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Sayı : E-34221550-045.02-8582 Tarih:           26.08.2022
Konu : Seçim Genelgesi

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Birliğimize gelen talep ve sorular üzerine; 2022 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirilecek olan 
oda ve borsa organ üyeleri seçimleri hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.
 
 
1.Oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi üyelerin, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişi 
kanuni temsilcileri "Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" 
hükümleri gereği oy kullanabilecektir. Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası 
uyarınca; "Yabancılar kimlik numarası, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve 
kayıtlarında esas alınır". Bu düzenlemeden hareketle, yabancı gerçek kişi kanuni temsilciler, Organ Seçimleri 
Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde öngörülen diğer şartları da taşıması kaydıyla "yabancı kimlik numarası" ile 
oy kullanabilecektir.
 
Diğer taraftan ticaret sicil nezdinde tescil edilmiş olan yabancı kimlik numaralarının, tescil sonrasında değişmiş 
olması durumunda bu değişikliğin de tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yabancı gerçek kişiler, tescil 
edilmiş olan güncel yabancı kimlik numaraları ile oy kullanabilecektir.
 
 
 2.Geçici koruma sağlanan yabancıların oy kullanma esasları için de yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Zira 
Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi gereği geçici koruma kimlik belgesi alma hakkına sahip 
olanların, yabancı kimlik numarası alma hakkı da bulunmaktadır. Bu bakımdan anılan gerçek kişilerin de 
yabancı kimlik numarası ile oy kullanması mümkündür.   
 
 
 3.Banka şubelerinde yetkilendirilmiş gerçek kişi temsilcilerinin seçme yeterliliğine haiz olabilmeleri için 
şubeyi her konuda temsile yetkili olmaları gerekmektedir. Banka şubelerinde yetkilendirilmiş gerçek kişi 
temsilcilerinin, seçme yeterliliğine haiz olduğuna karar verilebilmesi için, yetkililere verilen unvanların 
(yönetmen, müdür v.b) bir önemi bulunmamaktadır. Asıl olan hangi unvanla olursa olsun yetkili kılınan kişinin 
bu yetkisinin sınırlandırılmamış olmasıdır.
 
Diğer taraftan merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkilendirilen kişilerin de mevzuatın öngördüğü 
yeterlilikleri taşıması kaydıyla, şubenin kayıtlı olduğu oda veya borsanın organ seçimlerinde oy kullanabileceği 
ve bunlara ilişkin yetki belgelerinin ise merkezin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünden yalnızca merkeze 
özgülenmeksizin şirketi temsile yetkili olduğuna dair alınacak bir belge ve dilekçe ile başvurulması kaydıyla 
şubenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi mümkündür. 
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 16.08.2022 tarihli Birliğimiz Seçim Genelgesi'nde belirtildiği üzere, MERSİS üzerinden münferit yetkiye 
sahip tek temsilcisi olan tüzel kişi üyeler için seçime özgü e-sicil tasdiknamesi ve tüm durumlar için seçim 
yetki belgesi düzenlenebilecektir. Bahsi geçen sicil belgelerinde, belge güvenliğini arttırıcı bir tedbir olarak 
karekod da yer alacaktır. Karekodun anılan belgelerde yer alması mevzuattan kaynaklı bir zorunluluk değildir. 
Dolayısıyla, MERSİS dışında düzenlenecek seçim yetki belgelerinde karekod bulunması gerekmemektedir. 
Öte yandan düzenlenecek belge örneklerinin (MERSİS kullanılarak düzenlenen seçim yetki belgesi, ek yazılım 
kullanılarak düzenlenecek seçim yetki belgesi, seçime özgü e-sicil tasdiknamesi ve sicil tasdiknamesi) seçim 
kurullarıyla paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
 
Bilgilerinizi rica ederim. 
 
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


