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Mesleklerin
25705 SAYILI

Yönetmelik
GAZETE

BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Amaç
Madde 1- Bu
borsalarda mesleklerin
uyulacak usul ve
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, faaliyette bulunan ve yeni kurulan
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174
Türkiye Odalar ve Borsalar
ile Odalar
ve Borsalar Kanununun 36
maddesinin dördüncü
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun
: 5174
Türkiye Odalar ve Borsalar
Kanununu,
: Sanayi ve Ticaret
Birlik
: Türkiye Odalar ve Borsalar
Borsa
: Ticaret
Meclis
: Borsa meclisini,
Yönetim Kurulu : Borsa yönetim kurulunu,
Rehber
: Ticaret
Mesleklerin
ifade eder.

ile Odalar ve Borsalar

Rehberini

BÖLÜM
Mesleklerin
Rehberi ve
Mesleklerin
Rehberi
Madde 5- Borsalarda, borsa kotasyonuna dâhil maddelere ait meslekler, Birlik
Rehbere uygun olarak
Birlik, Rehberde yer alan mesleklerin
veya borsa
kotasyonuna dâhil madde nevinde meydana gelen
sonucunda
lüzum görülen yeni
mesleklerin Rehbere eklenmesine yetkilidir.
Mesleklerin
Madde 6- Bir meslek grubu kurulabilmesi için,
meslek grubu üye
a) 500 ve daha az üyesi olan borsalarda en az 25,
b) 501- 5000 üyesi olan borsalarda en az 30,
c) 5001 ve daha fazla üyesi olan borsalarda en az 60
Ancak, meslek grubu kurulabilmesi için gereken asgari üye
yönetim kurulunun teklifi üzerine
meclisin üye tam
salt
ve
ile iki
kadar
Bu maddede yer alan meslek grubu üye
Kanunun 32 nci maddesi
meslek
ve seçmen listelerinden silinen üyeler dikkate
Bu üyelerden, daha sonra Kanunda
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenler
meslek
ve seçmen listelerine dâhil
edilir.
Borsaya dâhil
nevi maddeler üzerine
yapan üyeler hiçbir suretle birkaç gruba
veya
gruplara dâhil edilemez.
Borsaya dâhil birden fazla madde üzerine
yapan üyelerin meslek
esas
dikkate
suretiyle belirlenir.
meslek grubu kurulabilmesi için bu maddede belirtilen asgari üye
az olan
meslekler, Rehbere uygun olarak en
meslek grubuna dâhil edilir.
sebebiyle
meslek
grubunda toplanan meslek zümrelerinin, o meslek grubu içinde belirtilmesi ve en az bir üye ile temsil edilmesi
seçilecek meslek komitesinde üye
göre temsil edilmeleri zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyette Bulunan ve Yeni Kurulan Borsalarda Mesleklerin
Faaliyette Bulunan Borsalarda Mesleklerin
Madde 7- Faaliyette bulunan
meslek
borsa kotasyonuna dâhil madde nevinde
meydana gelen
veya grup üyelerinin
azalmalar ya da
gerekli
üzerine
Rehbere uygun olarak
veya yeni meslek
kurulabilir.
Meslek
veya yeni meslek
kurulabilmesi, yönetim
kurulunun veya bu
6
maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye
teklifi üzerine meclisin üye
salt
ve
Birlikçe
onaylanan meslek
izleyen ilk genel seçimlerde
Ancak, seçim tarihinden itibaren geriye
ay içinde
meslek grubu
seçimlerde dikkate
sunulan meclis
meslek komitesi ve meclis
seçim tarihinden en az
ay önce ve gerekçeli olarak
zorunludur.
sürenin
meclisin ilk karar tarihi
dikkate
Birlik
onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli
olarak ilgili borsaya bildirilir.
bu konudaki
kesindir.
Yeni Kurulan Borsalarda Mesleklerin
Madde 8- Yeni kurulan borsalarda meslek
ilçe seçim kurulu
veya onun
yetkili memur
seçilecek
veya yedi üyeden
bir
kurulunca
on
(15) gün içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
ve gerekçeli olarak
sunulur. Birlik,
sunulan meslek
müracaat tarihinden itibaren on
(15) gün içinde aynen
veya
onaylar.
kurulu, yeni kurulan
içinde bulunan ticaret siciline veya esnaf ve
sanatkâr siciline
tacir ve
esas
göre Birlikçe onaylanan meslek
dâhil
ederek uygun
mahallinde ilan eder.
Meslek
ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde dâhil edildikleri meslek
olarak
kuruluna itiraz edebilir.
kurulunca üç (3) gün içinde incelenir ve
kesin olarak karara
Sonucu ilgiliye
edilir. Süresinde itiraz edilmeyen kararlar
Borsa
ön izin verilmesinden itibaren üç (3) gün içinde
kurulca ilçe seçim kurulu
müracaat üzerine
kurulu,
ilk
üyelerinden birini
olarak görevlendirir.
kurulu, üye tam
Kararlar,
salt
çekimser oy
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ve Ortak Veri

Meslek
Meslek
ve
Madde 9- Üyenin borsaya kaydedilmesine
yönetim kurulu
üyenin meslek grubu
belirlenir. Borsaya kaydedilen üyeye
tebligatta, üyenin hangi meslek grubuna dâhil
de
belirtilir.
Üye, dâhil
meslek grubuna
kararlara
tarihinden itibaren on (10) gün içinde
meclise itiraz edebilir.
Borsaya
üyenin
konusunun
beyan üzerine veya resen tespit edilmesi halinde,
üyenin meslek grubu ilgilinin talebi üzerine veya resen yönetim kurulu
Üyenin meslek grubu
kararlar ilgiliye derhal
edilir. Üye, bu karara
tarihinden itibaren on (10) gün içinde meclise itiraz edebilir.
Bu madde
meclise
itirazlar, ilk meclis
incelenir ve kesin olarak karara
Sonucu ilgiliye
edilir. Süresinde itiraz edilmeyen kararlar
Seçim tarihinden itibaren geriye
ay içinde
üyelerin meslek grubu
seçimlerde dikkate
Ortak Veri
Madde 10meslek
göre
üye
elektronik ortamda
ve
Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri
güncel olarak tutulur.
Bu hükmün
usul ve esaslar
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hükümler
Bildirim Hükümleri
Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere
kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter

gereken her türlü tebligat
olarak
ilgilinin
en son adresine

Adresinde bulunamayanlar
7201
Tebligat Kanunu hükümleri
Hükümler
Madde 12- 11/2/1987 tarihli ve 19369
Resmi Gazete’de
Ticaret
Mesleklerin
Yönetmelik, eki Rehber hariç olmak üzere, yürürlükten
Geçici Madde 1- 2005
Mart
içinde
organ seçimleri mevcut meslek
ile
Ancak,
meslek grubu kurulabilmesi için bu
6
maddesinde belirtilen asgari
üye
az olan meslek
gerek
en
meslek grubuna dahil edilir.
Bu
meslek grubu
üyelerin organ üyelikleri, 2005
Mart
organ seçimlerine
kadar devam eder.
Geçici Madde 2- Borsalar, meslek
bu
5 inci maddesinde belirtilen Rehberin
itibaren
ay içinde bu Rehbere uygun hale getirir. Bu
nedeniyle meslek grubu
üyelerin organ üyelikleri, müteakip genel seçimlere kadar devam eder.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik,
tarihinde
girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar
yürütür.

