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GENEL MEKTUP
No: 567
Konu: Ticaret Odaları Tarafından Bildirilen NACE Kodları hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında
Yönetmelik hükümlerine istinaden, Avrupa Birliği’nde Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak
hazırlanan ve 14.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Gruplandırılması Rehberi
uyarınca, ilgili ticaret odaları tarafından üyelerinin dahil olduğu
meslek grubu belirlenerek bildirimler yapılmıştır.
Üyelerimiz tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde, bazı
üyelerimizin faaliyet konuları ile ilgisi olmayan bölümlerde yer aldığı;
ayrıca, aracı kuruluşların yer alması gereken grubun da net olarak
anlaşılamadığı ifade edilmiştir.
Bilindiği üzere, aracı kurumların temel faaliyet alanı aracılık olmakla
birlikte, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği gibi aracılık
faaliyetleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetleri de üyelerimiz
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, 19.01.2005 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması
Hakkında Yönetmelik”, birden fazla meslek, ticaret ve sanatla iştigal
eden üyelerin meslek gruplarının, esas iştigal konuları dikkate alınmak
suretiyle belirleneceğini düzenlemiştir. Bu çerçevede, aracı kurumların
dahil olacağı meslek grupları belirlenirken “aracılık” faaliyetleri esas
alınarak belirleme yapılması gerekmektedir.

Aracılık faaliyeti esas alınarak belirleme yapılması durumunda,
üyelerimizin faaliyetlerine tam karşılık gelen bir grubun söz konusu
Rehber’de yer almadığı tespit edilmiştir. Ancak aracılık faaliyetlerine
en yakın gruplandırmanın “Meslek Gruplandırılması Rehberi”nin
“Finans ve Sigorta Faaliyetleri” başlıklı bölümünün 66.12.99 numaralı
kod kısmında yer alan “Diğer Menkul Kıymetler ve Emtia
Sözleşmeleri Simsarlığı” olduğu görülmektedir.
Konuya ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)
başvuru yapılmış olup; 66.12 numaralı kodun “Finansal Araçlar ve
Emtia Sözleşmeleri Aracılığı” olarak değiştirilmesinin ve “Aracı
Kurumlar” başlığının 66.12.02 kodu ile Rehber’e ilave edilmesinin,
sağlıklı bir meslek gruplandırması yapılmasını sağlayacağı ifade
edilmiştir.
TOBB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, güncelleme çalışmalarının
2009 yılı başında yapılacağı belirtilmiş olup gerekli değişiklik
yapılıncaya kadar, Aracı Kurum üyelerimizin yer aldığı meslek grubu
kodunun ilgili ticaret odalarına “66.12.99” olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
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