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ORGANİZASYON BİLGİLERİ 

POZİSYONUN ADI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM Borsa Meclisi 

KENDİSİNE BAĞLI 
POZİSYONLAR 

Tüm Birimler 

VEKİLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

AKREDİTASYON, ISO 9001 KYS VE ISO 10002 MMYS İLE İLGİLİ GÖREVLER 

1. Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, Ticaret Borsasında çalışan personele iletilmesini, anlaşılmasını ve 
uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,  

2. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen şartlardan hareketle Kalite Yönetim Sistemini kurmak, planlı ve 
etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını sağlamak,  

3. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması amacı ile personel 
dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak,  

4. Kalite Yönetim Sistemini Üyelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,  
5. Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmış 

aralıklarla sistemi gözden geçirmek,  
6. Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak.  
7. TOBB Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü sistemin borsada kurulmasını etkinliliğinin arttırılması, kontrolü ve 

gerekli durumlarda revizyonu ile ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak. 
8. Borsa ve üyeleri adına politika ve temsil faaliyetleri ürütmek 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

9. Borsayı hukuki yönden temsil etmek. 
10. Yönetim kurulunu toplantıya davet etmek . 
11. Yönetim kurulu müzakerelerinin yasalara göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gereken 

tedbirleri almak. 
12. Toplantı gündemi için genel sekretere talimat vermek. 
13. Kurulca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip etmek.  
14. Yönetim kurulu kararlarının sağlıklı bir biçimde düzenlenmesini sağlamak. 
15. Asil üyelikte boşalma olduğu taktirde sırası gelen yedek üyeyi genel sekreterlik kanalı ile toplantıya davet etmek. 
16. Başkan toplantıların kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yürütülmesinden sorumludur. 
17. Akreditasyon İzleme Komitesine başkanlık eder. 

ARANAN NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER 

ÖĞRENİM DURUMU Lise mezunu olması. 

ASKERLİK DURUMU Tamamlamış olması. 

SAHİP OLMASI 
GEREKEN YETKİNLİKLER 

a) 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 Borsa ve borsalar hariç en az iki 
yıldan beri Borsa veya borsaya kayıtlı olmak, 

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve 
okur-yazar olmak, 

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, 
d) 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,    

e) 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, 

f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 
g) Borsa ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.  

 


