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STATÜ 

Burhaniye Ticaret Odası; 5174 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde belirtildiği üzere, “Odalar; 

üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan 

ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı 

korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine 

getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarıdır”.  

a. Burhaniye Ticaret Odası’nın Tarihçesi  

Odamız 1924 yılında Hacı Talibey, Hacı Ali Bey, Hafız Rıfat Efendi, Müdüroğlu İsmail Bey 

ve Benderli Hüseyin efendi’nin teşebbüsleri ile kurulmuştur. 655 sayılı kanuna göre kurulurken, 

26.9.1945 de 4355 sayılı kanunla intibakını yapmıştır. Oda 655 sayılı kanunla kurulmuş, 4355, 

5590 sayılı kanuna tabi olmuş, 01.06.2004 tarihinden itibaren 5174 sayılı kanuna tabi faaliyet 

göstermektedir. Burhaniye Ticaret Odası Namı altında kurulmuştur. Oda faaliyetleri 1938 

yılında bütçe yetersizliği nedeniyle kesintiye uğramış, 1940 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. 

 
b. Burhaniye Ticaret Odası’nın Amacı ve Görevleri 

Burhaniye Ticaret Odası’nın amacı 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Kurumlar Kanunu’nun 12. 

Maddesi ile üstlenilen görevleri eksiksiz yerine getirmek, üyeler, müstahsiller ve bölgenin 

ekonomik kalkınmasında aktif rol alarak katma değer yaratmak.  

Kurumumuzun görevleri ise aşağıdaki gibidir.  
a. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu 

yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

b. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar 

çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada 

ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların 

elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol 

gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. 

c. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî 

faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve 

kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 

d. 26. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

e. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 

üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu 

üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

f. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 

sunmak ve ilân etmek. 

g. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 

h. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 

i. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve 

hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun 

olarak tespit etmek ve onaylamak. 
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j. Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde 

gelişmesine çalışmak. 

k. Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, 

Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi 

bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz 

ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 

l. Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, 

konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

m. Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, 

çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri 

sağlamak. 

n. Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. 

o. İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 

p. Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. 

q. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 

görevleri yapmak. 

r. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri 

saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

s. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda 

belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.  

t. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

u. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

v. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer 

faaliyetlerde bulunmak. 

w. Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite 

raporları düzenlemek. 

Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; 
a. Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak 

etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme 

hizmetleri sunmak, 

b. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, 

açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci 

okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme 

çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim 

Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, 

c. İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, 

d. Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere 

katılmak, 

e. Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi 

bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi 

olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek 

veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlar. 
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VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE KALİTE POLİTİKALARIMIZ 

Vizyonumuz 

Üyeleri ile stratejik ortaklık çerçevesinde ilçemizin ekonomik gelişimine yön veren; bu amaç 

ile Burhaniye’yi turizm ve zeytin-zeytinyağı sektörlerinde küresel marka yapmak, üniversite ve 

sanayici işbirliği ile organize sanayi bölgesini bölge ürünlerine katma değer sağlayacak 

yenilikçi bir üretim üssü yapmak, bu yolla istihdam yaratarak toplumun refahını artırmak.  

 

Misyonumuz 

Yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek ve yasalarımız çerçevesinde üyelerimizin 

kurumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin haklarını korumak, bölge 

ekonomisine ilişkin bilgi bankası oluşturmak ve yenilikler hakkında üyelerimizi 

bilgilendirmek. 

 

Yönetim Politikalarımız 
KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.8 Maddesi) 

Kurumsal kaynaklarımızı üyelerimizin ekonomik ve kurumsal gelişimi yönünde kullanmak için hizmet 

altyapımızı, mali yapımızı ve insan kaynaklarımızı sürekli iyileştirerek kurumsal yeterliliğimizi 

artırmak. 

İlk Yayın Tarihi: 13.12.2015 / Revizyon Tarihi: 00 / Revizyon No: 00 

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.2 Maddesi) 

Yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda 

faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanında ekonomik ve toplumsal yükümlülüklerini yerine 

getirecek mali güce sahip olmak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, gelir-gider dengesi içinde mali 

itibarını sürdürebilir kılmak ve hizmetlerini güven içinde vermek. 

İlk Yayın Tarihi: 13.12.2015 / Revizyon Tarihi: 00 / Revizyon No: 00 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.3 Maddesi) 

İşimizin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını 

istihdam etmek ve sürekli gelişimlerini sağlamak 

İlk Yayın Tarihi: 13.12.2015 / Revizyon Tarihi: 00 / Revizyon No: 00 

 

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.5 Maddesi) 

Kurumsal bilinirliğimizi ve ulaşılabilirliğimizi artırmak; üyelerimiz ve toplumumuz ile iletişimde açık 

ve anlaşılır olmak ve iletişimin sürekliğini sağlamak, haberleşme ve iletişim tekniklerimizi sürekli 

iyileştirerek geri bildirimleri iyileşme fırsatı olarak dikkate almak. 

İlk Yayın Tarihi: 13.12.2015 / Revizyon Tarihi: 27.11.2018 / Revizyon No: 01  

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.6 Maddesi)  

Sahip olduğumuz bilginin bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini sağlamak ve bunun için teknik 

altyapımızı sürekli iyileştirmek. Kişisel verilerin korunmasında yasal şartları eksiksiz uygulamak, insan 

kaynaklarımızın ve tedarikçilerimizin bilgi ve yetkinliğini artırmak.  

İlk Yayın Tarihi: 13.12.2015 / Revizyon Tarihi: 27.10.2020 / Revizyon No: 01  
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ (TOBB Akreditasyonu 1.7 Maddesi)   

Üye geri bildirimlerini sürekli almak, sistematik olarak gizlilik ve cevap verebilirlik ilkelerine bağlı 

olarak yasalara uygun şekilde değerlendirmek ve iyileştirmek, üyelerimiz ve stratejik ortaklarımız ile 

katma değer yaratacak bölgesel, sektörel projeler oluşturmak ve sonuçlandırmak. Ekonomik kalkınma 

ile birlikte istihdam yaratarak ekonomik gelişimin yarattığı memnuniyeti ve refahı topluma yaymak.  

İlk Yayın Tarihi: 27.11.2018 / Revizyon Tarihi: 27.10.2020 / Revizyon No: 01 

 

KURUM ORGANİZASYONU 

 
 

STRATEJİK AMAÇLAR 

Kurumumuzun stratejik hedeflerine ulaşması; sektör ve bölge kalkınmasında  aktif rol 

almamız ve katkı sağlamamız açısından önemlidir …!   

 

Temel Amaçlarımız ve hedeflerimiz Dört yıllık dönemler için hazırlanan Stratejik 

Planımızda mevcuttur.  

 

Not: Stratejik Planımız ve Yıllık İş Planlarımız bu el kitabının ekinde yer almaktadır.  

 

ODA MESLEK KOMİTELERİ GÖREV TANIMLARI 

 

1. Yetki ve Sorumluluklar: 

Her dört yılda bir, bütün grupların üyeleri arasında ayrı ayrı seçim yapılarak meslek komiteleri 

seçilir. 25-100 üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 101 ve daha fazla üyeli meslek 

gruplarında yedi kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir.  

 

Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. 
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Meslek Komitesine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı 

faaliyet sınırları içerisinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli 

ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 

 

Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır; 

a) Konuları dâhilinde inceleme yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli gördükleri 

tedbirleri, kararlaştırmak üzere Yönetim Kurulu’ na teklif etmek. 

b) Meslek Komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan 

yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına 

katılmalarına karar vermek. 

c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Her meslek komitesinden toplam otuz üye “Meclis”i oluşturur. Meclis, Odanın en yüksek 

karar verme organıdır. Meclisten seçilen dokuz kişi “Yönetim Kurulu”nu oluşturur. Yönetim 

kurulu seçimleri her dört yılda bir yenilenir. Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 

başkanıdır. Komiteler istişari nitelikte ihtisas organları; yönetim kurulları ise yürütme 

organlarıdır. Genel sekreter ve bağlı servisler de hizmetlerin yürütülmesinde görevlidirler. 

Komite toplantıları her ay belirlenen tarih ve saatte yapılmaktadır. 
3. Odalarda meslek komiteleri üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilir. Meslek komiteleri; 

a) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Üye sayısı 1000 ve daha az olan odalarda; 25-100 üyeli 

meslek gruplarında beş kişiden, 101 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden,  

b) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Üye sayısı 1001 – 5000 olan odalarda; 50-150 üyeli meslek 

gruplarında beş kişiden, 151 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden,  

c) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Üye sayısı 5001–10000 arasında olan odalarda; 100-200 

üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 201 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden,  

d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Üye sayısı 10001–25000 arasında olan odalarda; 150-400 

üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 401–1000 üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 1001–

2500 üyeli meslek gruplarında dokuz kişiden, 2501 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında 11 

kişiden,  

e) Üye sayısı 25001–50000 arasında olan odalarda; 200–750 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 751–2000 üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 2001–4000 üyeli meslek 

gruplarında dokuz kişiden, 4001 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında 11 kişiden,  

f) Üye sayısı 50001–150000 arasında olan odalarda; 250–1000 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 1001–2500 üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 2501–5000 üyeli meslek 

gruplarında dokuz kişiden, 5001 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında 11 kişiden, 

g) Üye sayısı 150000 ve daha fazla olan odalarda; 500–2000 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 2001–5000 üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 5001–10000 üyeli meslek 

gruplarında dokuz kişiden, 10001 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında 11 kişiden 

oluşur ve aynı sayıda yedek üye seçilir. 

(Ek fıkra:RG-24/4/2013-28627)(1) Çalışma alanı birden fazla ili kapsayan deniz ticaret 

odalarına münhasır olmak üzere, meslek grubu kurulabilmesi için gereken asgari üye 

sayılarının üçte bir oranında indirilerek uygulanması halinde, bu maddenin birinci fıkrasında 

yer alan meslek grubu üye sayıları da üçte bir oranında indirilerek uygulanır.  

Borsalarda meslek komiteleri üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilir. Meslek komiteleri;  
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a)  Üye sayısı 500 ve daha az olan borsalarda; 25–40 üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 41 

ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 

b)  Üye sayısı 501–5000 arasında olan borsalarda; 30–60 üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 

61 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden,  

c) Üye sayısı 5001–10000 arasında olan borsalarda; 60–1500 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 1501 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 

d) Üye sayısı 10001 ve daha fazla olan borsalarda; 60–1500 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 1501–2000 üyeli meslek gruplarında yedi kişiden, 2001–3000 üyeli meslek 

gruplarında dokuz kişiden, 3001 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında 11 kişiden oluşur ve 

aynı sayıda yedek üye seçilir. 

 

Oda ve borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meslek 

komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz 

kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. 

Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda 

meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. 

Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.  

 

Oda ve borsa yönetim kurulu meclisçe dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.  Yönetim kurulu, 

başkan dâhil, meclis üye sayısı yirmiden az olan oda ve borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz 

arasında olanlarda yedi, otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz, kırk ve daha fazla 

olanlarda on bir kişiden oluşur. Ayrıca yönetim kurulu başkanı dışındaki tüm üyelerin 

yedekleri seçilir. 

 

Toplantı ve karar yeter sayısı  

5174 S.K.MADDE 96. - Oda, borsa ve Birlik organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile 

toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Disiplin kurulları ve yüksek 

disiplin kurulu için toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının çoğunluğudur.  

 

Oda, borsa ve Birlik organları toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.  

Oda ve borsa yönetim kurulları haftada bir, meclis ve meslek komiteleri ayda bir, disiplin 

kurulları, kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Oda ve borsa 

yönetim kurulu, meclisi ve meslek komiteleri, gerektiğinde başkanları tarafından olağanüstü 

toplantıya çağrılabilir.  

 

Oda ve borsaların bütün meslek komiteleri altı ayda bir müşterek toplantı yapar. Bu toplantıya 

yönetim kurulu da katılır.  

 

Üyeler, organ seçimleri hariç olmak üzere, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan 

ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhrî hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere 

ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Bu durumda toplantı ve karar yeter sayılarının 

sağlanamaması halinde, yedek üyeler çağrılır. 
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Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde 

yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar. 

Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler hakkında uygulanmaz.  

 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve 

yerlerine yedek üye çağrılır.  

 

Oda veya borsa üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, oda, borsa ve Birlik organlarındaki 

görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.  

 

Oda, borsa veya Birlik organlarında yer alanların ölümü, istifası veya mahkeme kararı ile 

görevlerine son verilmesi gibi hallerde de yerlerine yedek üye çağrılır.  

 

Yedek üyelerin çağrılmasında, aldıkları oy sayısı göz önünde tutulur. Ayrıca Birlik için, yedek 

üyelerin göreve çağrılmasında bu Kanundaki temsil esasları dikkate alınır.  

 

Odalar ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevinin herhangi bir 

nedenle sona ermesi durumunda, oda, borsa veya Birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, 

yönetim kurulu üyeleri arasından biri kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı 

ve Birlik Başkanı seçilir. Seçimlere kadar en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar.  

 

ORGAN TOPLANTILARI VE KARARLARI  

Oda Muamelat Yönetmeliği 

YÜRÜRLÜK:  12.09.2005 TARİH,25934 SAYILI RESMİ GAZETE  

DEĞİŞİKLİK: 11.12.2010 TARİH, 27782 SAYILI RESMİ GAZETE 

DEĞİŞİKLİK:03.06.2012 TARİH VE 28312 SAYILI RESMİ GAZETE 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organ Toplantıları ve Kararları 

Olağan ve olağanüstü toplantılar 

Madde 17 — Meslek komitesi, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde, başkanın, 

yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, 

beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç, dokuz kişilik 

meslek komitesinde en az dört ve on bir kişilik meslek komitesinde en az beş üyenin meslek 

komitesi başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine meslek komitesi, üç gün içinde 

başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.  

 

Meclis, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde meclis başkanının, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca meclis, üye 

tam sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun meclis başkanlığına hitaben yapacağı 

yazılı talep üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından 

olağanüstü toplantıya çağrılır. 
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Yönetim kurulu, haftada bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkanın, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, beş 

kişilik yönetim kurulunda en az iki, yedi kişilik yönetim kurulunda en az üç, dokuz kişilik 

yönetim kurulunda en az dört ve on bir kişilik yönetim kurulunda en az beş üyenin yönetim 

kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yönetim kurulu üç gün içinde, 

başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.  

 

Disiplin kurulu, gerektiğinde başkanının veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine 

toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep 

üzerine disiplin kurulu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından 

toplantıya çağrılır. 

 

Şube meclisi ayda bir kez olağan olarak toplanır. Şube meclisi, gerektiğinde başkanının, 

yokluğunda yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, şube meclisi, 

üye tam sayısının en az dörtte birinin veya şube yönetim kurulunun şube meclisi başkanlığına 

hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yardımcısı 

tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 

Şube yönetim kurulu haftada bir kez olağan olarak toplanır. Şube yönetim kurulu, gerektiğinde 

başkanının, yokluğunda yardımcısının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. 

Ayrıca, şube yönetim kurulu, en az iki üyenin şube yönetim kurulu başkanlığına hitaben 

yapacağı yazılı talep üzerine üç gün içinde, başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından 

olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 

Organ toplantılarına ilgili organ başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda toplantılara, 

disiplin kurulunda en yaşlı üye, diğer organlarda başkanın yetkilendirdiği yardımcısı başkanlık 

eder.  

 

Meslek komitelerinin başkanları, başkan yardımcıları veya uygun görülen üyeleri, komite 

kararına binaen oy kullanmamak üzere kendi mesleklerini ilgilendiren konularda meclis 

toplantılarına katılabilir. 

 

Toplantıya çağrı 

Madde 18 — Organ toplantıları için üyelere, ilgili organ başkanı tarafından gündemi de ihtiva 

eden birer davetiye gönderilir.  Üyeler, müşterek bir davetiye ile de toplantıya çağrılabilir. 

Toplantı davetiyeleri, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılır. Olağanüstü 

toplantılarda bu süre aranmaz.  

 

Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesinde bu Yönetmeliğin 84. maddesindeki 

bildirim hükümleri uygulanır. Ancak, toplantı davetiyesinin gönderilmesinin mümkün olmadığı 

olağanüstü hallerde yönetim kurulu/şube yönetim kurulu, telgrafla da davet olunabilir. 

 

Olağan toplantıların gün ve saatinin organlar tarafından önceden kararlaştırılması ve bu kararın 

her üyeye tebliğ edilmiş olması kaydıyla, her toplantı için üyelere ayrı davetiye gönderilmesi 

şartı aranmaz. Bu takdirde, toplantılara ilişkin gündem, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce 
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üyelere ulaştırılmak kaydıyla faks veya elektronik ortamda da gönderilebilir. Toplantı için 

kararlaştırılan günün resmi tatil gününe rastlaması durumunda toplantı tatili takip eden ilk iş 

gününde yapılır.  

 

Bu maddenin uygulanmasından organ başkanları, yokluğunda yetkilendirdikleri yardımcıları 

sorumludur. 

 

Toplantı gündemi ve yeri 

Madde 19 — Organ toplantılarının gündemi, genel sekreter veya görevlendireceği personel 

tarafından yapılacak hazırlık üzerine, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık 

edecek üye tarafından belirlenir. Ayrıca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya 

kadar, beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç, dokuz 

kişilik meslek komitesinde en az dört ve on bir kişilik meslek komitesinde en az beş üyenin 

meslek komitesi başkanlığına; meclis üyelerinin en az dörtte birinin meclis başkanlığına ve 

yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı 

yazılı talep üzerine toplantıların gündemine yeni maddeler eklenir. 

 

Şubelerde organ toplantılarının gündemi, şube müdürü tarafından yapılacak hazırlık üzerine, 

ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenir. Ayrıca 

toplantıya başlanılmasına kadar, şube yönetim kurulunda en az iki üyenin şube yönetim kurulu 

başkanlığına ve şube meclisi üyelerinin en az üçte birinin şube meclisi başkanlığına hitaben 

yapacağı yazılı talep üzerine toplantıların gündemine yeni maddeler eklenir.  

Organ toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dışında 

da toplanılabilir. 

 

Hazirun cetveli 

Madde 20 — Toplantı yeter sayısını, üyelerin toplantılara katılımını ve başka yerde 

görevlendirilen üyeleri tespit etmek amacıyla tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren 

hazirun cetveli, ilgili organ başkanının gözetiminde genel sekreter veya görevlendirdiği 

yardımcısı, şubelerde ise şube müdürü tarafından tutulur ve muhafaza edilir.  

Hazirun cetveli, organ toplantılarına katılmak üzere gelen üyeler tarafından her toplantı 

öncesinde imza edilir. Toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına toplantıya 

katılmadığı veya görevli olduğu yazılır.  

 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

Madde 21 — Meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile şube meclisi ve 

şube yönetim kurulu üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, disiplin kurulunda 

üye tamsayısının çoğunluğuyla, diğer organlarda toplantıya katılanların oy çokluğuyla verilir. 

Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. 

 

Organ üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin toplantılar hariç, meslek komitesi, meclis, 

yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri 

kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar 

(bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi 
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görüşülürken toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Aksi halde, bu gündem maddesine 

ilişkin alınan karar ve bu karar uyarınca yapılan işlemler hükümsüz kalır.  

 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı toplantı ve karar yeter sayısının 

sağlanamaması halinde, yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağrılır. Üyenin bu şekilde 

toplantının bir bölümüne katılmamış olması toplantının tamamına katılamayacağı veya 

katılmadığı sonucunu doğurmaz.   

 

Disiplin kurulu toplantılarına ve bu toplantılara katılamayacak olanlar hakkında Oda ve Borsa 

Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu 

Hakkında Yönetmeliğin 28. ve 29. maddeleri hükümleri saklıdır. 

 

Toplantı ve karar numarası 

Madde 22 — Organların yapacağı toplantılara her seçim devresinde bir numaradan başlamak 

üzere devre sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir. Ayrıca, toplantılarda alınan kararlara 

da her toplantıda bir numaradan başlamak üzere sırayla numaralar verilir.  

 

Karar özetleri 

Madde 23 — Kararlar derhal yazılıp imzalanabileceği gibi, önce özet olarak veya elektronik 

cihazlarla kayda alındıktan sonra da yazılıp imzalanabilir. Kararların önce özet olarak yazılması 

halinde karar özetlerine; toplantı tarihi, numarası, alınan kararlara ilişkin oy sayısı ve varsa ret 

oyu veren üyelerin muhalefet şerhi yazılır.  

Genel sekreter/şube müdürü tarafından tutulan karar özetleri, ilgili organ başkanı ve genel 

sekreter/şube müdürü ile meclis toplantılarında toplantıya katılan katip üye tarafından 

imzalanır. Elektronik cihazlarla yapılan kayıtların deşifresi, genel sekreter/şube müdürü veya 

görevlendirilen personel tarafından yapılır.  

 

Karar özetlerine veya elektronik cihazlarla yapılan kayıtların deşifrelerine dayanılarak 

hazırlanan kararlar, toplantıya katılan üyelere en geç bir sonraki toplantıda imza ettirilir. Ancak, 

meclis üye sayısının 40’dan fazla olması halinde meclis toplantılarında; görüşmeler banda 

kaydedilerek, deşifre edilir. Söz konusu deşifreler gerekirse meclis başkanlığınca düzeltilerek,  

toplantı kararları ile birlikte tutanak tasarısı haline getirilir ve bir sonraki toplantı gündemi ile 

birlikte meclis üyelerine karar özetleri gönderilir. Meclis karar özetleri; bir sonraki meclis 

toplantısında, gündemin ilk maddesi olarak okunarak, onaya sunulur. Aynen veya düzeltilerek, 

meclisin onayından geçen tutanaklar, meclis başkanı ve başkan yardımcıları ile katip üye 

tarafından imzalanır. İmza işlemi, kararın son sayfasına sayfa sayısı ve karar numaraları 

yazılmak kaydıyla isimlerin bulunduğu sayfanın imzalanması ve diğer sayfaların paraflanması 

suretiyle yapılır. Tutanağın başına o toplantıya ait imza cetveli eklenir.  Tutanağın her sayfasına 

toplantı sayısı, tarihi, sayfa sayısı yazılır. 

 

Karar defterleri 

Madde 24 — Odalarda meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile her bir meslek komitesi, 

şubelerde ise şube meclisi ve şube yönetim kurulu için ayrı bir karar defteri tutulur. Karar 

defterine elle yazılmayan kararlar, elektronik ortamda yazılıp çıktısı alınmak suretiyle ilgili 
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organa ait karar defterinin sayfalarına kenarları mühürlenerek yapıştırılır. Birden fazla sayfadan 

oluşan kararların her bir sayfası, karar defterinin sayfalarına ayrı ayrı yapıştırılır.  

 

Bilanço, kesin hesap, mizan, aktarma tablosu, gelir tablosu, kadro cetveli, tarife ve benzeri 

belgeler kararların içerisine dercedilir veya bunların toplam rakamları ile sonuçlarına kararda 

yer verilmek suretiyle defterin kararı takip eden sayfalarına kenarları mühürlenerek yapıştırılır. 

Karar defterleri, karar özetleri ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtlar genel 

sekreter veya görevlendireceği personel tarafından, şubelerde ise şube müdürü tarafından 

saklanır. Bunlar, idari ve adlî mercilerin talepleri dışında hizmet binası dışına çıkarılamaz.  

 

Karar defterleri, ilgili organ üyeleri tarafından hizmet binası içinde her zaman incelenebilir ve 

fotokopi bedeli karşılığında örnekleri alınabilir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

hükümleri saklıdır. 

 

Toplantıya katılmamanın sonuçları 

Madde 25 — Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir 

fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube 

meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ 

seçimlerinin kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde 

bulundurularak hesaplanır. 

 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez 

gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, 

gerçekleşemeyen toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine 

kenarları mühürlenerek yapıştırılır.  

 

Bu Yönetmelik hükmüne uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde görevlendirilmeleri 

nedeniyle organ toplantılarına katılamayan üyeler, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasının 

uygulanmasında katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. 

 

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter/şube müdürü tarafından 

tutulan devam çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı tarafından 

denetlenir. Bunun sonucunda, üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona 

erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim kurulu başkanı/ şube başkanı veya ilgili organ başkanı 

tarafından yedek üyeler çağrılır.  

Bu maddenin uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur.  

 

Müşterek toplantılar 

Madde 26 — Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının bu Yönetmeliğin 18. maddesine uygun olarak yapacağı çağrı 

üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla her yılın Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı 

ayda bir müştereken toplanır. Bu toplantıya yönetim kurulu başkanı, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısı başkanlık eder. 
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Müşterek toplantılarda toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla 

alınır. Alınan kararlar bir tutanağa bağlanır. Tavsiye niteliğindeki bu kararlar, ilk yönetim 

kurulu veya meclis toplantısında görüşülür.  

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ehliyet, Temsil ve İmza Yetkisi ile Genel Sekreter ve Yardımcılarının  

Görev ve Yetkileri 

Ehliyet 

Madde 75 — Odalar, meclis kararıyla taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin 

etmeye, kamulaştırma yapmaya, ödünç para almaya, okul ve derslik yapmaya, Kanun 

çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmeye ve 

benzeri hukuki işlemler yapmaya; yönetim kurulu kararıyla da taşınır mal almaya, satmaya, 

bağış ve yardımda bulunmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye ve özendirmeye ve burs 

vermeye yetkilidir.  

 

Odaların, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak 

edebilmesi ve kamulaştırma yapabilmesi Kanunun 80. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı 

ve Bakanlığın iznine tabiidir. Ayrıca odaların, bağış ve yardımda bulunulabilmesi ve sosyal 

faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için; bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu 

harcamaların odanın kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.  

 

Şubelere yetki devrine ilişkin 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 

12 nci maddesi hükmü saklıdır.  

 

Temsil ve imza yetkisi 

Madde 76 — Odaları protokolde meclis başkanı veya onun görevlendireceği bir meclis üyesi 

temsil eder.  

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az 

bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. 

 

Şubelerin protokolde kimler tarafından temsil edileceği, bağlı bulunulan odanın iç yönergesi ile 

belirlenir. Şubelerin hukuki temsilcisi ise şube başkanıdır. Şubeyi, şube başkanı ile en az bir 

şube yönetim kurulu üyesinin veya şube müdürünün ortak imzaları bağlar.  

 

Genel sekreter ve yardımcıları  

Madde 77 — Odalarda, oda işlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararıyla atanan bir genel 

sekreter bulunur. Yönetim kurulu, ihtiyaç halinde yeteri kadar genel sekreter yardımcısı 

atayabilir. Genel sekreter ve yardımcılarının Kanunun 74. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz 

olması gerekir.  

 

Genel sekreter ve yardımcılarının görev ve yetkileri 

Madde 78 — Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: 

a. Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 
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b. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak 

bilgilerin toplanmasını sağlamak. 

c. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve 

gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları 

düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun 

cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için 

elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. 

d. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. 

e. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında 

gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. 

f. Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son 

verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 

g. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. 

h. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar 

hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. 

i. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin 

mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. 

j. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv 

malzemelerini muhafaza etmek. 

k. Yayın işlerini yönetmek. 

l. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 

m. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki 

faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda 

gerekli hazırlıkları yapmak. 

n. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve 

ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 

o. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.  

p. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, 

yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. 

 

Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle 

yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin 

hususlarda imzaya yetkilidir.  

 

Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.  

Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir 

bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.  

Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da 

yokluğunda birim amirlerinden biri yönetim kurulu başkanının onayıyla genel sekreterliğe 

vekalet eder.  

 

Herhangi bir nedenle genel sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar 

bu kadroya varsa genel sekreter yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz oda 

personelinden biri yönetim kurulu kararıyla vekaleten atanır. Ancak vekalet süresi altı ayı 

geçemez. 
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Şubelerde, genel sekreterin görevleri, şube yönetim kurulunun teklifi üzerine bağlı bulunulan 

odanın yönetim kurulunca atanan şube müdürü tarafından yerine getirilir. Şube müdürü, bu 

görevlerin yürütülmesinde genel sekreterin sahip olduğu yetkileri haizdir.   

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçme ve Seçilme Yeterlilikleri 

Seçme Yeterlilikleri 
Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;  

a) Oda ve borsaya kayıtlı olmak, 

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz 

yaşını doldurmuş olmak, 

c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye 

uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil 

edilmiş olmak, 

d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar 

vergisi mükellefi 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 

gerekir. 

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra; 

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı 

işlem yapmaya yetkili bulunması, 

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin 

işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 

bulunması, 

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması 

halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu 

fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.  

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)  

(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)   

(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden 

sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz. 

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.  

  

Seçilme Yeterlilikleri  

Madde 6-Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;  
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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 oda 

ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda 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) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm 

olmamak,  

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) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)  

g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla 

gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak 

gerekir.  

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 

nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen 

listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz. 

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, 

borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona 

erer.  

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra; 

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı 

işlem yapmaya yetkili bulunması, 

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin 

işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya 

yetkili bulunması, 

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması 

halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, 

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.  

 

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)  

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili 

temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı 

aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden 
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yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini 

kapsadığı kabul edilir.  

 

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili 

veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin 

oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare 

seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.” 

 

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik 

organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği 

veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik 

organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer 

 

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği 

kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez. 

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.  

  

Adli Sicil Belgesi 
Madde 7- Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, 

seçimlerin kesinleşmesini müteakip on beş (15) gün içinde oda veya borsa genel sekreterliğince 

yapılacak tebligat üzerine, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 

belirtilen hususu tevsik eden adli sicil belgesini tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde 

oda veya borsa genel sekreterliğine imza karşılığında veya evrak kayıt numarası almak suretiyle 

teslim etmek zorundadır. Tüzel kişilerde bu zorunluluk, gerçek kişi temsilcileri tarafından 

yerine getirilir. Adli sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa 

organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.  

 

Herhangi bir nedenle asil üyeliklerde boşalma sonucu göreve çağırılan yedek üyeler, oda veya 

borsa genel sekreterliğinin göreve davete ilişkin tebligatının tebellüğünden itibaren otuz (30) 

gün içinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d)  bendinde belirtilen hususu 

tevsik eden adli sicil belgesini ibraz etmek zorundadır. Bu belgenin süresi içinde ibraz 

edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.  

 

Tüzel kişilerin, seçildikleri organlardaki görevleri devam ederken gerçek kişi temsilcilerini 

değiştirmeleri halinde, adli sicil belgesinin ibrazına ilişkin otuz (30) günlük süre, tüzel kişiliğin 

yeni temsilcisini gösterir temsil belgesinin oda veya borsaya tevdi tarihinde başlar. 

 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre üyelere yapılacak tebligatta, adli sicil belgesinin 

süresinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarındaki görevinin 

kendiliğinden sona ereceği belirtilir.   

 

Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, bu üyeliklerde 

boşalma sonucu göreve çağırılanlar ve bu organlarda üye olan tüzel kişilerin gerçek kişi 

temsilcilerini değiştirmeleri halinde yeni temsilciler tarafından ibraz edilen adli sicil 

belgelerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde oda ve 
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borsa genel sekreterliğince incelenmesi ve bu bentte sayılan suçlardan hüküm giymiş olanların 

yerine yedek üyelerin çağrılması zorunludur. 

Bu maddenin uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. 

  

Vergi Mükellefiyetinin Takibi 

Madde 8- Oda ve borsalar her yılın Ocak ayı içinde vergi dairelerinden temin edecekleri, vergi 

mükelleflerine ve vergi mükellefiyetini sona erdirenlere ilişkin bilgiler kapsamında üyelerinin 

vergi kayıtlarını izlemek ve güncel halde tutmak zorundadır. 

 

Oda ve borsalar, üyelerinin vergi mükellefiyetlerine ilişkin olarak yapılacak ihbar ve şikâyetleri 

inceleyerek sonucuna göre hareket eder. 

 

Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde 

ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine 

ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir. Bu ilânlarda, kayıtların incelemeye açık 

tutulacağı süre, kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması 

nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde oda ve borsa kayıtlarının doğruluğunun üye 

tarafından kabul edilmiş sayılacağı hususları belirtilir. 

 

Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tespit edilen üyeye durum bir yazıyla bildirilir. Bu yazı ile 

üye açıklama yapmaya ve bir hata varsa düzeltmeye davet olunur. Üyenin yazının 

tebellüğünden itibaren otuz (30) gün içinde başvurmaması veya elde edilen bilginin yanlışlığını 

bir belge ile tevsik etmemesi halinde oda ve borsa organlarındaki görevi kendiliğinden sona 

erer.  

Bu maddenin uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usul ve Esasları 

Seçim Usul ve Esasları 

Madde 11- Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, Kanunda ve bu 

Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik 

bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına sahip olanları 

gösteren güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.  

 

Seçimlerin yapılacağı yılın Ekim ayından önce oda ve borsaların yönetim kurullarının seçim 

işlemlerinin başlatılmasına ilişkin olarak alacağı karar üzerine, seçim tarihinin belirlenmesi için 

ilçe seçim kurulu başkanına başvurulur. Belirlenen seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce, 

ortak veri tabanından alınan listeler, yönetim kurulu başkanlığı tarafından bir yazı ekinde üç 

nüsha olarak oda veya borsanın bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanına sunulur.  

 

Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hâkim il seçim kurulunca 

belirlenir. Birlik organ seçimlerinde görevli hâkim,  Birlik merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim 

kurulu başkanıdır. 
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Seçim tarihinden altı ay önce meslek gruplarında birleştirme, ayırma veya yeni grup kurulması 

yoluyla yapılacak değişiklikler seçimlerde dikkate alınmaz. Ayrıca, seçim tarihinden itibaren 

geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri de seçimlerde dikkate 

alınmaz. Bunlar bir sonraki genel seçimlerde uygulanır. (Ek Cümle:RG-2/3/2005-25743) Bir 

seçim dönemi içinde üyenin ilgili oda veya borsaca resen meslek grubunun değiştirilmesi, 

seçildiği organlardaki üyeliklerinin düşmesini gerektirmez 

 

Seçmen listelerinin askıdan indirileceği ana kadar oda ve borsaya kaydı gerçekleşen tüm üyeler, 

seçme yeterliliklerini taşıdıkları takdirde, kaydedildikleri meslek grubu dikkate alınarak seçme 

hakkına sahip olanları gösteren listelere dâhil edilir.  

 

Oda ve borsaya kayıtlı üyelerden meslek komiteleri ve meclis seçimlerinin yapılacağı tarih 

itibarıyla iki yılını dolduracak olanlarda, seçilme hakkına sahip olanları gösteren listelere dahil 

edilirler. 

 

Yeni kurulan oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler, ilçe seçim kurulu başkanı veya 

onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek beş veya yedi üyeden oluşacak bir 

gruplandırma kurulunca ilgili mevzuat hükümlerine uygun hazırlanarak, meslek komitesi ve 

meclis seçimleri için görevli hâkime verilir.  

 

İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsa organ seçimlerinde, elektronik ortamda Bakanlık ve 

Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanından sağlanan seçme ve seçilme niteliklerini 

haiz olan listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere kamu görevlileri veya aday olmayan 

üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur ve aynı 

şekilde üç yedek üyeyi de belirler. Birlik organlarının seçiminde, seçim sandık kurulu için bir 

başkan ve dört üye ile beş yedek üye, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından 

merkez ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirlenir.  

 

Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık 

kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi 

ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.  

İlçe seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip listeleri seçim sandık 

kurullarına incelettirir ve varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra en geç beş (5) gün içinde 

onaylar. Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar oda veya 

borsanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç (3) tam iş günü ilan edilir.  

 

İlan süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe seçim 

kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç iki (2) gün  içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ 

tarihinden itibaren üç (3) gün içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim 

kurulunun üç (3) gün içinde vereceği karar kesin olup, bu kararlara karşı Yüksek Seçim 

Kuruluna itiraz edilemez. 

 

Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili oda 

ve borsaya gönderilir. 



 
BURHANİYE TİCARET ODASI  

Yayın Tarihi: 17.03.2015  

Revizyon Tarihi: 02.11.2022 

Revizyon No: 01  

Doküman Kodu: BTO-YEK-01 

Sayfa No: 20 / 27 

MESLEK KOMİTELERİ VE BŞK. ORYANTASYON EL KİTABI 
 

Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu 

 

Onaylayan: Genel Sekreter 

 

Onaylanarak kesinleşen listeler, seçim tarihi ve süresi, seçimin yapılacağı yer ile seçime ilişkin 

diğer hususlar, oda veya borsanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç (3) tam iş günü ilan edilir. 

Bu listelerin örnekleri talep edilmesi halinde, çoğaltma masrafı karşılığında üyelere verilir. İlçe 

Seçim Kurulu başkanınca gerekli görülen hususlar yerel basın yayın organları aracılığıyla 

ilgililere duyurulur. 

 

Seçimler, kural olarak oda veya borsa hizmet binasında yapılır. Hizmet binasının yetersiz 

olması halinde şehir merkezinde uygun bir yerde de yapılabilir. 

 

İlçe seçim kurulu başkanı oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısını ve Birlik organları 

seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve oy kullanma 

süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları belirler. Seçimlerde kullanılacak 

araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır. 

 

Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri Kanun 

ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. 

 

Oda ve borsa üye listelerine ilişkin her türlü talep, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu 

çerçevesinde karşılanır.   

  

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi 

Madde 12- En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların 

kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.   

 

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının 

üstüne meslek komitesi asil üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı 

ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi 

adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir 

zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.  

 

Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy 

pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması 

zorunludur.  

 

Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliği 

seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde 

tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde 

bildirimin yapılmaması halinde, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan 

tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.  

Tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliğinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin 

ismini her halükarda seçimlerin kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde oda veya  borsaya 

bildirmek  zorundadır. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, diğer yedek üyeler sırası 

ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.  
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(Ek fıkra:RG-24/4/2013-28627) Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, 

kendilerini temsil edecek gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak yapmaları ve 

bildirilen temsilcinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları 

taşıdığını tevsik eden ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesini bildirime eklemeleri 

zorunludur. 

  

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri 

Seçimi 
Madde 13- Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki (2) gün içinde kendi 

üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek 

üyelerini aynı listede seçer.  

 

Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve 

yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı maddesinin son 

fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. 

 

Oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki 

aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise 

kura usulüne başvurulur.    

Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve 

yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir. 

 

Oda ve borsaların seçecekleri Genel Kurul delege sayıları Kanunun 61 inci maddesindeki 

kriterlere uygun olarak Birlikçe belirlenir ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir ay önce oda ve 

borsalara bildirilir. 

 

Genel Kurul delege sayısı bir olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun 61 inci 

maddesi gereğince aynı zamanda Genel Kurul delegesi olduğundan, söz konusu oda ve 

borsalarda Genel Kurul delegeliği seçimi yapılmaz. Genel Kurul delege sayısı birden fazla olan 

oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun gereği aynı zamanda Genel Kurul delegesi 

olduğundan sadece diğer Genel Kurul delegeleri için seçim yapılır. 

  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Oda, Borsa ve Birlik Organlarında Başkan ve Yardımcılıklarının Seçimi 

Meslek Komitesi Başkanı ve Yardımcısı Seçimi 

Madde 26- Meslek komiteleri, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün 

içinde genel sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda 

yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan 

yardımcısı gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer.  

 

Meclis üyeliğine seçilenler, meslek komitesi başkan ve yardımcılığına seçilebilir. 

Meslek komitesi üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi üyeliği seçimlerinin 

kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi üyeliğinde tüzel kişiyi temsil 

edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması 
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halinde, meslek komitesi üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, 

meslek komitesi başkan ve yardımcılığı seçiminde oy kullanamaz.   

  

Meclis Başkanı, Yardımcıları ve Kâtip Üye Seçimi 
Madde 27- Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren genel sekreterin çağrısı 

üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın 

kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkanı ile bir veya iki başkan yardımcısı ve kâtip üyeyi 

gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer.  

 

Meclis başkanı ve yardımcıları, aynı zamanda yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği 

görevlerini yapamaz.   

 

Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir 

(1) gün içinde meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya 

borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meclis üyeliği seçimlerinde oy 

kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, meclis başkanı, yardımcıları ve kâtip üye seçiminde 

oy kullanamaz.   

  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye Seçimi 

Madde 28- Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) 

gün içinde yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri 

arasından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ile bir 

sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer.  

  

Disiplin Kurulu Başkanı Seçimi 

Madde 29- Disiplin kurulu, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde 

genel sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi 

üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için gizli oy ve açık tasnif usulüyle bir 

başkan seçer.  

  

Birlik Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye Seçimi 

Madde 30– Birlik Yönetim Kurulu, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün 

içinde Birlik Başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından yargı 

gözetiminde olmaksızın dört yıl için her bir oda grubunu ve borsaları temsilen beş başkan 

yardımcısı ve bir sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer. 

  

Konsey Başkanı ve Yardımcıları Seçimi 

Madde 31- Konseyler, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde Birlik 

Genel Sekreterinin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacakları ilk toplantıda 

kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için bir başkan ve bir başkan 

yardımcısını gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer. 

  

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Raportör Üye Seçimi 

Madde 32– Yüksek Disiplin Kurulu, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün 

içinde Birlik Genel Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk 
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toplantıda kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için bir başkan ve  bir 

raportör üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer. 

  

Oyların Eşitliği 
Madde 33- Meslek komitesi başkanı ve yardımcıları, meclis başkanı ve yardımcıları ile katip 

üye, yönetim kurulu başkan yardımcıları ve sayman üye, disiplin kurulu başkanı, Birlik 

Yönetim Kurulu başkan yardımcıları ve sayman üye, konsey başkan ve yardımcıları ile Yüksek 

Disiplin Kurulu başkanı ve raportör üye seçimlerinde oyların eşit çıkması halinde kura usulüne 

başvurulur. 

  

Görevden Alma 

Madde 34- Kanunun 87 nci maddesinde öngörülen disiplin cezalarından uyarma ve kınama 

cezası alan veya Kanunun 93 üncü maddesinde öngörülen para cezalarına çarptırılan ve bu 

cezaları kesinleşen meslek komitesi başkan ve yardımcıları, meclis başkanı ve yardımcıları ile 

katip üye, yönetim kurulu başkan yardımcıları ve sayman üye, disiplin kurulu başkanı, Birlik 

Yönetim Kurulu başkan yardımcıları ve sayman üye, konsey başkan ve yardımcıları ile Yüksek 

Disiplin Kurulu başkanı ve raportör üyeler bu görevlerinden seçildikleri usul ile alınabilir. Bu 

takdirde yerlerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı toplantıda yenileri seçilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Müşterek Esaslar 

Yönetim Kurulu Başkanlığında ve Birlik Başkanlığında Boşalma  

Madde 35- Oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile Birlik Başkanlığı görevinin 

herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya Birlik yönetim kurulu tarafından 

bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi 

tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve Birlik Başkanı seçilir. Seçimlere kadar en yaşlı 

başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar. 

  

Oda ve Borsa Organ Üyeliklerinde ve Genel Kurul Delegeliğinde Boşalma 
Madde 36- Herhangi bir nedenle oda ve borsa meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve 

disiplin kurulu üyelikleri ile Genel Kurul delegeliğinde boşalma olması halinde, yedek üyeler 

sırayla geri kalan süreyi tamamlamak üzere çağrılır.  Boşalan üyelik ve delegelikler, yedek üye 

ve delegelerle doldurulamazsa geri kalan süreyi tamamlamak üzere boş bulunan asil ve yedek 

üyelik ve delegelikler için, boşalma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde seçim yapılır. 

 

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Boşalan meclis üyelikleri, yedek üyelerle 

doldurulamazsa; boşalan meclis asil ve yedek üyelikleri, bu maddenin birinci fıkrasına göre, 

boşalan meclis üyelerinin ilgili olduğu meslek komitesi üyeleri arasından, ilgili olduğu meslek 

grubu tarafından seçilecek üyelerle doldurulur.  

 

Oda ve borsa organları fesih, istifa veya üyelik sıfatlarının kalkması nedenleriyle süresinden 

önce ve tümüyle dağıldığı takdirde veya herhangi bir nedenle organların oluşamaması halinde, 

geri kalan süreyi tamamlamak üzere yeni organların seçimi on beş (15) gün içinde yapılır.  
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Oda ve borsa yönetim kurullarında toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda üye kalmaması 

halinde, yeni organ üyeleri seçilinceye kadar yönetim kurulunun görevlerinin nasıl ve kimin 

tarafından yürütüleceği Birlik tarafından belirlenir.  

 

Meslek komitesinde toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda asil ve yedek üye kalmaması ve 

genel seçimlere altı aydan fazla bir süre bulunması halinde, boşalan meslek komitesinin ilgili 

olduğu meslek grubunda geri kalan süreyi tamamlamak üzere on beş (15) gün içinde seçim 

yapılır. Genel seçimlere altı aydan daha az bir süre bulunması halinde, bu seçimler izleyen genel 

seçimlerde yapılır.  

 

Bu maddede öngörülen seçimler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yargı 

gözetiminde ve gizli oyla yapılır. 

  

Birlik Yönetim Kurulu, Konsey ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliklerinde Boşalma 
Madde 37- Herhangi bir nedenle Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, 

boşalan üyeliğin ilgili olduğu konseyden seçilen yedek üyeler sırayla geri kalan süreyi 

tamamlamak üzere çağrılır. 

 

Konsey ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde yedek üyeler sırayla 

geri kalan süreyi tamamlamak üzere çağrılır.  

 

Birlik Yönetim Kurulu, konsey ve Yüksek Disiplin Kurulunun boşalan üyelikleri yedek 

üyelerle doldurulamazsa, geri kalan süreyi tamamlamak üzere boş bulunan asil ve yedek 

üyelikler için boşalma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde seçim yapılır. 

 

Birlik Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda üye kalmaması halinde, 

yeni organ üyeleri seçilinceye kadar yönetim kurulunun görevlerinin nasıl ve kimin tarafından 

yürütüleceği Bakanlıkça belirlenir.  

 

Birlik organlarının fesih, istifa veya üyelik sıfatlarının kalkması nedenleriyle süresinden önce 

ve tümüyle dağıldığı takdirde veya herhangi bir nedenle organların oluşamaması halinde, geri 

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni organların seçimi on beş (15) gün içinde yapılır.  

 

Bu maddede öngörülen seçimler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yargı 

gözetiminde ve gizli oyla yapılır. 

  

Yedek Üyelerin Göreve Çağrılması 

Madde 38– Herhangi bir nedenle oda, borsa ve Birlik organ üyeliklerinde boşalma olması 

halinde yedek üyeler yönetim kurulu başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından göreve 

çağrılır. Göreve çağrı yazısı, ilgilinin kayıtlı en son adresine tebliğ edilir.  

  

Görev Yasağı 
Madde 39- Bir oda veya borsanın meslek komitesi veya meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler 

ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir oda veya 

borsanın meslek komitesi veya meclisinde görev alamaz.  
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Seçildikleri takdirde hangi oda ve borsa meslek komitesi ve meclisinde görev alacaklarını 

seçimlerin kesinleşmesinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili oda ve borsa yönetim kurulu 

başkanlığına yazılı olarak bildirirler.  Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde ilgilinin seçilmiş 

olduğu organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.  

 

Aynı faaliyet alanı içinde bulunan birden çok oda ve borsaya kayıtlı tüzel kişiler, temsilcilerinin 

farklı gerçek kişiler olması şartıyla bu kuruluşların meslek komitesi ve meclislerinde görev 

alabilir.  

 

Oda ve borsaların meslek komiteleri ve meclis üyeliğine seçilmiş gerçek kişiler ile tüzel 

kişilerin gerçek kişi temsilcileri, 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Kanununa tabi olarak kurulan odalarda görev alamazlar. Bu durumda olanlar, seçimlerin 

kesinleşmesinden itibaren tercihlerini on beş (15) gün içinde ilgili oda veya borsa yönetim 

kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde, ilgilinin oda 

ve borsadaki meslek komitesi ve meclis üyelikleri kendiliğinden sona erer. 

  

Organların Göreve Başlama Tarihleri 

Madde 40- Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 

başkan ve üyeleri seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde göreve başlar.  

Birlik Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu, konsey ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 

seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde göreve başlar.  

  

Seçimlerde Gerçek ve Tüzel Kişilerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar 

Madde 41- Seçimlerde gerçek ve tüzel kişilerin temsili konusunda uygulanacak esaslar 

şunlardır; 

a) Tüzel kişiler meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır.  

b) Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel 

kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde 

oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzelkişilerin gerçek 

kişi temsilcisinin adı yazılır. 

c) En az yedi meslek grubu kurulamaması nedeniyle meclis üyelerinin doğrudan seçildiği 

borsalarda meclise seçilen tüzel kişiliktir. Meclis üyeliği seçimi hariç diğer seçimlerde ve görev 

bölümünde oylar tüzel kişiliğe değil, onun temsilcisi gerçek kişiye verilir ve bu maddenin (a) 

ve (b) bendindeki esaslar aynen uygulanır. 

d) (Mülga:RG-24/4/2013-28627)   

e) (Mülga:RG-24/4/2013-28627)   

f) Aynı gerçek kişi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yeterlilikleri taşıması halinde 

meslek komiteleri üyeliği seçimlerinde aynı veya değişik meslek gruplarında birden çok tüzel 

kişilik adına oy kullanabilir. 

g) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, 

seçme ve seçilme haklarını vekâleten kullandıramazlar. 

h) Birden fazla firma sahibi gerçek kişiler, kayıtlı oldukları bütün meslek gruplarında meslek 

komitesi seçimlerine iştirak edebilir. Ancak, birden fazla firma sahibi gerçek kişi mecliste 

birden fazla firmasını temsilen bulunamaz. 
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ı) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca, seçmen listelerinden silinenlerin oda, borsa 

ve Birlik organlarındaki görevi de kendiliğinden sona erer. Bu üyeler, Kanunda öngörülen 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi tekrar organ üyeliğine dönemez. 

  

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Organlarda Temsili (Değişik başlık:RG-24/4/2013-28627)  

Madde 42- Tüzel kişilerin organlarda temsili ile ilgili esaslar şunlardır: 

a) Tüzel kişileri meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde temsil edecek gerçek kişinin 

bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenen seçme yeterliliğini, meslek komitesi ve 

mecliste temsil edecek gerçek kişinin ise bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen 

seçilme yeterliliğini taşıması zorunludur. 

b) Meslek komitesi ve meclise seçilen tüzel kişileri, meslek komitesi ve meclis üyeliği 

seçimlerinde oy kullanan gerçek kişi temsilcileri temsil edebileceği gibi, bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinde düzenlenen seçilme yeterliliğini taşıyan başka gerçek kişiler de temsil edebilir.  

c) Meslek komitesi veya meclise yedek üye olarak seçilen tüzel kişinin, organ üyeliklerindeki 

boşalma nedeniyle asil üyeliğe çağrılması halinde, bu tüzel kişiyi meslek komitesi ve mecliste 

temsil edecek gerçek kişi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

hususu tevsik eden belgeyi üyeliğe davet yazısının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde oda 

ve borsaya ibraz etmek zorundadır. Süresi içinde bu belgenin ibraz edilmemesi durumunda, 

diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.  

d) Bir gerçek kişinin, ana sözleşme uyarınca tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kılınmadan, 

yalnızca oda veya borsa seçimlerinde oy kullanması veya organlarda tüzel kişiyi temsil etmesi 

mümkün değildir. 

e) Bir tüzel kişinin hem meslek komitesine hem de meclis üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel 

kişiyi meslek komitesinde ve mecliste aynı gerçek kişi temsil eder. 

f) Aynı gerçek kişi kendi adına bir meslek komitesine, tüzel kişi temsilcisi olarak bir başka 

meslek komitesine seçilebilir veya değişik meslek komitelerinde değişik tüzel kişileri temsil 

edebilir. Ancak, aynı gerçek kişi aynı meslek komitesinde veya aynı mecliste birden fazla 

gerçek ve tüzel kişiyi temsil edemez. 

g) (Değişik:RG-24/4/2013-28627) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin temsil yetkisini 

kaybettiğinin öğrenildiği, tüzel kişinin temsilcisini değiştirme iradesinin odaya ve borsaya 

yazılı olarak bildirildiği hallerde temsilcinin, seçilmiş olduğu yönetim kurulu başkan ve üyeliği, 

disiplin kurulu üyeliği, Genel Kurul delegeliği ile meclis başkan ve yardımcılığı, meclis 

katipliği, meslek komitesi başkan ve yardımcılığı görevi son bulur. Ancak, tüzel kişilik meslek 

komitesi ve meclis üyeliğini muhafaza eder. 

Bu şekilde boşalan delege ve üyeliklerin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedek 

delege ve üyeler çağrılır. 

Meslek komitesi ile meclis üyeliğini muhafaza eden tüzel kişiler bir ay içinde kendilerini temsil 

edecek gerçek kişinin ismini yazılı olarak oda ve borsaya bildirir. Yazı ekinde, bu Yönetmeliğin 

6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki hususları tevsik eden ticaret sicili müdürlüğünden 

alınmış yetki belgesi de verilir. Bu süre içerisinde bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, 

diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.  
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h) Tüzel kişi seçilme yeterliliğini kaybettiği takdirde, bu tüzel kişi meslek komitesi ve meclis 

üyeliğinden, en az yedi meslek grubu teşkil edilemeyen borsalarda ise meclis üyeliğinden düşer. 

Temsilcisi olan gerçek kişinin de seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri 

sona erer ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.  

ı) Tüzel kişileri temsile yetkili olanlar birden fazla ise, temsil yetkisini muhafaza ettiği sürece 

meslek komitesi ve meclis toplantılarında ve yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu 

üyeliği ile Genel Kurul delegeliği seçimlerinde aynı gerçek kişi temsil eder. 

j) Gerçek ve tüzel kişilerin varsa şubelerini veya fabrikalarını bu şube veya fabrika namına 

ilzama yetkili olanlar temsil ederler. Şube veya fabrika temsilcilerinin bu Yönetmeliğinin 5 inci 

ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen nitelikleri tevsik eden belgelere sahip olmaları şarttır. 

k) (Ek:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini 

veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile 

birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer. 

           

Siyasi Propaganda Yasağı 

MADDE 43 – (Değişik:RG-9/4/2011-27900)  
Oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst 

kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar 

ve propaganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar altı aya kadar hapis veya adlî para 

cezası ile cezalandırılır.  

  

Bildirim Hükümleri 
Madde 44– Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü tebligat 

yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla 

ilgilinin kayıtlı en son adresine yapılır.  

 

Adresinde bulunamayanlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.  

  


	(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Boşalan meclis üyelikleri, yedek üyelerle doldurulamazsa; boşalan meclis asil ve yedek üyelikleri, bu maddenin birinci fıkrasına göre, boşalan meclis üyelerinin ilgili olduğu meslek komitesi üyeleri arasından, ilgili...

