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Sayı : E-34221550-045.02-9478 Tarih:           27.09.2022
Konu : Seçim Yetki Belgesi Hk.

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : a) 16.08.2022 tarihli, 8170 sayılı ve "Seçim Genelgesi" konulu yazımız
b) 26.08.2022 tarihli, 8582 sayılı ve "Seçim Genelgesi" konulu yazımız

 
 
 
1.Şubeler İçin Düzenlenecek Seçim Yetki Belgeleri:
 
 
İlgi (a) yazımızın ek dokümanının Seçim Yetki Belgesi başlığının 1.1.11. numaralı maddesinde "Şubeler için 
düzenlenecek belgelerde şubenin sınırsız yetkilileri ile birlikte, merkezin sınırsız yetkilileri de yetki belgesi 
düzenlenecek kişiler listesinde yer alacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.
 
İlgi (b) yazımızın üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında ise "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." açıklamalarına yer verilmiştir.
 
Ayrıca ilgi (a) yazımın ek dokümanında "Seçim Yetki Belgesi düzenlenirken, seçmenin seçim tarihi itibarıyla 
en az iki yıldır oda/borsaya kayıtlı olduğuna ilişkin manuel olarak yapılacak kontrolün sıhhatinin arttırılması 
amacıyla ek bir yazılım kullanılabilecektir. Belge bu yazılım kullanılarak da düzenlenebilecektir." açıklaması 
yer almaktadır.
 
MERSİS kullanılarak seçim yetki belgesi düzenlenmesi halinde ilgi (a) yazımızda da belirtildiği üzere 
merkezin sınırsız yetkilileri de seçim yetki belgesi düzenlenecek kişiler listesinde yer aldığından merkezin 
yetkilileri için ayrıca merkezin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünden belge alınmasına gerek 
bulunmamaktadır. Zira kontrol otomatik olarak MERSİS tarafından yapılarak belge düzenlenebilecek yetkili 
listesi oluşturulmaktadır.
 
Ancak seçim yetki belgelerinin ek yazılım kullanılarak düzenleniyor olması halinde şube merkezinin 
yetkililerine ilişkin otomatik bir kontrol yapılamayacağından yukarıda anılan ilgi (b) yazımızda belirtilen 
belgenin alınmasını müteakip işlem tesis edilmesi uygun olacaktır.
 
 
 
 
 
 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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2. Ticaret Sicil Müdürlüklerinin Hafta Sonları Çalışması
 
Ticaret Bakanlığının 19.09.2022 tarihli ve 00078298031 sayılı yazısında; ticaret sicili müdürlüklerince iş 
çevresinde bulunan oda ve borsaların organ seçimleri yapılıncaya kadar, ihtiyaç halinde yetki belgesi verilmesi 
işlemlerinin hafta sonlarında da yürütülmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Saygılarımla.

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter V.


