirak etmek. 

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

onayına sunmak ve ilân etmek.  

 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve baĢvurularda 

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

adına veya kendi adına dava açmak.  

 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaĢma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 

uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.  

 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına verilen iĢlerin, bu 

Kanunda belirtilen kuruluĢ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 

halinde bu iĢleri yürütmek. 

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

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 

Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri Borsa Organları  

Madde 35- Borsanın organları Ģunlardır: 

 a) Meslek komiteleri.   

 b) Meclis. 

 c) Yönetim Kurulu.  

 d) Disiplin Kurulu.  
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Borsa Meslek Komiteleri  

Madde 36- Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beĢ veya yedi 

kiĢiden; üye sayısı onbini aĢan borsalarda beĢ, yedi, dokuz veya onbir kiĢiden oluĢur. Asıl 

üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir baĢkan, 

bir baĢkan yardımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kiĢiler ile tüzel 

kiĢilerin gerçek kiĢi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların 

meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuĢ odaların ancak 

birinde görev alabilirler. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek 

komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

Borsa Meslek Komitelerinin Görevleri  

Madde 37- Borsa meslek komitelerinin görevleri Ģunlardır:  

 Konuları dâhilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli 

gördükleri tedbirleri, kararlaĢtırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek.  

 Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda baĢkan, baĢkan 

yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına 

katılmalarına karar vermek. 

 Faaliyet alanlarına iliĢkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi 

istenmesi halinde, bu konuda araĢtırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.  

 Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

 

Borsa Meclisi 

Madde 38- Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluĢur. 

Meslek komiteleri beĢ kiĢiden oluĢan gruplarda ikiĢer, yedi kiĢiden oluĢan gruplarda üçer, 

dokuz kiĢiden oluĢan gruplarda dörder, onbir kiĢiden oluĢan gruplarda beĢer 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 baĢkan, bir veya iki baĢkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğine 

seçilen gerçek kiĢiler ile tüzel kiĢilerin gerçek kiĢi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan 

odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuĢ 

odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis baĢkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin 

kurulu baĢkanlığına ve üyeliğine seçilemezler. (Ġptal beĢinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 

10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1)  

 



  9 

Borsa Meclisinin Görevleri  

Madde 39- Borsa meclisinin görevleri Ģunlardır:  

 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.  

 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. ––––––––––––––––– 

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, 

K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile Ġptal Kararının Resmi Gazete’de 

yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuĢ olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 

28596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 8787  

 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

 ÇalıĢma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.  

 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

 Borsada gerçekleĢtirilen iĢlemlerden veya üyelerin yapmıĢ oldukları sözleĢmede yer 

alması halinde bu sözleĢmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim 

müesseseleri oluĢturmak. 

 Borsa dıĢında yapılan iĢlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler 

tarafından istenecek bilirkiĢi 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 iĢlemlerini baĢlatmak. 

 TaĢınmaz alımına, satımına, inĢa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, 

kamulaĢtırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde Ģirketlere ortak 

olmaya karar vermek.  

 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.  

 Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek Ģartıyla, borsa 

yerinin dıĢında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu Ģekilde alınıp satılacak 

maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine iliĢkin süreyi belirlemek.  

 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine iliĢkin 

olarak verilecek kararlara karĢı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

 Yurt içi ve dıĢı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluĢlara üye olmak ve kongrelerine delege 

göndermek.  

 Tahsili imkânsızlaĢan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve 

borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi 

dıĢında 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.  
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 Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiĢ kimselere meclisin üye 

tam sayısının üçte ikisinin kararıyla Ģeref üyeliği vermek. 

 Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

Borsa Yönetim Kurulu 

Madde 40- Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan 

borsalarda beĢ; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında 

olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kiĢiden oluĢur. Meclis kendi üyeleri 

arasından yönetim kurulunun baĢkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. 

Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki baĢkan yardımcısı ve bir 

sayman üye seçer. (Ġptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 

2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1) Bir borsanın yönetim kurulu baĢkan veya üyeleri, 

aynı zamanda baĢka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz. ––––––––––––––––– 

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 

2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile Ġptal Kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı 

tarihe kadar durdurulmuĢ olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıĢtır. 8788 Toplantı gündemi baĢkan veya yokluğunda yetkilendirdiği 

baĢkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin 

baĢvurusu ile en geç toplantının baĢlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir.  

Borsa Yönetim Kurulunun Görevleri  

Madde 41- Borsa yönetim kurulunun görevleri Ģunlardır:  

 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa iĢlerini yürütmek.  

 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliĢkin raporları borsa 

meclisine sunmak.  

 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.  

 Borsa personelinin iĢe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.  

 Borsa personelinin disiplin iĢlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve 

usuller çerçevesinde karara bağlamak.  

 Disiplin kurulunun soruĢturma yapmasına karar vermek.  

 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.  

 Borsada gerçekleĢtirilen iĢlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem 

kurulunu belirlemek. 

 Borsa dıĢında yapılan iĢlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler 

tarafından istenecek hakem ve bilirkiĢi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere 

meclise sunmak. 

 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.  
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 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 baĢlıca 

maddelerin borsada oluĢan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân 

etmek. 

 Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliĢtiren 

üyelerini ödüllendirmek.  

 Bütçede karĢılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, 

bağıĢ ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  

 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak baĢka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

Borsa Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri 

Madde 42- Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını baĢkana, 

üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.  

Borsa Disiplin Kurulu  

Madde 43- Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından 

seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluĢur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk 

toplantısında, üyeleri arasından bir baĢkan seçer. BaĢkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaĢlı 

üye kurula baĢkanlık eder. Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak Ģartlar, Birliğin uygun 

görüĢü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.   

Borsa Disiplin Kurulunun Görevleri 

Madde 44- Borsa disiplin kurulunun görevleri Ģunlardır:  

 Borsa üyelerinin disiplin soruĢturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen 

usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

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

Borsa İşlemleri Borsaya Tâbi Maddeler ve Alım Satımları 

Madde 45- Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir 

nitelikteki misli mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit 

edilmemiĢ olan mallarla misliyattan olup yerel ihtiyaçları karĢılayan maddeler ile canlı veya 

kesilmiĢ hayvanlar da borsaya tâbi maddeler arasına alınabilir. Döviz ve kıymetli madenler 

bu Kanun kapsamı dıĢındadır. Borsa kurulan yerlerde, hangi malların borsada alım ve 

satımının zorunlu olduğu ve bunların en az miktarları, borsa meclisinin teklifi ve Birliğin 

uygun görüĢü üzerine Bakanlıkça belirlenir ve ilgili borsa tarafından yerinde ilân olunur. 

Bakanlık, değiĢen piyasa Ģartlarında, borsada yeterli arz ve talebi bulunmayan veya ticarî 
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teamüllere göre borsalarda alım satıma konu olmayan mallar ile sanayi tesislerinde iĢlem 

görerek mamul haline gelmiĢ nihai ürünleri, genel olarak veya borsalar itibarıyla borsaya tâbi 

maddeler arasından çıkarabilir, ticaret borsalarının, bölge ticaret borsalarının ve ürün ihtisas 

borsalarının kotasyonunda yer alacak veya almayacak ürünleri ve borsaya tâbi maddelerin en 

az alım satım miktarlarını yeniden belirleyebilir. Bakanlığın bu konudaki kararları da 

borsalar tarafından yerinde ilân edilir.Borsa çalıĢma alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en 

az miktarlarının üzerinde kalan miktarlarının alım ve satımının, belirlenen borsa yerinin 

dıĢında yapılması yasaktır. Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü takip eden otuz 

gün içinde borsaya tescil ettirilmesi Ģartı ile borsa yerinin dıĢında alınıp satılmasına meclisçe 

önceden karar verilebilir. Ancak Birlik, borsalarca alınacak bu gibi istisnai kararları kısmen 

veya tamamen, geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırabilir. 

Borsa işlemlerinin Tescili 

Madde 46- Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım 

muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satıĢlar da bu 

madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan iĢlemler aynı gün, borsa 

dıĢında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait iĢlemler en geç otuz gün içinde tescil 

ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine 

getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi 

olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım 

iĢlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi 

maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım iĢlemlerine iliĢkin tip sözleĢmeler ticaret 

borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleĢmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. 

Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleĢme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli iĢlem ve opsiyon 

sözleĢmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin esaslar Birlikçe 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 79 uncu 

maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “malları” ibaresi “mallar ile sanayi 

tesislerinde iĢlem görerek mamul haline gelmiĢ nihai ürünleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 8790 

Tescil yükümlülüğü aĢağıdaki Ģekilde yerine getirilir:  

 Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalıĢma alanı içinde bulunmaları halinde, iĢlem 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. 

 Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalıĢma alanı içinde, diğerinin dıĢında olması 

halinde; 1) Ġki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve 

iĢlem de yazıĢma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmıĢ veya elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilmiĢse, sözleĢmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer 

borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. SözleĢmenin nerede kabul ile tamam olduğu 

tespit edilemediği takdirde, iĢlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, 
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satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde 

borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dâhil değil 

veya taraflardan biri yurt dıĢında ise, iĢlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu 

yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

 Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalıĢma alanı dıĢında yaptıkları ve bu fıkrada 

belirlenen tescil iĢlemleri dıĢında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları 

borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. 

 Borsanın çalıĢma sınırları dıĢında 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. Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde 

ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. ĠĢlem baĢına 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 onbinde beĢtir. 

Ġhracatın tescilinden ücret alınmaz. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını 

tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla 

üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait 

usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

Borsada Alım Satım Yapanlar 

Madde 47- Kendi adına ve baĢkasının hesabına borsada alım satım yapanlara borsa 

komisyoncusu; baĢkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapanlara 

borsa ajanı; borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapanlara borsa simsarı denir. Bunlar, 

borsaya dâhil olmayan maddeler üzerinde borsa dıĢında iĢlem yapabilirler. Borsaya dâhil 

maddeler üzerindeki spot piyasa iĢlemlerinde, borsaya kayıtlı olanların kendileri, borsaya 

kayıtlı olmayan üretici ve imalatçılarla birinci fıkrada yer alan aracılardan baĢkalarının 

borsada iĢlem ve faaliyette bulunmaları yasaktır. Borsa komisyoncusu, ajan veya simsar 

olarak kayıtlı olmadığı halde borsaya dâhil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği 

iĢlemleri yapanlardan bu iĢleme ait tescil ücreti beĢ misli tahsil olunur. 8791 Gerçek ve tüzel 

kiĢi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracıların, bunlardan tüzel 

kiĢilerin kuruluĢ, görev ve yetkileri ile gerçek ve tüzel kiĢi aracılarda aranılacak nitelikler, 

çalıĢma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü bulundukları kurallar ile bu kurallara 

aykırı eylemleri tespit olunan aracılara uygulanacak olan ve bu Kanunda öngörülen disiplin 

ve para cezaları ve aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesine iliĢkin diğer hususlar, Birlikçe 

hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarların aracılık 

ettikleri iĢlemlerden alacakları ücretler, alım satım tutarının binde beĢini ve yıllık aidat tavan 

ücretini geçmemek üzere, borsa meclisince tespit edilir ve Birlikçe onaylanır. 
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Borsa İşlemlerine İlişkin Yönetmelikler 

Madde 48- Borsalarda alım satım iĢlemlerinin nasıl yapılacağı, yönetim kurullarınca 

hazırlanıp meclislerce onaylanacak yönetmeliklerde gösterilir. Alivre ve vadeli alım satım 

yapılan borsaların uygulayacakları usuller, Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.  

Ticaret Borsalarının Gelirleri ve Bütçe Borsa Gelirleri 

Madde 49- Borsanın gelirleri Ģunlardır:  

 Kayıt ücreti.  

 Yıllık aidat.  

 Muamele tescil ücreti.  

 Yapılan hizmetler karĢılığı alınan ücretler. 

 Belge bedelleri.  

 Yayın gelirleri.  

 BağıĢ ve yardımlar.  

 Para cezaları.  

 Misil zamları.  

 Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, Ģirket kârları ve döviz gelirleri.  

 Sair gelirler.  

 

Borsaya Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 

Madde 50- Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle 

yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaĢından büyükler için uygulanan aylık 

asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin 

alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe 

çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve 

tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile 

yürürlüğe girer. Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek 

usullere göre ve on gün içinde borsa meclisine itiraz edebilirler. Ġtirazlar meclisçe karara 

bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. Yıllık aidat her 

yılın haziran ve ekim aylarında iki eĢit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti 

ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık 

aidatları, durumun kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. ġubelere 

kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar. 

Ücretler ve Belge Bedelleri  

Madde 51- Borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karĢılığında 

alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî 

ücretlerde bu tavanı aĢmamak ve binde beĢten fazla olmamak kaydıyla borsa yönetim 
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kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Borsaca 

verilen hizmetin dıĢarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli bu tavanın iki 

katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. Borsalarca düzenlenecek veya 

onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler Ģunlardır: a) Eksper raporları. 

 b) Analiz raporları. 

 c) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına iliĢkin belgeler. 

 d) Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler. 

 e) Teamüller hakkında istenen belgeler. 

 f) Fatura onayları.  

 g) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı. 

 h) Vadeli satıĢ ve alivre sözleĢmelerindeki imzaların onayı.  

 ı) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri.  

 j) Borsaya dahil mallara ve borsa iĢlemlerine dair istenecek diğer belgeler.  

 k) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu 

konuda verilecek hizmetler. 

 l) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri.  

m) Yerli malı belgesi.  

n) Diğer hizmetler.  

Borsa Bütçesi 

Madde 52- Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine 

uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre 

düzenlenir. Bütçeden harcama, yönetim kurulu baĢkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve 

genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Yönetim kurulunun önerisi 

üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına 

sunulmak Ģartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir. 

 


