


İSTANBUL TiCARET ODASI 

5590 Sayılı Kanunun 
Tadili Hakkındaki 
Odamız Görüşü 

ve 
Tadil Tasarısı 

Hüsnütabiat Matbaası 

!stanbul - 1 9 7 O 

 

 





GEREKÇE 

XV. asırdan itibaren piyasa ekonomisi sisteminin uygulandığı 

bütün ülkelerde, iktisadi alandaki menfaatler, değişen ve gelişen öl
çüler içinde, kanuni bir temsil hakkından faydalanmağa başlamışlar
dır. Sözü geçen temsil hakkı, geçirdiği çeşitli istihaleler sonunda, gü
nümüzde iktisadi faaliyetlerin nevine göre -ticaret, sanayi ziraat, 
küçük sanat gibi - ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları ve küçük 
sanat odaları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda sözü geçen odaların hukuki ve idari yapıları, her mem
leketin geleneğine, sosyal yapısına ve diğer bazı faktörlere göre de
ğişebilmektedir. Buna rağmen, bütün bu odaları, sistem yönünden 
ıki temel kategoride toplamak mümkündür: Fransız sistemine göre 
kurulanlar, İngiliz sistemine göre kurulanlar. 

Türkiye'deki odalar da, yeryüzündeki odaların büyük bir çoğun
luğu gibi (takriben % 60'ı) Fransız sistemine göre kurulmuşlardır. 
Bunların özelliği, kamu kurumu niteliğine ve tüzel kişiliğe sahip 
olmalarıdır. Bu sonuncu özellikler, odalara bazı hukuki ve mali im
kanlar bahşetmekte, sözü geçen kuruluşlar da, dolayısiyle, hem men
suplarına, hem de kamuya daha yararlı olmak imkanını bulmakta
dırlar. 

Türkiye'deki odalar, bir asra yaklaşan bir maziye sahiptirler. Bu 
süre içinde bir çok istihale geçiren sözü geçen kuruluşlar, 1950 yı

lında yürürlüğe giren 5590 sayılı kanun ile idari ve mali otonamiye 
kavuşturulmuşlardır. 

Hukuki, mali ve idari yönleri itibariyle esasında ileri bir merha
le teşkil eden 5590 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu son yirmi 
yıl içinde, bu kanunun kapsamına giren teşekküller, büyük gelişme
ler kaydetmişlerdir. Ancak, işbu yirmi yıl zarfında, gerek memleket 
içindeki, gerekse memleket dışındaki iktisadi ve sosyal şartlarda bü
'YÜk değişiklikler meydana gelmiştir. Odaların da, bu dinamik olu-
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şuma paralel bir şekilde yeniden teşkihltlandırılmalarının icabedece
ği gayet tabiidir. Ancak 5590 sayılı Kanundaki bazı boşluklar ve ek
siklikler, sözü geçen yeni uygulamalara imkan vermemektedir. 

Ayrıca, 1961 Anayasası'nın getirdiği yeni hüküm ve prensipler
le Anayasa Mahkemesinin bunlara istinaden aldığı kararlar, 5590 Sa
yüı Kanunun yeni baştan gözden geçirilmesini zorunlu bir hale ge
tirmiştir. 

Bunların yanısıra, demokratik nizamın ve çok partili devrenin 
tabii bir icabı olarak mesleki teşekküllere sosyal ve kültürel alanlar
da da bir takım görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla, 
1960 yılından bu yana ortaya çıkan fikir akımları muvacehesinde, 
memleketin yalnız ticari değil, sosyal ve kültürel alanlardaki prob
lemlerine eğilrnek de artık zorunlu bir hal almıştır. 

Bu sebepledir ki Odalar, Karma ekonomi nizarnı içinde, özel ve 
re~mi sektör arasındaki farklı uygulamaları tesbit ederek gerekli 
tedbirleri almak; serbest rekabeti önleyen ve haksız rekabete meydan 
vermeyen ticari örf ve adetleri tesbit ile bu gibi davranışları önlemek; 
özel sektörün milli ekonomi içinde daha etkili hizmette bulunması 
için mensuplarını eğitmek; memleketin sosyal ve genel refah konu
lariyle ilgilenmek ve özellikle ihracatı geliştirecek her türlü araştır
ma ve uygulamaları yapmak gibi meselelerle de uğraşmağa başlamış
lardır. 

Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 5590 Sa
yıb Kanunun günümüzün icaplarını gözönünde tutmak suretiyle 
gözden geçirilmesi ve gereken hükümlerinin tadili zorunlu bir hal 
almıştır. Ancak, esasında ileri bir merhale teşkil eden 5590 Sayılı Ka
nunun strüktüründe -Odalar Birliğine ait bölüm hariç- bir değişik
lik yapmak bugün için söz konusu olmamak gerekir. Bununla birlikte, 
mahiyeti itibariyle bir revizyon niteliğine sahip bulunan bu değişik
ligin uygulama yönünden en az strüktürel bir değişiklik kadar önem
li olduğunu da gözönünde tutmak gerekmektedir. 

Ekli olarak takdim olunan tadil tasarısında, şekli ve basit bir 
kısım değişiklikler hariç, önemli addedilebilecek başlıca yeni husus
lar şunlardır : 

I - ODALAR BİRLİÖİNİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ : 

Yıllardanberi ne vakit 5590 Sayılı Kanunun tadili söz konusu 
olsa, dikkatler ve gayretler derhal Odalar Birliğinin kuruluşu, organ
larının seçilişi ve işleyişi üzerinde toplanır. Bu durumda, 5590'ın ta-
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dili sorununda nevraljik noktayı Birliğe ait esasların teşkil ettiğini 

söylemek herhalde isabetli bir teşhis gibi kabul olunabilir. 

Türkiye'de halen, 5590 Sayılı Kanunun kapsamına giren dört 
tür kuruluş vardır: 

a) Ticaret ve Sanayi Odaları (hıllen 115 tanedir) 
b) Ticaret Odaları (halen 40 tan edir) 
c) Sanayi Odaları (halen 6 tanedir) 
d) Ticaret Borsaları (hıllen 54 tanedir) 

Odalar Birliğinin teşkilinde, bu dört tür kuruluşun, seçimle iş
başLna gelen organlardan hangi oranlarda temsil edileceği meselesi 
yukarıda da belirtildiği üzere hadisenin en hassas noktasını teşkil et
mektedir. Diğer önemli bir husus da, Birlik organlarında eşit ya da 
orantılı bir şekilde yer alan sözü geçen dört tür kuruluşun, Birliğin 
mali külfetini aynı oranlarda taşıyıp taşımıyacakları meselesidir. 

Türkiye'deki Odaların menşeini hiç şüphesiz Ticaret ve Sanayi 
Odaları teşkil etmektedir. Nitekim, hıllen de nümerik üstünlük bu 
kuruluşlardadır. Ticaret Odaları ile Sanayi Odaları, ancak belirli 
bir takım şartların tahassülü halinde ve Ticaret ve Sanayi Odasının 
ikiye ayrılması suretiyle kurulabilmektedir. Bunun da memleketi
mize has bir özellik olduğunu ve batı ülkelerinin hiçbirinde, Ticaret 
Odaları ile Sanayi Odalarının ayrı birer kamu kurumu niteliğin
de kurulmadıklarını belirtmek gerekir. 

Ticaret Borsalarına gelince; bunların da ayrı birer kamu kuru
luşu halinde teşkil edilmeleri yine memleketimize hıls bir özelliktir. 
Ticari arz ve talebin karşılaştığı organize bir mahıll olan borsaların 
üyeleri, esasen ticaret ve sanayi odalarının da üyesidirler. Ticaret sek
törü ile ilgili meseleler de odalarda ele alındığı için, ticaret borsa
ları genellikle, bilhassa Fransa'da, ıldeta Ticaret Odalarına bağlı kat
ıma bütçeli birer teşekkül halinde idare edilirler. Kamu müesseseleri
nin sayılarını artırmamak yönünden ,de olumlu sonuçları bulunan bu 
usulün, radikal bir reform esprisi içinde ileride bizde de düşünülmesi 
mümküridür. 

Ancak, bugünkü gerçekleri gözönünde tutmak suretiyle, Birliğin 
kuruluşunu yine de rasyonel bir hılle getirmek mümkündür. Şöy

le ki: 

Birliğin karar organı olan Genel Kurul, bugün için üye sayısı 
tahdid edilmemiş bir sisteme göre teşkil olunmaktadır. Bu sebep do
layısiyle, Genel Kurul'un üye sayısı her dönemde artabilmektedir. 
Hıllen yaklaşık olarak 800 civarında olan bu sayının yakın bir gele-
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cekte l.OOO'i aşması da mümkündür. Böyle bir durumun, ne gunu
müzün hukuk anlayışı, ne de rasyonel düşünce tarzı ile bağdaşması 
mümkündür. Bu sebepledir ki, tadil tasarısında Genel Kurul üye sa
yısı 240 ile tahdit edilmiş ve bu üyelikler de 60'ar kişilik kontenjan
lar: halinde ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları 
ve borsaları arasında bölünmüştür. Teklifimizde öngörülen. usulün şe
matik görünüşü şöyledir: 
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Tic. ve Sa. 
Odaları 

Tic. ve Sa. 
Konseyi 
( 60 delege) 

Ticaret 
Odaları 

1 

Ticaret 
Konseyi 
(60 delege) 

Sanayi 
Odaları 

Sanayi 
Konseyi 
(60 delege) 

(Alt Komite) 
(10 kişi) 

Alt Komite 
(10 kişi) 

Alt Komite 
(10 kişi) 

GENEL KURUL 
(240 ne le ge) 

YÖNETİM KURULU 
(16 kişi) 

4-4-4-4 

Ticaret ve Sanayi Odalarını temsilen 4 delege 
Ticaret Odalarını temsilen 4 delege 
Sanayi Odalarını temsilen 4 delege 
Ticaret Borsalarını temsilen 4 delege 

Ticaret 
Borsaları 

Borsa 
Konseyi 
(60 delege) 

(Alt Komite 
(10 kişi) 



Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, öngörülen sistemin özellikleri 
şunlardır: 

a) Mevcut kuruluşların herbirinin kendi üyeleri arasından se
çecekleri 60 kişilik konseyleri mevcuttur. İstişari karakter
deki bu organlar kendi kuruluşlarının sorunlarını ince
leyeceklerdir. 

b) Genel Kurul, konseyıerin üyelerinden teşekkül edeceği için 
hem sayısı dondurulacak, hem de eşitlik ilkesi gerçekleşti

riimiş olacaktır. 

c) Yürütme organı olan Yönetim Kurulu da netice itibariyle 
yine konseyierin üyeleri arasından seçilmiş olan 4'er üyeden 
teşekkül edecek ve bu suretle, uzun süredenberi üzerinde du
rulan sanayicilerin Birlikte temsil edilemedikleri iddiası -ki 
hakikatte varit değildir- nazari olarak dahi ortadan kalka
caktır. 

Öngörülen sistemin teferruatlı izahına, ilgili maddelerin gerek
çelerinde ayrıca yer verilmiştir. 

II ~ MALİ HÜKÜMLER : 

Odalar, Borsalar ve Birlik gibi teşekküllerin kendi alanlarındaki 
başarıları, biraz da mali güçlerine bağlıdır. Bugün yürürlükte bu
lunan mali sistem, bir yandan aidat v.s. gibi gelir ölçülerinin çok 
da:ı;: tutulmuş olması, diğer taraftan da paranın değerindeki değiş

meler sebebiyle odaların mali güçlerini oldukça kısıtlamaktadır. Ay
nca, Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nın 6:21 nci maddesine istina
den aldığı bazı kararlar da, mali hükümlerin yeniden gözden geçiril
mesini zorunlu kılmaktadır. 

Yukarıdaki esaslar dairesinde yeniden düzenlenen mali hüküm
ler aslında yeni bir mükellefiyet getirmemekte, sadece, Anayasanın 

öngördüğü esaslar dairesinde tarifelerde bir ayarlama ile hükümle
rin tedvin tekniğine uygun bir haJe getirilmesini temin etmektedir. 

III - ODALARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA SAHALAR! : 

Bugünkü sistemde odalar için üç ayrı sınır öngörülmüştür. Be
lediye sınırı, il sınırı, birkaç ili içine alan bölge sınırı. 

Böyle bir ayırımın hiçbir makul sebebi bulunmadığı gibi yaban
C! ülkelerde de bu şekilde farklı bir tatbikat mevcut değildir. Bu se
bepledir ki, tadil tasarısında, sözü geçen bütün sınırların il sınırı 
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şeklinde birleştirilmesinde, bu suretle de çok sayıda zayıf oda yerine, 
gerçek bir temsil kabiliyetine sahip az sayıda güçlü odalar kurulma
sında zaruret mütala olunmaktadır. 

IV - DİÖER DEÖİŞİKLİKLER : 

Yukarıdaki paragrafiarda sözü geçen değişikliklerin dışında ka
lan tadil teklifleri esastan ziyade şekle ait bulunmaktadır. Bu so
nuncuların tedvininde, tatbtkattla müşahade olunan aksaklıklar da 
önemle gözönünde bulundurulmuştur. 
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«TİCARET VE SANAYİ OD.~LARI», «TİCARET ODALARJ,,, 

<<SANAYİ ODALAl~ ı_,,, «TİCARET BORSALARI» 
ve 

«TiCARET VE SANAYi ODALARI, TİCARET ODALARI, 

SANAYİ ODALARI ve TiCARET BORSALARI BİRLİÜİ» 

KANUNU 

TADİL 'fASARISI 

TİCARET VE SANA Yİ ODALARI 

Bölüm: 1 

GENEL HÜKÜMLER 

Halen Yürürlükteki 5590 Sayılı 

Kanunda yer alan metin : 

Madde ı - Ticaret ve Sanayi oda
ları bu kanunda yazılı esaslarla mes
lek hizmetlerini görmek, meslek ahlak 
ve tesanüdünü korumak, ticaret ve sa
nayiin genel menfaatlere uygun suret
te geli§mesine çalı§mak ve bu maksat
larla verilecek i§leri yapmak üzere ku
rulan, tüzel ki§iliği haiz ve mesleki 
te§ekkül mahiyetinde, kamu kurumla
ndır. 

Teklif olunan yeni metin: 

Madde ı - Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odala
rı bu kanunda yazılı esaslarla milli 
menfaat hudutları içinde hür te§eb
büs ve özel sektörün menfaatlerini ko
rumak, meslek hizmetleri görmek, 
meslek ahlak ve tesanüdünü korumak, 
ticaret ve sanayiin genel menfaatıere 
'Uygun surette geli§mesine çalı§mak 

ve bu maksatıarla verilecek i§leri yap
mak üzere kurulan, tüzel ki§iliği, ida
ri ve mali özerkliği haiz mesleki te
§ekkül mahiyetinde kamu kurumları

dır. 

Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı ayrı kurulabildikleri gözönün
de tutularak maddenin başlangıcı daha vazıh hale getirilmiş, odala
rın gerek mali ve gerekse idari özerkliğini açıklıkla belirtmek üzere 
maddenin son kısmına şekli bir ilave yapılmıştır. 
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KURULUŞ 

Madde 2 - Ticaret ve Sanayi Oda
sı, oda kurulması istenen yerdeki mü
seccel taeirierin % 60'ının yazılı iste
ği üzerine Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınm izniyle kurulur. 

Ancak, bu isteğin en az yüz tacir 
tarafından yapılması §arttır. 

Sanayi Odaları'nın ayrı kurulduğu 

yerlerde bu odalar «Ticaret Odaları» 
adını alırlar. 

Madde 2 - Ticaret ve Sanayi Oda
sı, oda kurulması istenen yerdeki mü
seccel taeirierin % 60'ının yazılı iste
ği üzerine Ticaret Bakanlığının izniy
le kurulur. 

Ancak, bu isteğin. en az yüz tacir 
tarafından yapılması §arttır. 

Sanayi Odalarının ayrı kurulduğu 

yerlerde bu odalar «Ticaret Odaları» 
adını alırlar. 

Madde aynen muhafaza olunmuş, ancak, birinci fıkradaki eski 
«Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı)) tabiri, bugünkü adı olan «Ticaret 
Bakanlığı)) adı ile değiştirilmiştir. 

Madde 3 - Dördüncü maddede 
belirtilen kurulu§ ve çalıııma sahaları 

içindeki sanayiciler, Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığının izniyle ve Kanuna 
göre «Ticaret ve Sanayi Odaları» ndan 
ayrı olarak «Sanayi Odaları» kurabilir
ler. «Sanayi Odaları», kurulu§ sahası 
içinde mevcut sanayicilerin % 60'ının 
yazılı isteği üzerine kurulur. Ancak bu 
isteğin en az 30 sanayici tarafından 

yapılması ııarttır. Bu kanuna göre Oda 
kurabilecek sanayicilerin vasıfları §Uİı
lardır: 

a) Makine, cihaz, tezgah, alat ve 
diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı 

mamul, tam mamul, her hangi bir 
maddenin veya enerjinin vasıf, terkip 
veya ııeklini fiziki veya kimyevi suret
te az veya çok deği§tirerek veya bu 
ham maddeleri i§liyerek kıymetlendir
mek suretiyle, imal veya istihsal ya
panlar, 

b) Yılın fiili çalıııma günleri or
talamasına göre, muharrik kuvvet kul
lananlarda 5, kullanmıyanlarda 10 ki§i 
çaluıtırmak. Ancak aııağıdaki i§letmele
rin vasıfları, yukarıdaki fıkralara uy
sa bile işletenler «sanayici» sayılmazlar. 
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Madde 3 - Dördüncü maddede be
lirtilen kurulu§ ve çalıııma sahaları i
çindeki sanayiciler Ticaret Bakanlığı
nın izniyle ve bu kanuna göre «Tica.: 
ret ve Sanayi Odaları» ndan ayrı ola
rak «Sanayi Odaları» kurabilirler. 
<<Sanayi Odaları», kurulu§ sahası içinde 
mevcut sanayicilerin % 60'ının yazılı 

isteği üzerine kurulur. Ancak bu iste
gin en c:z ~~O s<:mayici tarafından ya
pılması ı;ıarttır. Bu kanuna göre oda 
kurabilecek sanayicilerin vasıfları ııun
lardır: 

a) Makine, cihaz tezgah, alat ve 
diğer vasıtalar yardımıyla ham yarı 
mamul, tam mamul her hangi bir mad
denin veya enerjinin vasıf, terkip veya 
ı;ıeklini fiziki veya kimyevi surette az 
veya çok deği§tirerek veya bu ham 
maddeleri i§liyerek kıymetlendirmek 

suretiyle imal veya istihsal yapanlar. 

b) Yılın- fiili çalıııma günleri or
talamasına göre, muharrik kuvvet kul
lananlarda 5, kullanmıyanlarda 10 ki
lli çalı§tırmak. 

Ancak aııağıdaki i§letmelerin vasıf
ları, yukarıdaki fıkralara uysa bile i§
letenler «sanayici» sayılamazlar. 



a. Seri halinde hazır elbise yap
mıyan terziler. fabrika halinde işlemi
yen fır:nlar, lokantacı, elbise temizle
yici ve benzerleriyle mamullerini top
tan satınayıp perakende olarak doğru
dan doğc·uya müstehlike satan kundu
racı, şekerci, ta tlıcı gibi işletmelerin 

sahipleri; 

b. Devlet tarafından işletilen telli 
ve telsiz telefon ve telgraf, radyo ve 
televizyon istasyon ve santralleri, §ehir 
ve kasaba ve köylerdeki su temizleme, 
süzme ve dağıtma tesisleri; 

c. 4753 sayılı Kanunun 2. madde
sinde çiftçilik olduğu belirtilen nebat 
ve hayvan mahsüllerinin, bizzat yetiş
tiricileri tarafından işlenip değerlendi
rilmesi işlerine tahsis edilen yerler. 
(Bu yerlerin, işiemek üzere, istihsalle
ri nevinden hariçten ham madde al
mamaları şarttır.) 

ç. 3anat okul ve enstıtüleri, mes
lek kursları ve ceza evlerindeki atelye
ler gibi öğretim ve eğitim amaciyle iş
letilen yerler. 

d. Doğrudan doğruya Milli Sa
vunma Bakanlığı te§kilatına bağlı ola
rak çal,ıtırılan askeri sanayi müesse
seleri. 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi 
yalnız bu kanuna münhasırdır. 

a. Seri halinde, hazır elbise yap
mıyan terziler, fabrika halinde i§lemi
yen fırınlar, lokantacı, elbise temizle
yici ve benzerleriyle mamullerini top
tan satınayıp perakende olarak doğ
:.·udan doğruya müstehlike satan kun
duracı, §ekerci tatlıcı gibi i§letmelerin 
sahipleri. 

b. Devlet -tarafından işletilen tel
li ve telsiz telefon ve telgraf, radyo ve 
televizyon istasyon ve santralleri, şehir 
ve kasaba ve köylerdeki su temizleme, 
süzme ve dağıtma tesisleri, 

c. 4753 Sayılı Kanunun 2. mad
desinde çiftçilik olduğu belirtilen ne
bat ve hayvan mahsüllerinin, bizzat 
yetiştiricileri tarafından i§lenip değer

lendirilmesi i§le;:ine tahsis edilen yer
ler (Bu yerlerin, işlernek üzere, istih
salleri nevinden hariçten ham madde 
almamaları şarttır.) 

ç. Sanat okul ve enstitüleri, mes
lek kursları ve ceza evlerindeki atelye
ler gibi öğretim ve eğitim amaciyle iş
letilen yerler. 

d. Doğrudan doğruya Milli Sa
vunma Bakanlığı te§kilatına bağlı ola
rak çalu~tırılan askeri sanayi müesse
seleri. 

e. Bil'umum in:;ıaat ve müteah
hitliği yapanlar. 

f. Kendi ticari e§ya ve emteasına 
mahsus ve ticaret i§letmesine ait «Sa
nayiden madut olsa dahi» ambalaj, te
mizleme, istif ve benzeri arneliyeleri 
yapanlar, «tütün, üzüm, incir manipü
lasyonu ve benzeri gibi i§ler». 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi 
yalnız bu kanuna münhasırdır. 

Büyük goruş farkları içinde tatbikatını bulan hussulardan biri
si d(; «sanayicin nin tarifi ve bunun değerlendirilmesidiL 5590 Sayı
yılı Kanunun 3. maddesi bu şekli ile sınai mahiyet arzetmeyen bir
çok işletmenin sanayici olarak kabulüne imkan vermiş ve sanayi oda
larının ticaret odaları sahasına müdahalelerini mümkün kılmıştır. 
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Bunu önleyebilmek için maddenin sonundaki ((istisnaı> bazı genişle

tilmiştir. 

KURULUŞ VE ÇALIŞMA SAHALARI 

Machle 4 - «Ticaret ve Sanayi O
daları>> ile «Ticaret Odaları» nın kuru
lw~ ve çalıı,ıma sahaları belediye sınır

larıdır. «Sanayi Odaları» nın çalıı,ıma 

sahaları Ekonomi ve Ticaret VekaJeti 
tarafından geniı,ıletilip daraltılabilir. 

Yukarıda yazılı faaliyet sahaları 

dı:;ıında kalan yerlerdeki müseccel ta
cir ve sanayicilerin, bu yerlerde 8 inci 
maddeye göre ajanlık tesisi de müm
kün olmadığı taktirde, istekleri ile, en 
yakın odalara, Yönetim Kurulunun ka
rarı ile kaydolunmaları mümkündür. 

Madde 4 - İı,ıbu Kanun hükümle
rine göre kurulan Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi 0-
dalarının kurulu§ ve çalıı,ıma sahaları 

il sınırlarıdır. 

Odalar gerektiği takdirde ilçelerde 
te:;ıkiHit kurup bunlara icap eden yet
kileri verebilirler. 

Odaların kuruluş ve çalışma sahalarını tayin eden 4. maddede 
önemli sayılabilecek bir değişiklik yapılması öngörülmüştür. Şöy

lt ki: Halen yürürlükte olan 5590 Sayılı Kanunda Ticaret ve Sana
yi Odaları ile Ticaret Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları beledi
ye sınırı olarak tayin ve tahdit edilmiş, buna mukabil Sanayi Oda
larının kuruluş ve çalışma sahaları il sınırı olarak kabul olunmuştur. 
Hatta, Ticaret Bakanlığı, bu sonuncuların sınırlarını daha da geniş
letmek yetkisine sahip bulunmaktadır. 

Odaların sınırlarını böylece il sınırlarına kadar genişletebilme

nin ana sebebi, Odaların hizmetlerinde ve hizmet usullerinde birlik 
saglamak ve hizmet sahasını genişletmektir. Bu suretle mahdut büt
çeli münferit ilçe odalarının yapamadıkları hizmetin birleşmiş ve 
genişlemiş bir bütçe ile ve daha iyi organize edilerek daha kaliteli . 
bir: şekilde yapılması mümkün olabilecektir. Ayrıca, il merkezinde 
toplanan hizmet kaynağının, bu şekilde, bugüne kadar odaların arzet
tikleri hizmetlerden yararlanamıyan ilçelere ulaşması ve ticaretin 
yayılmasiyle gelişmesine yol açılması da mümkün olabilecektir. 

Kaldı ki, Ticaret Odaları ile Sanayi Odaları arasında kuruluş 

ve çalışma alanları açısından bir ayırım yapmanın hiçbir makul se
bebi yoktur. Zira, ister Ticaret Odası, ister Sanayi Odası olsun, bu 
gıbi kuruluşların meydana çıkışlarının asıl sebebi, iktisadi menfaat
ler:in kanuni bir temsil hakkından yararlanmasıdır. Sözü geçen ge
Hel karakterdeki iktisadi menfaatler ise, çeşitli iktisadi faaliyetlerin 
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bir: sonucudur. Ticari faaliyetler, sınai faaliyetler, zirai faaliyetler 
gibi. Meseleye bu açıdan bakılırsa, Ticaret Odalarının - bu arada ta
biatiyle Ticaret ve Sanayi Odalarının- kuruluş ve çalışma alanları 
ile Sanayi Odalarınınki arasında bir ayırım yapmanın hiçbir haklı 
.sebebi görülemez. Zira, bu odalar, şahıs veya firmaların değii, ticari 
VE- sınai faaliyetlerin bir sonucu olan genel karakterdeki iktisadi men
faatıerin temsilcisidirler. Bu itibarla, aynı bölgedeki ticari faaliyet
ledt> sınai faaliyetler arasında - ki her ikisi de neticede iktisadi faa
liyettir - belediye ve il hududu yönünden yaratılan herhangi bir 
farklılık hem sun'i, hem de indidir. Kaldı ki, bu il hududu dahilinde 
liir sanayi odasına karşılık bilfarz on Ticaret Odasının bulunması, 

ticar] faaliyetlere ait menfaatlerin yeteri kadar temsil edilememesi
ne de sebep olabilir. Çünkü, birliğin kuvvet yaratmasına mukabil, 
par~alanmanın bir zaafiyet alameti olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 
kon~1da belki, ilçelerdeki tesislerin il merkezindeki bir odanın hiz
metlerinden nasıl yararlanacakları hususu üzerinde durulabilir. U
nutımımak gerekir ki, odaların asıl hizmetleri, daha önce de işaret 

olundugu gibi mesleğe aittir. Bu sebeple de -tabir caizse- görünmez 
karaiüerdedir. Bunun dışında kalan ve tali bir mahiyet arzeden gö
rülebilir karakterdeki hizmetlerin ne şekilde ifa edileceğini ise, Oda
lar, içinde bulunulan şartlara göre kendileri düzenleyebilirler. Bütün 
bu sebepler dolayısiyle, Ticaret Odaları ile Sanayi Odalarının kuru
luş ve çalışma alanları arasında bir farklılık gözetilmemesi prensibi 
kabul olunmuş ve madde bu esasa göre değiştirilmiştir. 

ODALARlN GÖREV VE YETKiLERi 

l\'Iadde 5 - «Ticaret ve Sanayi O
daları», «Ticaret Odaları» ve «Sanayi 
Odaları» nın ba§lıca görevleri §Unlar
dır: 

a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü 
korumak, ticaret ve sanayiin genel 
menfaatlere uygun surette geli§mesine 
çalı§mak; 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren 
bilgi ve haberleri derliyerek ilgililere 
ula§tırmak, resmi makamlarca istene
cek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret 
ve sanayi erbabının mesleklerinin ic
rasında ihtiyacı olabilecek her çe§it 
bilgiyi - müracaatları halinde- kendi-

Madde 5 - «Ticaret ve Sanayi O
daları», «Ticaret Odaları» ve «Sanayi 
Odaları» nın ba§lıca görevleri §unlar
dır: 

a) Mesleki ahlakı ve tesanüdü ko
rumak, ticaret ve sanayiin genel men
faatıere uygun surette geli§mesine ça
lı§mak, 

b) Ticaret ve Sanayii ilgilendiren 
bilgi ve haberleri derliyerek ilgililere 
ula§tırmak, resmi makamlarca istene
cek bilgileri vermek ve bilhassa Ticaret 
ve Sanayi erbabının mesleklerinin icra
sında ihtiyacı olabilecek odalarında 

mevcut her çe§it bilgiyi - müracaatları 
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lerine vermek veya bunların elde edil
mesini kolayla:;ıtırmak, 

c) Ticaret ve ;:;anayie ait her tür
lü incelemeleri yapmak, bölgeleri için
deki, iktisadi, ticari ve sınai faaliyet
lere ait endeks ve istatistikleri yap
mak, ba§lıca maddelerin piyasa fiyat
larını takip ve kaydeylemek ve müm
kün olan vasıtalarla yaymak, 

ç) Tüzük te gösterilecek ticaret ve 
sanayie ait belgeleri tanzim ve tasdik 
etmek, (Ancak, men:;ıe :;ıahadetnamele

rini verıniye yalnız «Ticaret Odaları» 
ile «Ticaret ve Sanayi Odaları» yetki
li dir.) 

d) Sair mevzuatın verdiği görev
lerle ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
verilecek görevleri yapmak, 

e) Mevzuatla Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına ve bu Bakanlığa bağlı mü
esseselere verilecek işlerin Odalara tev
dii halinde bunları yapmak, 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular 
hakkında Bakanlıklara, iliere ve bele
diyelere tekliflerde ve dileklerde bu
lunmak, 

g) Bölgeleri iÇindeki ticari örf, 
adet ve teamülleri tesbit etmek, , 

h) Ticaret ve Sanayi erbabınca 

riayet edilmesi mecburi mesleki karar 
alabilmek, 

Odalar bunlardan başka; 

ı) Ticaret mallarının vasıf ve 
keyfiyetinin tayinine yarayıcı labora
tuvarlar kurabilir veya bunlara iştirak 
edebilirler, 

i) Ticaret ve sanayi kursları a
çabilirler, memleket içinde ve dışında 

iktisadi bilimler için öğrenci okutabi
lirler ve stajyerler bulundurabilirler, 

j) İlgiiiierin talebi halinde, ticari 
ve sınai ihtila.flarda hakem olabilirler. 
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halinde- kendilerine vermek veya bun
ların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her tür
lü incelemeleri yapmak, çalışına saha
lan içindeki, iktisadi, ticari ve smai 
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri 
yapmak, ba§lıca maddelerin piyasa fi
yatlarını· takip ve kaydeyleınek ve 
ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, 

ç l Tüzükte gösterilecek ticaret ve 
sanayie ait belgeleri tanzim ve tasdik 
etmek (Ancak, ınenşe şahadetnamele

rini vermeye yalnız «Ticaret Odaları» 
ile «Ticaret· ve Sanayi Odaları» yetki
lidir). 

d) Sair ınevzuatın verdiği görev
lerle ilgili Bakaniıkça verilecek görev
leri yapmak, 

e) Meslek faaliyetine ait mev
zular hakkında Bakanlıklara, illere ve 
belediyelere tekliflerde ve dileklerde 
bulunmak, 

f) Çalışma sahaları içindeki ti
cari örf, adet ve teamülleri tesbit et
mek, 

g) Ticaret ve Sanayi erbabınca ri
ayet edilmesi mecburi mesleki karar 
almak. 

Odalar bunlardan ba:;ıka; 
h) Ticaret ve Sanayi mallarının 

vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı 
laboratuvarlar kurabilir veya bunlara 
iştirak edebilirler. 

ı! Ticaret ve Sanayi kursları aça
bilir ler, memleket içinde ve dışında ik
tisadi bilimler için öğrenci okutabilir
ler ve stajyerler bulundurabilirler. 

i) İlgiiiierin talebi halinde, ticari 
ve sınai i.htiH'tflarda hakem olabilirler. 

j) Yurt içi ve yurt dışı fuar, ser-
gi ve panayırlara katılabilirler, 



k) Mahalli veya bölge sergileri, 
panayırlar, umumi mağazalar, depolar, 
kredi müesseseleri ve mevzuları dahi
linde kulüpler, müzeler ve kütüphane
ler açabilirler veya açilmı§ veya açıla

caklara katılabilirler. 

k) Umumi Mağazalar, depolar, 
kredi müesseseleri ve mevzuları dahi
linde kulüpler, müzeler ve kütüphane
ler açabilirler veya açılmı§ veya açıla
caklara katılabilirler, 

I) İhracatın geli§mesi ve tevsiki 
için her türlü çalı:;ımaları ve ara§tır

maları yapabilir veya yaptırabilirler. 

Bu maksatla yurt içi ve dı§ı te§ekkül, 
firma veya müesseseler kurulabilir ve
ya kurulmu§ olanlara katılabilirler, 

m) Yurt içi ve yurt dı§ı ula§tır

ma faaliyetlerinin, geli§mesi için te
§ekkül, firma veya müesseseler kurabi
lir veya kurulmu§ olanlara katılabi

lirler, 

n) Eğitim, faaliyetlerinin geli§
mesi ma.ksadile te§ekkül, firma veya 
müessese kurabilir veya kurulmu§ o
lanlara katılabilirler, 

o) Turizm'in geli§mesi maksadile 
teşekkül firma veya müessese kurabi
lir veya kurulmu§ olanlara katılabilir
ler. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere Odaların görevlerini tadad e
den 5. maddede esas itibariyle bir değişiklik öngörülmemiş, ancak, 
basit bir kısım düzeltmelerle iktifa olunmuştur. Bu arada, halen yü
rürlükte bulunan Kanunun 5. maddesinin (d) ve (e) fıkraları tek
rar mahiyetinde .olduğundan ikincisi metinden çıkartılmıştır. Mad
denin sonuna da, odaların memleket ekonomisine katkıda bulunabil
mesini mümkün kılacak fıkralar ilave olunmuştur. 

TEMSiİL VE İMZA YETKİSi 

Madde 6 - Odaları protokolde 
Meclis ba§kanı veya ba§kanın tevkil 
edeceği meclise dahil kimseler temsil 
eder. 

Odanın hukuki temsilcisi Yönetim 
Kurulu ba§kanıdır. 

Yönetim Kurulu ba§kanları veya 
ba§kan vekilieriyle diğer bir veya bir 
kaç üyenin müı_ıterek imzaları odaları 

ilzam eder. 

Madde 6 - Odaları protokolde 
Meclis Baı,ıkanı veya ba§kanın tevkil 
edeceği meclise dahil kimse veya Ge
nel Katip temsil eder. 

Odaların hukuki temsilcisi Yöne
tim Kurulu ba§kanıdır. Ancak, Oda
ların ilzamı için en az iki imza §art
tır. Bunlardan birisinin Yönetim Ku
rulu ba§kan veya ba§kan vekillerine, 
diğerinin bir üyeye ait olması gerekir. 
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Maddenin daha vazıh ve rasyonel bir hale getirilmesiyle yetinil
miştir. 

EHLİYET 

Madde 7 - Odalar meclisleri ka
ıariyle, gayrımenkul mal almaya, sat
maya ve rehin etmeye, ödünç para al
maya, sosyal yardımlarda bulunmaya 
yetkilidirler. 

Madfle 7 - Odalar meclisleri ka
mriyle gayrımenkul ve menkul kıyınet 
almaya, satmaya ve rehin etmeye, ö
dünç para almaya, sosyal yardımlarda 
bulunmaya ve görevlerini yerine getir
mek maksadiyle bu kanun ile diğer 

mevzuatm açıkça menetmediği her tür
lü i~lemi yapınağa ve gerekli tasarruf
larda bulunmağa yetkilidirler. 

5590 Sayılı Kanun'un tatbikatında en büyük görüş farklarının 

yer aldığı konulardan birisi de «Ehliyetn tir. Maddenin yazılış şekli 

ve odaların yapabilecekleri işlemlerin tadadı cihetine gidilmesi, ccO
daların ehliyetiıı nin hudutlu olduğu iddialarına yol açmıştır. Bu gö
rüş farkları ve 1. maddedeki özerklik vasfı gözönünde tutularak mad
dede değişiklik yapılmıştır. 

AJANLIKLAR 

Madde 8 - Bir yerde mevcut ta
cir ve sanayicilerin miktarı ba~lı ba
~ma bir adayı ya~atmaya kafi gelme
diği takdirde oradaki müseccel tacir 
veya sanayicilerin % 60'ının yazılı is
teği ve bağlanmak isteği oda meclisi
nin muvafakatı üzerine en yakın tica
ret ve sanayi odasına veya ticaret o
dasına ajanlık olarak katılmalarına 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca izin 
verilir. 

Aj anlık bir ~ahıs tarafından tem
sil olunur. 

Ajanın mahalli tacir veya sanayi
ciden olması ~arttır. 

Ajanlığın ayrılması veya kaldırıl

ması da kurulu~larındaki esaslara gö
re yapılır. Ancak, bu ayrılma veya 
kaldırma, taraflarca en az bir ay 
evvel haber verilmek ~artiyle müte
akip yılba~ında yürürlüğe girer. 
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Madde 8 - a) Bir ilde mevcut ta
cir ve sanayicilerin miktarı ba~lı ba
~ına bir odayı ya~atmaya kafi gelme
diği takdirde oradaki müseccel tacir 
veya sanayicilerin % 60 ının yazılı is
teği ve bağlanmak istediği Oda Mecli
sinin muvafakatİ üzerine en yakın Ti
caret ve Sanayi Odasına veya Ticaret 
Odasına veya Sanayi Odasına ajanlık 
olarak katılmalarına Ticaret Bakanlı
ğınca izin verilir. 

b) Odalar, kendi çalı~ma salıala

rma dahil ilçelerde aj anlık kura bilir
ler. İl Oda Meclislerince ilçelerde ku
rulacak ajanlıklar, Odaların normal 
hizmetlerini cralardaki tacir ve sana
yicilere aksatmadan yapacak ~ekilde 

yetkilendirilir ve örgütlendirilirler. 
Ajanlık ve örgütlerin masrafları 

il odaları tarafından kar~ılanır. 
Aj anlık bir ~ahıs tarafından temsil 



olunur. 

A.ianın mahalli tacir veya sanayi
ciden olması ı_ıarttır. 

Ajanlığın ayrılması veya kaldırıl

ması da kuruluı_ılarındaki esaslara gö
re yapılır. Ancak bu ayrılma veya kal
dırma. taraflarca en az bir ay evvel ha
ber verilmek ı_ıartiyle müteakip yılba

ı_ıında yürürlüğe girer. 

Maddenin esasında bir değişiklik yapılmamış, ancak, kuruluş 

ve çalışma sahaları ile ilgili değişiklik aynen buraya da intikal etti
rilmiştir. Bu durumda, sadece bir düzeltme söz konusudur. 

KAYIT MECBURİYETİNDE OLANLAR 

Madde 9 - Müseccel tacir ve bu 
kanuna göre sanayici sıfatını haiz bil
cümle gerçek ve tüzel kiı_ıilerle ı_ıubele

ri ve fabrikaları, bulundukları yerin 
bu kanun gereğince mensup olacakla
rı o dalanna veya aj aniıkiarına kaydo
lunmaya mecburdurlar. 

Sermayesinin tamamı devlete ve 
özel idarelere veya belediyelere veya 
bunların ortaklığına ait olan iktisadi 
müesseselerle bunların ı_ıubeleri, özel 
kanun veya sözleı_ıme ile kurulmuıı o
lup, devletin ve özel idarenin veya be
lediyenin iı_ıtiraki bulunan tüzel kiı_ıili

ği haiz müesseseler veya bunların ııu

beleri ve fabrikaları bulundukları yer
lerin odalarına kaydalunmaya mecbur
durlar. 

Bir merkeze bağlı olduğu halde 
müstakil sermayesi ve müstakil mu
hasebesi bulunan veya muhasebesi 
merkezde tutulduğu ve müstakil ser
mayesi olmadığı halde kendi baı_ıına 

ticari muamele yapan yerler ııube ad
dolunur. 

Sanayi Odaları kurulan yerlerde, 
bu kanunun tarifine uyan sanayiciler, 
«Sanayi Odaları» na kaydolunmakla 
Ticaret Odalarına kaydolunma mükel-

Madde 9 - Müseccel tacir ve bu 
kanuna göre sanayici sıfatını haiz bil
cümle gerçek ve tüzel kiı_ıilerle ı_ıubeleri 

ve fabrikaları, bulundukları yerin bu 
kanun gereğince mensup olacakları 

odalarına veya ajanlıklarına kaydo
lunmaya mecburdurlar. 

Sermayesinin tamamı devlete ve 
özel idarelere veya bunların ortaklığı~ 

na ait olan iktisadi müesseselerle bun; 
ların ı_ıubeleri, özel kanun veya sözle~
me ile kurulmuıı olup, devletin ve özel 
idarenin veya belediyenin iı_ıtiraki bu
lunan tüzel kiı_ıiliği haiz müesseseler 
veya bunların ı_ıubeleri ve fabrika'Ları 

bulundukları yerlerin odalarına kaydo
lunmaya mecburdurlar. 

Bir merkeze bağlı olup ticari mu
amele yapan yerler ııube addolunur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, 
bu Kanunun tarifine uyan sanayiciler 
«Sanayi Odaları» na kaydolunmakla 
Ticaret Odasına kaydolunma mükelle
fiyetini yerine getirmi§ olurlar. Ancak 
sanayiciler kendi mamullerini satmak 
üzere ayrıca satııı yeri açtıkları tak
dirde satııı yerlerinin bulunduğu Tica
ret Odalarına da kaydolunmağa mec
burdurlar. 
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lefiyetini yerine getirmi§ olurlar. Ancak 
sanayiciler kendi mamullerini satmak 
üzere birden fazla satış yeri açtıkları 

takdirde fazlası için satı§ yerlerinin 
bulundtığu Ticaret Odalarına veya Ti
caret ve Sanayi Odalarına da kaydo
lunmaya mecburdui:lar. 

Sanayici, kendi sanayi marn-Lllleri
nin satışı dışında başka ticari i§lerle 
uğraştığı takdirde «Ticaret Odası» na 
da kaydalunmaya mecburdur. Sanayi 
işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı 

olarak meşgul oldukları ticaret işle

ri bunların sanayici vasfını kaldırmaz. 
Bu gibiler arzu ettikleri takdirde «Ti
caret Odaları» na girmekte muhtardır
lar. 

Sanayici, kendi sanayi mamulleri
nin satışı dahil ticari i§lerle uğraştığı 
takdirde «Ticaret Odası» na da kaydo
lunmağa mecburdur. Sanayi işletmesi 
sahiplerinin, işlerinin icabı olarak meş
gul oldukları ticaret işleri bunların sa
nayici vasfını kaldırmaz. 

Tacir niteliğinde bulunup da tes
cilini yaptırmayan tacir ve sanayici
leri Odalar resen kayıt ederler. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere Şube kavramını açıklayan 

9. maddenin 3. fıkrası daha basit ve tatbikatta vukuu melhuz ihti.
lafları önleyecek şekilde ifade olunmuştur. Üzerinde durulması gere
ken diğer bir husus da ((sanayicin nin satış yeridir. Kanun bugünkü 
haliyle «bir satış yerin ni t~caret odasına kayıt mükellefiyetinden 
muaf tutmaktadır. Sanayicilerin kendi satışlarını «Ticaret Servisle
riıı kanalı ile yapmaları müteamel olduğuna göre ((satış yeri veya 
;mağazasııı tek dahi olsa sanayiciler için de ticaret odasına kayıt mec
buriyeti konmuştur. Ayrıca resen kayıt yetkisi konusundaki tered
dütleri izale edecek bir fıkranın maddeye eklenmesinde de faicle mü
lahaza edilmiştir. 

DURUM DEıGiŞiKLiGİNİN Bİ.LDİRİLMESİ MECBURİYETİ 

Madde 10 - Odaya kaydolunan ta- il>Aladcle lü - Odaya kaydolunan ta-
ci.rlerin durumlarmda vukua gelen Ti- cirlerin durumlarmda vukua gelen, Ti
C&'.ret Kanununa göre tescil ve ilanı caret Kanununa göre tescil ve ilanı ge
gerekli her çeşit değişikliklerin vuku- rekli her çe§it değişikliklerin vukuun
undan itibaren bir ay içinde Odalara dan itibaren onbe§gün içinde odalara 
ve borsalara bildirilmesi mecburidir. ve borsalara bilelirilmesi mecburidir. 

Madde aynen muhafaza olunmuş, ancak, değişiklikleri bildirmek 
süresi, günümüzün icaplarına uygun ola,.rak bir aydan onbeş güne 
indi:dlmiştir. 

BtJTÇE:LER 

Mallfıe ll - Odalarla bunlara Nlarlde H - Odalarla bunlara 
ba~;lı aj ·u1lıkların bütçeleri, muhasebe bağlı ajanlıkların bütçeleri, muhasebe 



usullerine uygun olarak, Yönetim Ku
rullarınca hazırlanır ve meclislerce 
tasclil( olunur. 

Odalarda bütçeler, takvim yılına 

göre tanzim olunur. 

usullerine uygun olarak. Yönetim Ku
rullarınca hazırlanır. Bütçe Komisyon
larınca tetkik ve Meclislerce tasdik o
lunur. 

Yukarıda sözü geçen bütçe Ko
misyonları 5-11 üyeden te§ekl{ül eder. 
Bu üyelerin 2'~i ·Yönetim Kurulu, di
ğerleri Meclis tarafından kendi üyele
ri arasından seçilir. Genel K::Uip Bütçe 
Komisyonunun tabii üyesidir ve top
lantılannda rey sahibidir. 

Bütçe Komisyonunun tetkikinden 
sonra Ni:eclisin tasdikine sunulan büt
çeler, bütçenin meclis ba§kanlığma 

veriliı,ıiı1i talüp eden 15 gün içinde 
müzakere ve tasdik olunur. Mecliste 
gelir az alt~ cı ve gider arttırıcı teklif
ler yapılamaz. 

Geçnıiş yıllarm tatbikatmdan ve ilmi alandaki son gelişmeler

den de yararlanmak suretiyle bütçelerle ilgili maddenin yeniden ted
viünde faide ve zaruret mütalaa edilmiştir. Şöyle ki: 

Bütçe, mahiyeti itibariyle, giderle gelir arasında denge sağlayan 
mali bir müessese olduğu kadar ait olduğu kurumun iş ve çalışma 
programını düzenleyen bir belge niteliğine de sahiptir. Bu itibarla, 
çok; çeşitli. nedenlerle zamanında yürürlüğe konulaınıyan bütçeler, 
mali yönden olduğu kadar, işlerin ifa ve icrası yönünden de büyük 
sakıncaların dağınasına sebebiyet vermektedirler. Bu sebepledir ki, 
son yıllarda ortaya çıkan yeni bir bütçe anlayışı, bütçelerin teferru
atlı ve dikkatli bir şekilde tetkikini Genel kurullar yerine, genel ku
rulun iradesinin hakim olacağı daha az sayıdaki ihtisas komisyonla
rina bırakmışlardır. Burada tam manasiyle tetkik ve gerekirse tadil 
edilen bütçelerin genel kurulda teknik yönden değiştirilmemesi, yi
ne. modern bütçe kurallarmdan biridir. Bu durumda, genel kurul 
niteliğindeki Meclis ve benzerleri, bütçe ile ilgili teknik yetkilerini 
Bütçe Komisyonlarmda, bütçe vesilesiyle ortaya çıkan genel dene
tim yetkilerini de genel kurulda kullanmaktadırlar. Nitekim, en mo
dern Anayasalardan biri olan 1961 Anayasamızın 94. maddesi aynı 

prensibi benimsemiş ve bütçe prosedürü bu esaslara göre tedvin olun
muştur. Devletle Odalar arasında bütçe prosedürü açısından bir kı
yaslamanın yapılıp yapılamıyacağı sorusu belki akla gelebilir. He
men belirtmek icabeder ki, Amme Hukukunda Devlet, bölge esasına 
göre kurulmuş bir kamu tüzel kişisi, Odalar da hizmet ademi mer
keziyeti esasına göre kurulmuş kamu tüzel kişileridir. Bu itibarla, 
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yetki ve güçlülük hali hariç, hukuki strüktür açısından her ikisi 
arasında bir paralellik vardır. 

Yukarıdaki görüşten hareket ederek hazırlanan maddede öngö
rülen komisyonun dörtte üçü Meclis üyelerine tahsis edilmek sure
tiyle karar organının iradesi hakim kılınmış ve ayrıca, madde, hiz
metin aksamasını önleyecek bazı prensipleri de ihtiva edecek tarzda 
hazır lanmıştır. 

BÜTÇELERDEN SARFİYAT 

Madde 12 - Odalar bütçelerinden 
sarfiyat, ba:;_ıkan veya ba:;_ıkan vekili ile 
genel k:Hibin, genel katibin bulunma
dığı hallerde muhasip üyenin imzası 

ile yapılır. 

Yüz liraya kadar sarfiyat sonra
dan Yönetim Kurulunun tasvibine su
nulmak :;_ıartiyle, Genel Katip tarafın

dan re'sen yapılır. 

Madde 12 - Odalar bütçelerinden 
sarfiyat, ba:;_ıkan veya ba:;_ıkan vekili ile 
genel kfıtibin, genel kAtibin bulu· 
madığı hallerde muhasip üyenin im
zası ile yapılır. 

Bin liraya kadar sarfiyat, sonra
dan Yönetim Kurulunun tasdikine su
nulmak :;_ıartiyle, genel katip tarafın

dan re'sen yapılır. 

Esas itibariyle maddede bir değişiklik öngörülmemiş, sadece Ge
nel Katibin yüz liralık sembolik sarf yetkisi, günün icaplarına göre 
1.000,- liraya çıkartılmıştır. 
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Bölüm: II 

UZUVLAR 

Madde 13 - Odaların uzuvları 

şunlardır: 

a) Meslek Komiteleri, 
b) Meclis, 
c) Yönetim Kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak 

vasıflar ve seçim usulleri Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak tü
zükte gösterilir. 

Madde 13 - Odaların uzuvları 

:}unlar dır: 

al Meslek Komiteleri, 
b) Meclis 
cl Yönetim Kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak 

vasıflar ve seçim usulleri Ticaret Ba
kanlığınca hazırlanacak Tüzükte gös
terilir. 

Uzuvları tayin ve tadad eden 13. maddenin son paragrafındaki 
«Ekonomi ven kelimesi kaldırılmak suretiyle bir düzeltme yapılmış
tır. 

MESLEK KOMİTELERİ 

Madde 14 - Meslek Komiteleri 
tüzükte yazılı esaslara göre tesbit edi
lecek meslek gruplarınca seçilen 5-7 
kişiden terekküp eder. Ayrıca aynı 

miktarda da yedek seçilir. Komite 
kendi arasından bir başkan ve bir baş
kan vekili seçer. 

Meslek Komitelerinin süresi üç 
yıldır. 

Madde 14 - Meslek Komiteleri, 
tüzükte yazılı esaslara göre tesbit edi
lecek meslek gruplarınca seçilen 5-7 
kişiden terekküp eder. Ayrıca aynı 

miktarda da yedek seçilir. Komite ken
di arasından bir başkan ve bir başkan 
vekili seçer. 

Meslek komitelerinin süresi dört 
yıldır. 

Meslek Komiteleri ile ilgili maddede sadece süre yönünden bir 
değişiklik öngörülmüş, batı ülkelerindeki uygulamalara da paralel 
olarak üç yıllık süre dört yıla çıkartılmıştır. 

MESLEK KOMiTELERiNiN GÖREVLERi 

Madde 15 - Meslek Komitelerinin Madde 15 - Meslek Komitelerinin 
görevleri şunladır: görevleri ~unlardır: 
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a) Oda Meclisi için üyelerini seç- a) Oda Meclisi için üyelerini seç-
mek, rnek, 

h) Kendi konuları içinde faydalı 

ve lüzumlu gördükleri tedbirleri Meclis 
veya Yönetim Kuruluna teklif etmek, 

c) Meclis veya Yönetim Kurulu 
tarafından kendi mesleklerine ait i§
ler hakkında yapılacak müracaatları 

tetkik ederek cevapladirmak. 
...... ~ 

b) Kendi konuları içinde faydalı 

ve lüzumlu gördükleri tedbirleri Yöne
tim Kuruluna teklif etmek, 

c) Meclis veya Yönetim Kurulu 
tarafından kendi mesleklerine ait i§
ler hakkında yapılacak müracaatları 

tetkik ederek cevaplandırmak . 

Maddede basit bir değişiklik öngörül~müştür. Şöyle ki: Rasyonel 
çalışma esaslarına uygun olarak, Meslek Komitelerinin tekliflerini 
ceMeclis veya Yönetim Kurulu» yerine Yönetim Kuruluna intikal et
tirmelerinde isabet mülahaza olunmuştur. Meslek Komiteleri, Mec
listeki temsilcileri vasıtasiyle tekliflerini Meclise daima iletebilecekle
ri için çalışma düzeninde aksaklık yaratabilecek eski hüküm daha 
g.erçekçi bir hale getirilmiştir. 

MECLiSLER 

Madde 16 - Oda Meclisleri Meslek 
komitelerince seçilecek iki§er ki§i ile 
kurulur. 

Oda Meclisleri için aynı miktarda 
yedek seçilir. 

Oda meclislerinin süreleri üç yıl

dır. 

Meclis kendi üyeleri arasından bir 
yıl için bir ba§kan ve bir ba§kan vekili 
seçer. 

Meclis ba§kanları Yönetim Kuru
lu üyeliğine seçilemezler. 

Madde 16 - Oda meclisleri, mes
lek komitelerince seçilecek iki§er ki§i 
He kurulur. 

Oda meclisleri için aynı miktarda 
yedek seçilir. 

Oda meclislerinin süreleri dört 
yıldır. 

Meclis kendi üyeleri arasından bir 
yıl için bir ba§kan ve bir ba§kan veki
li seçer. 

Meclis ba§kanları yönetim Kurulu 
üyeliğine seçilemezler. 

Meclisler ile ilgili maddede sadece süre yönünden bir değişiklik 
öngörülmüş, Batı ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak üç yıl

lık süre dört yıla çıkartılmıştır. 

MECLİSLERİN GÖREVLERİ 

Madde 17 - Odalar Meclisinin gö
revleri :;ıunlardır: 

a) Oda Yönetim Kurulu. üyeleri
ni seçmek, 
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Madde 17 - Odalar Meclisinin gö
revleri §Unlardır: 

a) Oda Yönetim Kurulu üyelerini 
seçmek, 



b) Genel olarak Odalar gayeleri
nin gerçekle:;ıtirilmesi hususunda gere
ken her çeşit karar ve tedbirleri almak, 

c) Yönetim Kurulu veya 
komiteleri tarafından yapılacak 
leri inceleyip karara bağlamak, 

meslek 
teklif-

ç) Riayeti mecburi mesleki ka
rar almak, 

d) Bölgeleri içindeki ticari ve sı

nai örf ve adetleri tesbit etmek, 
e) Aylık muvazeneyi ve aktarma 

taleplerin tetkik ve taselik etmek, 
:!') Tüccarlar arasında doğacak 

ihtil:Hları çözmek üzere hakem heyeti 
seçmek, mahkemeler tarafından iste
necek hakem ve bilirkişi listelerini tas
dik etmek, 

g) Odaya kayıtlı üyeler hakkında 
Yönetim Kurulunca teklif olunacak ce
zaları karara bağlamak, 

h) Yıllık bütçe ve kesin hesapla
rı tasdik ve Yönetim Kurulunu ibra et
mek ve mesuliyeti görülenler hakkın

da takibata karar vermek, 

ı) Gayrimenkul alırnma ve satı

mına veya rehin edilmesine ve ödünç 
para alınmasına, sosyal yardımlarda 

bulunulmasına karar vermek, 

b) Genel olarak odalar gayeleri
nin gerçekle§tirilmesi hususunda gere
ken her çe§it kararı almak, 

c) Yönetim Kurulu tarafından 

yapılacak teklifleri inceleyip karara 
bağlamak, 

ç) Riayeti mecburi 
rar almak, 

mesleki ka-

d) Gerektiğinde çalışma saha
lan içindeki ticari ve sınai örf ve a
detleri tesbit etmek, 

e) Aylık wuvazeneyi ve bütçenin 
fasılları arasındaki aktarma talepleri
ni tetkik ve tasdik etmek, 

f) Tacirler arasında doğacal{ ih
tilafları ~özmek üıere hakem heyeti 
seçmek, mahkemeler tarafından iste
necek hakem ve bilirki§i listelerini tas
dik etmek, 

g) Odaya kayıtlı üyeler hakkm
da Yönetim Kurulunca teklif olunacak 
üyelikten çıkarma cezalarını karara 
bağlamak, 

h) Yıllık bütçe kesin hesapları 

tasdik ve Yönetim Kurulunu ibra et
mek ve mesuliyeti görülenler hakkm
da takibata karar vermek, 

ı) Gayrimenkul ve menkul kıy-

i) İç Yönetmeliği tetkik ve tasdik met alırnma ve satımına veya rehin 
€tmek, 

j) Gerek odalara kayıt 

edilmesine ve ödünç para alınmasına, 

mecbu- bütçenin % 5'ine kadar sosyal yar-

riyetine tabi olup olmamak, gerek ka

yıt mecbu~·iyetine tabi oldukları halde 

ithal edildikleri derecelere müteallik 

Yönetim Kurulunca verilecek kararla

ra kar:;ıı itirazları tetkik ve kesin kara

ra bağlamak, 

k) Mesleklere ve meselelere göre 
ihtisas komisyonları kurmak, 

1) Yönetim Kurulu tarafından 

inha olunacak Genel Katibi tayin et
mek, 

dımlarda bulunulmasına karar vermek, 

i) İç Yönetmeliği ve Te§kila!t ve 

Personel Yönetmeliğini tetkik ve tas

dik etmek, 

j) İthal edildikleri derecelere mü..: 
teailik Yönetim Kurulunca verilmiş 

kararlara kar§ı itirazları tetkik ve ka
rara bağlamak, 

k) Mesleklere ve meselelere göre 
ihtisas komisyonları kurmak ve ll inci 
maddedeki Bütçe Komisyonuna gele-



m) Memleket içi ve dı§ı sınai ti
cari ve ekonomik te§ekküllere üye ol
mak ve kongrelerine delege gönder
mek, 

n) Muhabir ve fahri üye kabulü
ne karar vermek, 

cek üyeleri seçmek, 

I) Yönetim Kurulu tarafından 

inha olunacak Genel Katibi tayin et
mek, 

m) Muhabir ve fahri üye kabu
lüne karar vermek, 

n) Yönetim Kurullarınca verilen 
cezalara kanun hükümleri dahilinde 
yapılan itirazları incelemek ve bir ka
rara bağlamak. 

Meclisierin görevlerini tayin ve tadat eden 17. maddede esas iti
bariyle bir değişiklik öngörülmemiş, sadece, Meclisin karar organı 
olduğu gözönünde tutulmak suretiyle icraı karakterdeki bazı görev
ler. bu maddeden çıkartılmıştır. 

YÖNETiM KURUI..iLARI 

Madde 18 -- Yönetim Kurulları, 

Meclisin kendi üyeleri arasından bir 
yıl için seçeceği 5- ll ki§iden terekküp 
eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek 
seçilir. 

Kurul kendi arasından bir ba§kan 
ve bir veya iki ba§kan vekili seçer. 

Madde 18 - Yönetim Kurulları, 

Meclisin kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçeceği 5-11 ki§iden terekküp 
eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek se
çilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında 
inhilal vukuunda yedek üyeler arasın
dan en çok rey almı§ olan Kurula ça
ğırılır. Bu üye eski üyenin süresini ta
mamlar. 

Kurul kendi arasından bir ba§kan, 
bir veya iki ba§kan vekili ve bir muha
sip üye seçer. 

Maddeye vuzuh getirilmiş, ayrıca tatbikatta mevcut olduğu hal
de işbu maddede sehven unutulmuş olan muhasip üye de maddeye 
ithal edilmiştir. Meclisierin süresinin 4 yıla çıkarılması muvacehe
sinde Yönetim Kurullarının da süresi, daha olumlu iş görebilmeleri 
için 2 yıla çıkarılmıştır. 

YÖNETiM KURULLARININ GÖREV VE YETKiLERi 

Madde 19 - Odalar Yönetim Ku.,. Madde 19 - Odaların yürütme or-
rullarının görevleri §Unlardır: ganı olan Yönetim Kurullarının baş-
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a) Mevzuat ve. Meclis kararları 
dairesinde oda işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve ak
tarma tekliflerini ve bunlara müteal
lik raporları oda meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi oda mecli
sine, tasdik edilmek üzere sunmak, 

ç) Oda Genel Katibini meclise 
inha etmek, diğer oda memur ve hi:.ı

metlilerinin tayin ve azillerini, terfi 
ve tecziyelerini icra etmek, 

d) 74 üncü madde gereğince, ih
tar, tevbih vermek ve oda meclisle
rince verilecek cezaları tatbik etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini 
hazırlamak ve tasdik edilmek üzere 
meclise sunmak, 

f) Ticari kefaletleri ve tüzükte 
gösterilecek belgeleri tasdik etmek, 

g) Odanın bir yıllık çalışmaları 

ve bölgenin iktisadi ve sınai durumu 
hakkmda yıllık rapor hazırlayıp mec
lise vermek, 

h) İç Yönetmeliği Meclisin tas
dikine sunmak, 

i) Ticaret ve sanayie ait her tür
lü incelemeleri yapmak, çalışma sını

rı içindeki ticari ve sınai faaliyetlere 
ait endeks ve istatistikleri tutmak ve 
başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını 

takip ve kaydeylemek ve bunları mü
nasip vasıtalarla yaymak. 

lıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Mevzuat ve Meclis kararları 

dairesinde Oda işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi ve kesin hesabı Oda 
Meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi Oda Mecli
sine, tasdik edilmek üzere sunmak, 

ç) Oda Genel Katibini meclise 
inha etmek, diğer oda memur ve hiz
metiileri ve sözleşmeli memurlarının 

tayin ve azillerini, terfi ve tecziyeleri
ni icra etmek, 

d) Para cezası vermek ve Oda 
Meclisince verilecek cezaları tatbik et
mek, 

e) Hakem ve bilirkişi listeleri ha
zırlamak ve tasdik edilmek üzere mec
lise sunmak, 

f) Ticari kefaletleri ve tüzükte 
gösterilecek belgeleri tasdik etmek, 

g) Odanın bir yıllık çalışmaları 

ve çalışma sahası içindeki iktisadi du
rum hakkında yıllık rapor hazırlayıp 

meclise vermek, 

lı) İç Yönetmeliği ve Teşkilat ve 
Personel Yönetmeliğini Meclisin tasdi
kine sunmak, 

ı) Ticaret ve Sanayie ait her tür
lü incelemeleri yapmak, lüzum görülen 
bil'umum mesleki toplantılara katıl

mak Çalışma sahaları içindeki ticari ve 
sınai faaliyetlere ait endeks ve istatis
tikleri tutmak ve başlıca maddelerin 
piyasa fiyatlarını takip ve kaydeyle
mek ve bunları münasip vasıtalarla 

yaymak, 

i) Memleket içi ve dışı sınai, ti
cari ve ekonomik teşekküllere üye ol
mak ve kongrelerine delege gönder
mek, 

j) 78. madde gereğince Oda ala
caklarının tahsiline karar vermek, 

k) Yönetim Kurulu lüzum halin
de, istişari mahiyette ihtisas komite 
ve komisyonları kurabilir. 
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Maddede bazı değişiklikler öngörülmüştür. Şöyle ki Yönetim Ku
rullarının yürütme orgam oldukları gözönünde tutulmak suretiyle 
maddenin matlabı «Yönetim Kurullarının GöreV' ve Yetkileri» şek

llnde değiştirilmiş ve ayrıca, tatbikattaki müşahadelerden de yarar
lanmak suretiyle, hizmetin ifasında aksaldık yaratan bazı boşluklar 
doldurulmuştur. Maddenin sonundaki (i) ve (j) fıkraları böyle bir 
zaruretin sonucudur. 

YÖNETİM KURULU YETKii-ERİNİN DEVRİ 

Madde 20 - Yönetim Kurulu, lü
zumu halinde, yetkilerinden bir kısmı
nı üyelerinden bir veya bir kaçma ve
ya Genel Katibe devredebilir. 

Madde 20 - Yönetim Kurulu, lü
zumu halinde, yetkilerinden bir kısmı
nı üyelerinden bir veya bir kaçma ve
ya Genel Katibe devredebilir. 

Tatbikatta bir aksaldık müşahade edilmediği için maddede bir 
degişiklik öngörülmemiştir. 

TOPLANTlLAR 

Madde 21 - Odalar Yönetim Ku
rulları en az haftada bir defa mec
lisleri ve meslek komiteleri başkanının 
daveti üzerine her vakit ve her halde 
ayda bir defa kendiliklerinden topla
nırlar. 

Madde 21 - Odalar Yönetim Ku
rulları haftada en az bir defa, Meclis
leri ve meslek komiteleri başkanının 

daveti üzerine her vakit ve her halde 
ayda bir defa kendiliklerinden topla
nırlar. 

Maddede bir değişiklik öngörülmemiştir. 

Madde 22 - «Ticaret Odaları» ile 
«Sanayi Odaları» ayrı kurulduğu yer
lerde Odalar Yönetim Kurulları, alına
cak mesleki kararlarda, diğer odanın 

isti.şari mahiyette mütalaasını sorar. 
Mütalaası. sorulan oda 48 saat içinde 
görünüşünü bildirir. 

Odalar Yönetim Kurunarı diğer o
daların verdikleri mesleki kararlara 
mahallin en büyük mülkiye amiri nez
dinde itiraza yetkilidir. Bu halde her 
iki oda Yönetim Kurulları mahallin en 
büyük mülkiye amirinin daveti ve o
nun baı;ıkanlığı ve varsa o yerdeki Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının mümes-
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Madde 22 - «Ticaret Odaları» ile 
«Sanayi Odaları» nın ayrı kurulduğu 

yerlerde odalar Yönetim Kurulları alı
nacak mesleki kararlarda, diğer odanın 
istişari mahiyette mütalaasını sorar. 
Mütalaası sorulanlar da bir ay içinde 
görüşünü bildirir. 

Ayrıca gerektiği takdirde iki oda 
ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulları 
toplanarak mesleki mevzularda görüş 

birliğine varırlar. 

Toplanma ve müzakere i!ekli tü
zükte gösterilir. 



sili huzuru ile toplanarak, ihtiliifı çö
zerler. Uyu§ulamadığ·ı takdirde Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı hakem olur. 

Ayrıca üç ayda bir defa, iki oda 
yönetim kurulu toplanarak mesleki 
mevzularda görü§ birliğine vanrlar. 

Toplanma ve müzakere :,ıekli tü
zükte gösterilir. 

Maddeele esas itibariyle bir değişiklik yapılmamış, sadece 48 sa
atlik cevap verme süresi tatbikat ve gerçekler gözönünde tutulmak 
suretiyle bir aya çıkartılmış ve madde teclvin tekniği yönünden dü
zeltmeye tabi tutulmuştur. 

ODALAR GENEL KATiPLERi 

Madde 23 - Odaların. i§lerini çe
virmekle görevli ve oda yönetim Ku 
rulu ve meclisi toplantılarında oy sa
hibi, birer genel katibi bulunur. Lüzu
mu halinde Yönetim Kurulları bir Ge
nel K:Uip yardımcısı tayin edebilir. 

Nüfusu 100.000 den fazla olan yer
lerde bu yardımcılar birden fazla ola
bilir. 

Genel K:ltipler Yönetim Kurulu
nun inhasiyle Meclis tarafından tayin 
olunur. Genel katipierin terfi, tecziye 
ve azilleri tayinierindeki esaslara göre 
yapılır. 

Genel Katibin vazifeleri ve hangi 
hallerde imzaya yetkili oldukları tü
zükte gösterilir. 

Madde 23 - Odalann, i§lerini çe
virmekle görevli ve oda Yönetim Ku
rulu ve Meclisi toplantılarında oy sa
hibi, birer Genel Katibi bulunur. Lü
zumu halinde Yönetim Kurulları bir 
genel katip yardımcısı tayin edebilir. 

Nüfusu lOOO.OOO'den fazla olan 
yerlerde bu yardımcılar birden fazla o
labilir. 

Genel Katipler Yönetim Kurulunun 
inhasiyle Meclis tarafından tayin olu
nur. Genel Katipierin terfi, tecziye ve 
azilleri tayinierindeki esaslara göre 
yapılır. 

Genel Katibin vazifeleri ve hangi 
hallerde imzaya yetlüli oldukları tü
zükte gösterilir. Genel Katip, lüzumu 
halinde, imza yetkilerinden bir kıs-
mını Oda personeline devredebilir. 

Tetkikinden ele anlaşılacağı üzere, maddede esas itibariyle bir 
değişiklik yapılmalmış, ancak, sonuna, Genel Katibin yetki devrine 
vuzuh getiren bir fıkra eklenmiştir. 
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Bölüm: III 

ODALARlN GELİRLERİ 

GELİRLER,1. 

Madde 24 - «Ticaret ve Sanayi Madde 24 - «Ticaret ve Sanayi 
Odaları» «Ticaret Odaları» ve «Sana- Odaları», «Ticaret Odaları» ve «Sana-
yi Odaları» nın gelirleri §Unlardır: yi Odaları» nın gelirleri §unlar dır: 

a) Kayıt ücreti, a) Kayıt ücreti, 
b) Yıllık aidat, b) Yıllık aidat, 
c) Munzam aidat, c) Munzam aidat, 
ç) Yapılan hizmetler kar§ılığı ç) Yapılan hizmetler kaqılığı 

ücretler, ücretler, 
d) Vesika harçları, d) Vesika harçları, 
e ı Yayın gelirleri, e) Yayın gelirleri, 
f) Bağı§ ve yardımlar, f) Bağı§ ve yardımlar, 
g) Misil zamları, g) Gecikme zamları, 
h) Para cezaları, h) Para cezaları, 
ı) İ§tirakler karı, ı) İ§tirakler karı, 
i) Türlü gelirler. i) Türlü gelirler. 
Maddede bir değişiklik yapılmamış, sadece, misil zamları deyi

mi kavramın gerçek karşılığı olan «Gecikme zamların şeklinde ifade 
olunmuştur. 

KAYIT ÜCRETi VE YILLIK AİDAT 

l\ladde 25 - Tüzükte gösterilecek 
usullere göre tesbit olunacak dereceler 
üzerinden, odalar ilk kaydedilecekler
den alınacak kayıt ücretleriyle kayıtlı 

bulunanlardan tahsil olunacak yıllık 

aidat miktarları, Yönetim Kurullarınca 
teklif ve meclislerce onanacak tarife ile 
tesbit olunur. Fevkalade dereceye gi
renlerin kayıt ücreti ve yıllık aidatı, 

sermayelerinin binde biridir. Ancak bu 
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Madde 25 - Tüzükte gösterilecek 
usullere göre tesbit olunacak dereceler 
üzerinden, odalar ilk kaydedilecekler
den alınacak kayıt ücretleriyle kayıtlı 

bulunanlardan tahsil olunacak yıllık 

aidat miktarları, Yönetim Kurulların
ca teklif ve meclislerce onanacak tari
fe ile tesbit olunur. İ§bu miktarlar 
120,- liradan az 25.000,- liradan yu
karı olamaz. Fevkalade dereceye giren-



miktar 5.000,- lirayı geçemez. 
Re'sen yapılan kayıtlanın ve dere

celerini durumlarına uygun bulmıyan
lar, tüzükte tesbit olunacak usuller da
iresinde, oda veya borsa meclislerine 
itiraz ederler. 

Meclisierin kararı kesindir. 
İtiraz kesinle§inceye kadar kayıt 

ücreti tahsil olunmaz. 

!erin kayıt ücreti ve yılık aidatı Vergi 
Usul Kanununa göre tespit olunacak 
öz sermayelerinin binde biridir. Re'sen 
yapılan kayıtlarını ve derecelerini du
rumlarına uygun bulmıyanlar, tüzükte 
tesbit olunacak usuller dairesinde, Oda 
veya borsa meclislerine itiraz ederler. 

Meclisierin kararı kesin olup itiraz 
meclisler tarafından karara bağlamn
caya kadar kayıt ücreti ve yıllık aida
tın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. 

Odaların gelirleri içinde önemli bir yer tutan «kayıt ücreti ve 
yıllık aidat» ta bazı değişiklikler yapılmasında zaruret mütalıia edil
miştir. Şöyle ki: Anayasa mahkemesinin, tavan ve taban rakamları 
tesbit edilmemiş olan ve benzeri mükellefiyetler tahmil eden Ka
nun maddelerini iptal ettiği gözönünde tutularak kayıt ücreti ve 
yıllık aidatın asgari ve azami hadleri tesbit olunmuştur. Rakamların 
tayininde, 5590 Sayılı Kanunun isdar olunduğu 19·50 yılından bu 
yana paranın satın alma gücünde husule gelen tahavvüller ile işbu 
miktarları ödeyecek üyelerin, ödedikleri aidatı defterlerine intikal 
ettirdikleri ve dolayısiyle, değişen ölçülerde olmak kaydiyle - bir kıs
mım vergiden düştükleri hususu gözönünde bulundurulmuştur. 

MUNZAM AİDAT 

Madde 26 - Munzam aidat, sana
yici veya tacirin o yıl zarfında elde et
tiği ticari . veya sınai kazançtan gelir 
vergisine matrah te§kil eden miktarın 

b inde be§idir. 
Hem ticaret ve hem sanayi odası

na kayıtlı bulunanların munzam aidatı 
galip vasfı ile mukayyet bulunduğu 

meslek kazancına göre o Oda tarafın
dan tahsil olunur. Ancak kayıtlı bu
lunduğu odalar arasında her odaya öde
dikleri aidatla mütenasip olarak payla
§ılır. Zarar eden tacirler ve sanayiciler 
o yıl için munzam aidat ödemezler. Es
naf vergisine tabi tutulan taeirierin ö
deyecekleri munzam aidat ödedikleri 
esnaf vergisinin yüzde be§idir. 

Bir §ehirde müteaddit §Ubeleri bu
lunan tacirler yalmz birisi için munzam 
aidat verirler. Bunlarda munzam aidat 

Madde 26 - Munzam aidat, odala
ra kayıtlı g~rçek ki§ilerde o yıla ait Ge
lir Vergisi matrahına dahil ticari ka
zancın veya serbest meslek kazancının, 
Kurumlar Vergisine dahil olmayan tü
zel ki§ilerde ortakların gelir vergisi be
yannamesine ekli mali bilançolarındaki 
kazancın binde be§idir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına 
kayıtlı bulunanların munzam aidatı, 

galip vasfı ile mukayyet bulunduğu o
da. tarafından tahsil olunur. Ancak ka
yıtlı bulunduğu odalar arasında her 
odaya ödedikleri aidatla mütenasip o
larak payla§ılır. 

Bir · §ehirde müteaddit §U beleri 
bulunan tacirler yalmz birisi için mun
zam aidat verirler. Bunlarda munzam 
aidat bütün §Ubelerinden elde ettikleri 
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bütün şubelerinden elde ettikleri ticari 
kazancın vergisine matrah teşkil eden 
miktarının binde beşidir. 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun bi~inci maddesinin (A) ve (C) 
fıkralarmdaki kurumlarm munzam ai
datı, ödeelikleri kurumlar vergisinin 
yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan şubele
rin munzam aidatı, o şubelerden elde 
edilen kazançların binele beşidir ve şu
benin bulunduğu mahallin odalarına 

ödenir. 

Bilançoları bir merkezde yapılan 

kurum ve müesseselerin munzam aida
tı merkezin bulunduğu yerin Ticaret 
Odasına ödenir. Ancak bu munzam ai
dat her :;ıubenin elde ettiği kazanç ile 
mütenasip olarak şubelerin bulunduğu 

yerler Ticaret Odalan veya Sanayi O
daları arasmda paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubeleriyle beraber ödiyeceği munzam 
aidat tutan 5.000,- lirayı geçemez. 

ticari kazancın vergısme matrah teşkil 
eden miktarının binde beşidir. 

Kurumlar Vergisine tabi kurumla
rm munzam aidatı, ödedikleri kurum
lar vergisinin yüzde beşidir. 

Müstal~il biH'mçosu yapılan şubele
rin munzam aidatı. o şubeleiden elde 
edilen kazançların binde be;ıidir ve :;ın

benin bulunduğu mahallin odalarına 

ödenir. 

Bilançoları bir merkezde yapılan 

kurum ve müesseselerin munzam aida
tı merkezin bulunduğu yerdeki Ticaret 
Odasına ödenir. Ancak bu munzam ai
dat her çubenin elde ettiği kazanç ile 
mütenasip olarak ;ıubelerin bulunduğu 
yerler Ticaret Odaları veya Sanayi O
daları arasmda paylaşılır. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubelei.'iyle beraber ödiyeceği munzam 
aidat tutan 25.000,- lirayı geçemez. 

İçl::ıu maddede sozu geçen vergi 
matrahı ve miktarı ile ilgili bütün bil
giler oclalarca vergi daireleiinden alı·

nır. Vergi Daireleri bu konudaizi ge
rekli bilgileri odalara vermeye mecbur
durlar. 

Yukarıdaki esasl:u dışmda kalmak 
kaycliyle, bu bilgilerin odalara ne şe

kilde gönderileceği tüzükle düzenlenir. 

M:unzam aidatla ilgili maddenin esasmda bir değişiklik yapılma
mış, ancak, tatbikatta husule gelen aksaklıldan bertaraf edebilmek 
için maddenin birinci fıkrası - Yürürlükteki vergi kanunlan gözö
nünde tutulmak suretiyle- yeniden teclvin olunmuştur, Ayrıca, uzun 
zamandanberi yürürlükten kaldırıldığı halde 1950 tarihli kanunun 
nıetninde kalmış olan Esnaf Vergisinin kaldırılması v.s, gibi şekli 

değişiklikler yapılmıştır. 

Maddenin sonuna eklenen iki ayrı fıkrada ise, odalarm munzam 
aidatı tarh edebilmeleri için gerekli bilgileri vergi dairelerinden te
darik edebilmelerine ilişkin odalar yönünden gerçekten önem taşı

yan hükümler vazedilmiştir, Bu husus şayet gerçekleşirse, odaların 

mali yönden karşılaştıkları önemli bir güçlük ortadan kalkmış ola
caktır. 
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tiCRETLER VE VESİKA HARÇLARI 

Madde 27 - Mahiyetleri ve nevi
leri tüzük'ce gösterilecek hizmetler kar
:;ıılığ;ı alınacak ücretlerle, Odalar Yö
netim Kurullarınca onanacak vesika
larcian alınacak tasdik harcı ve verile
cek diğer vesikalardan alınacak harç
ların miktarları yönetim kurullannın 

teklif ve meclisierin tasdikiyle tesbit 
olunur, 

Madde 27 - Mahiyetleri ve nevi
leri tüzükte gösterilecek hizmetler 
kar:;ıılığı alınacak ücretlerle, odalarca 
onanacak vesikalardan almacak tasdik 
harcı verilecek diğer vesilmlardan 10,
liradan az 1.000,- liradan çok olma
mak üzere alınacak harçlarm miktarı 
Yönetim Kurullarının teklif ve Meclis
Ierin tasdiki ile tesbit olunur. 

Maddede, Anayasa Mahkemesinin kararlan gözönünde tutularak 
tai::ıan ve tavan tesbit olunmuş, ayrıca, tasdik keyfiyetinin sadece Yö
netim Kurullarınca yapılmadığı nazara alınarak Genel mahiyette 
bir ((tasdikn tabirinin kullanılmasında isabet müh3,haza olunmuştur. 

BiRLiK AİDATI 

lVlladde 2:8 - Odalar her yıl tahsil 
edilen gelirlerinin aııağıda yazılı nis
betlerdeki miktarlarını, bu kanunun 
5. bölümündeki gayelere sarfedilmek 
üzere, Birlik adına, Birlik İdare Ku
rulunun tayin edeceği milli bankalar
dan birine yatırmaya mecburdurlar. Bu 
paralar her senenin Haziran ve Aralık 
aylannda müsavi iki taksitte yatınlır. 

Yıllık gelirleri: 
25.000,--- liraya· kadar olan Oda

lar % 2,5 
50.000,- liraya 

!a!-' % 5 
100.000,- liraya 

lar % 7,5 
100.000,- liraya 

lar % 10. 

kadar 

kadar 

kadar 

olan Oda-

olan Oda·-

olan Oda-

Th'Iadde 28 - Odalar her yıl tahsil 
edilen gelirlerinin aşağıda yazılı nis
betlerdeki miktarlarını, bu kanunun 
5 inci bölümündeki gayelere sarfedil
mek üzere, Birlik adına, Birlik İdare 
Kmulunun tayin edeceği milli banka
lardan birine yatırmaya mecburdurlar. 
Bu paralar her senenin Haziran ve 
Aralık aylarmda müsavi iki taksitte 
:va tırılır. 

Yılık gelirleri: 
25.000,- liraya kadar olan Oda-

Jao: o·' /o 2,5 
50.000,- liraya kadar olan Oda-

ı ar % 5 
100.000,- liraya kadar olan Oda-

lar % '7,5 
100.000,- liradan fazla olan Oda-

)ar % 10. 
Odalara, yukandaki Birlik aidatı 

dışmda hiçbir şekilde, mecburi i§tirak 
payı v.s. gibi mali mükellefiyetler tah
mil edilemez. Odalar, mecburi bir §e
kilde bütçele~'i ile irtibatlandırılmak 

suretiyle, ba;;ıka kuruımılarm masrafıa

rına i§tirak ettirilemezler. 

Prensip itibariyle Birlik aidatında bir değişikliğe lüzum görül
memiştir. Ancak, zaman zaman çıkartılan kanunlarla Odalar Bütçe-
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lerinden başka kuruluşlara pay verdirln:ek alışkanlığına mani olabil
mek için (İGE.ME,, M.P.M., T.S.E. v.s. gibi), bu nevi emrivakileri ön
leyecek iki fıkranın ilavesinde zaruret mütalaa edilmiştir. 

HUZUR HAKLARI 

Madde 29 - Oda Yönetim Kurulu 
ve meclisi üyelerine, i§tirak edecekleri 
toplantılar için huzur hakkı verilir. 

Odalar Yönetim Kurulları üyele
rine verilecek huzur hakkını meclisler, 
meclis üyelerine verilecek huzur hakkı
nı Birlik Genel Kurulları tesbit ederler. 

Madde 29 - Oda Yönetim Kurulu 
ve Meclisi üyelerine i§tirak edecekleri 
Yönetim Km-ulu, Meclis toplantıları 

için huzur hakkı verilir. Ayrıca, Ko
misyon üyelerine, katıldıkları toplan
tılar için huzur hakkı verilebilir. Yu
karıdaki fıkrada sözü geçen huzur 
haklarının miktarı, Yönetim Kurulu
nun teklifi üzerine Meclisler tarafm
dan tesbit olunur. 

Maddeye vuzuh verilmiş, ayrıca Meclis üyelerine verilecek hu
zur hakkını tesbit yetkisi Birlik Genel Kurulundan Oda Meclislerine 
alınmıştır. 
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Bölüm : IV 

UZUVLARIN FESHİ VE ODALARlN 

LAGIV VE TASFiYESi 

UZUVLARIN FESHİ 

fi'Iadde 31l - Odalar uzuvlarının 

fesh i aşağıdaki esaslarla yapılır: 

a) Yönetim Kurullarının feshi, 

Oda meclisleri, yönetim kurulları

nı, lüzum gördükleri hallerde, her za
man değiştirip yenilerini seçmek hak
kını haizdiö."ler. Yeni yönetim kurulu 
feshcdılemn suresini tamamlar. 

b) Oda lVIeclisleri feshi: 
1. Oda meclisleri mürettep adet

teki üyesinin yarısından fazlasının ya
zılı talebi ve yine mürettep adetteki 
üyenin üçte ikisinin bu talep üzerine 
vereceği kararlarla kendi kendini fes
heder. İki toplantıda bu nisap bulun
madıgı takdirde bir yıl süre ile fesih 
talebinde bulunulamaz. 

2. Çalışmalarını mesleki ahlak ve 
memleketin genel menfaatleriyle a
henkli olai"ak yürütmiyen, mevzuata 
uymıyan görevlerini iyiye kullanınıyan 
ve Birlik kararlarına riayet etmiyen 
oda meclisleri Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil 

olunur. Yeni meclis eski meclisin ı-ü

resini tamamlar. Feshedilen uzuvların 
yeniden teşekkülüne kadar bu kanunla 
gösterilen vazifelerin ne şekilde ifade 
eC.:ileceği Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca gösterilir. 

Madde 30 - Odalar uzuvlarının 

feshi aşağıdaki esaslarla yapılır: 

a) Yönetim Kurullarının feshi: 

Oda Meclisleri, Yönetim Kurulları
nı, lüzum gördükleri hallerde, her za
man deği§tirip yenilerini seçmek hak
kını haizdirler. Yeni Yönetim Kurulu 
feshedi.lenin süresini tamamlar. 

b) Oda Meclislerinin feshi: 
Oda Meclisleri mürettep adetteki 

üyesinin yarısından fazlasının yazılı 

talebi ve yine mürettep adetteki üye
nin üçte ikisinin bu talep üzerine ve
receği kararla kendi kendini fesheder. 
İki toplantıda bu nisap bulunmadığı 
takdirde bir yıl süre ile fesih talebinde 
bulunulamaz. 

Fesih halinde meclis yeniden teş

kil olunur. Yeni meclis eski meclisin 
süresini tamamlar. 
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Odaların tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları ve bu vasıfları 
itibariyle de otorrom birer teşekkül olmaları sebebiyle Oda Meclisle
rinin feshi ile ilgili (b) paragrafının 2. fıkrası metinden çıkartılmış
tır. 

İdare Hukukunda her ne kadar hizmet ademi merkeziyeti için 
idari: vesayet (tuteUe administrative) söz konusu ise de, fesih key
fiyeti bunun dışında kalan ve ancak yargı organının kararı ile ger
çekieşebilen bir keyfiyet olmak lazım gelir . 

Bu itibarla yukarıdaki hususat ile bağdaşmayan 2. fıkra mad
deden çıkartılmıştır. 

FESiH HA;LiNDEKİ DURUM 

JV.l:adde 31 - Odaların lağıv ve tas
fiyesi aşağıdaki esaslarla yapılır: 

Odaya kayıtlı mürettep adedin üç
te biri miktarındaki üyenin meclise 
yazılı bir teklif yapması, bu teklif üze
rine Oda meclisinin mürettep adedinin 
üçte iki ekseriyetiyle lağıv ve tasfiye 
için plebisite karar vermesi, en çok üç 
gün devam eden bir plebisit yapılması, 
plebisit neticesinde mukayyet bütün a
zanın yüzde altmıı_ıının lağıv ve tasfi
yeyi tasvip etmesi ııarttır. 

Bu plebistin yapılı§ tarzı tüzükte 
gösterilir. Bu suretle lağvına karar ve
rilen oda hakkında Ticaret Kanunu
nun anonim ortaklıkların tasfiyelerine 
ait hükümleri tatbik olunur. 

Tasüye halinde menkul ve gayri
menkul mevcutlar paraya çevrilir. Bu 
paralar Birliğe, yediemin sıfatiyle, tev
di olunur ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının göstereceği milli bir banka
da saklanır. Kaldırılan Oda üç yıl i
çinde aynı mahalde yeniden kuruldu
ğu takdirde Birlik ):ıu paraları Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığının muvafava
tiyle bu kanunda yazılı odaların mak
sat ve görevlerine uygun şekilde sarf
olunur. 

«Ticaret ve Sanayi Odaları» nın 

lağvı neticesinde hasıl olan paralar o 
yerde ticaret odası ve sanayi odası ay
rı ayrı kurulduğu takdirde yarı yarıya 
payla:;ı:lır. 
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Madde 31 - Fesih halinde organ
lar, yenileri te:]kil edilineeye kadar va
zifelerine devam ederler. Yeni Oda ku
rulamaması halinde feshedilen Oda 
mevcudunun Birliğe terki uygundur. 



31. maddenin mahiyeti itibariyle Tüzük'te yer alabileceği müla
haza olunarak bu değişiklik yapılmıştır. 

TİCARET BORSALARI 

Ticaret Borslarına ilişkin 32 - 60 maddelerde önemli bir değişik
lik öngörülmemiş, bu sebeple de, tadil tasarısında, borsalara ait hü
kümlere ayrıca yer verilmemiştir. Ancak, borsalar tarafından geliş

tiriirnek istenilen bazı tasarılarda odalar aleyhinde bir kısım hüküm
lere - bilhassa gelir kaynakları yönünden - yer verilmek istenildiği bi
linmektedir. Ciddi ve ilmi her türlü mesnetten yoksun bulunan bu 
tür iddialar, şayet teklif haline gelirse, ayrıca cevaplandırıla;caktır. 



Bölüm: V 

TÜRKİYE TİCARET ODALARI, SANA Yİ ODALARI 

VE TİCARET BORSALARI BİRLİGİ 

KURULUŞ 

Madde 61 - Odalar ve Borsalar a
rasında, bu kanunda yazılı esaslara gö
re Oda ve borsaların tekihnül ve inki
şafını sağlamak maksadiyle Ekono
mi ve Ticaret Vekaleti tarafından «Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 

ve Ticaret Borsaları Birliği» kurulur. 
Kuruluş şeklini tesbite Ekonomi ve 

Ticaret Vekaleti yetkilidir. Birliğin 

merkezi Ankara'dır. Birlik hükmi şah
siyeti haizdir. 

Madde 61 - Odalar ve Borsalar 
arasında, bu kanunda yazılı esaslara 
göre Oda ve Borsaların tekamül ve 
inkişafını sağlamak maksadıyla Tica
ret Bakanlığı tarafından kamu kuru
mu niteliğinde «Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği» kurulur. Birlik tüzel kişi 

liği, idari ve mail özerkliği haizdir. 
İktisadi ve mail konularla ve or· 

ve Borsalar ve Birliğin kanun ve tü 
züğü ile ilgili her kademedeki mevzu
atın hazırlanmasında ilgili Bakanlıklar 
Türkiye Odalar Birliği'nin mütalaasını 
alırlar. 

Odalar Birliğinin kuruluş şeklini tesbit eden maddede 5590 sa
yılı kanunda sehven unutulmuş olan <<Kamu kurumu niteliğin mad
deye ilave olunmuş, Odalara mütenazır olarak, özerklik ve tüzel ki
şilikle ilgili hükümler burada da yer almıştır. 

Ayrıca, bu nev'i kuruluşların asıl sebebini teşkil eden temsil 
fonksiyonunu gereği gibi ifa edebilmeleri için 61. maddenin sonuna 
yeni bir paragraf da ilave edilmiştir. 

BİRLiJGİN GÖREVLERİ 

Madde 62 - Birliğin görevleri şun- Madde 62- Birliğin görevleri şun-
lardır: lardır: 



a) 22 nci madde dışında odalarla 
odalar, borsalarla borsalar, odalarla 
borsalar arasında çıkacak mesleki ihti
lafları kesin olarak çözmek; 

b) Muhasebe ve muamelat yönet
meliklerini birleştirmek ve tasdik et
mek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu 
hakkında, raporlar hazırlamak ve 
yönetim kurulu tarafından hazırlanan
ları tetkik etmek, 

ç) Yabancı memleketlerdeki tica-

a) 22 nci madde dışında odalarla 
odalar, borsalarla borsalar, odalarla 
borsalar arasında çıkacak mesleki ih
tilafları kesin olarak çözmek, 

b) Muhasebe ve muamelat yö
netmeliklerini birleştirmek ve tasdik 
etmek, 

c) Türkiye'nin iktısadl durumu 
hakkında raporlar hazırlamak ve yö
netim kurulu tarafından hazırlanaula
rı tetkik etmek, 

ç) Yabancı memleketlerdeki ti--
ret odaları ve borsaları tarafından tan- caret odaları ve borsaları tarafından 

zim edilen raporları tetkik ve Türkiye'
yi ilgilendiren kısımları derleyip neş
retmek, 

d) Milletlerarası Ticaret Odası 

Türkiye Komitesini kurmak ve işlerini 

yürütmek, 

e) Milli ve Milletlerarası sergi ve 
panayırlara iştirak ve yabancı memle
ket ı u· ticaret ve sanayi odalarının ve
killik, mümessillik veya muhabirliğini 

kabul ve ifa etmek, milli ve milletlera
rası mesleki teşekküllere üye olmak ve
ya bu çeşit teşekküller kurmak, mil
letlerarası mesleki toplantılara iştirak 
etmek, 

f) Yabancı memleketlerdeki Tür
kiye veya Türk yabancı ticaret ve sa
nayi derneklerine lüzumunda, genel 
kurul karariyle yardımlar yapılabil
rnek, 

g) Bu kanunla verilen sair gö
revleri yapmak ve ekonomi işlerinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komis
yonları ve Bakanlıklarca istenen malu
mat ve mütalaaları vermek, 

h) Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca verilecek görevleri yerine getir
mek. 

tanzim edilen raporları tetkik ve Tür
kiye'yi ilgilendiren kısımları derleyip 
neşretmek, 

d) Milleterarası Ticaret Odası 

Türkiye Komitesini kurmak ve işlerini 

yürütmek, 

e) Milli ve Milletlerarası sergi 
ve panayırlara iştirak ve yabancı mem
leketler ticaret ve sanayi odalarını 

vekillik, mümessillik veya nmhabirli
ğini kabul ve ifa etmek, milli ve mil
letlerarası mesleki teşekküllere üye 
olmak veya bu çeşit teşekküller kur
mak, milletlerarası mesleki toplantıla

ra iştirak etmek, 

f) Yabancı memleketlerdeki Tür
kiye veya Türk yabancı ticaret ve sa
nayi derneklerine lüzumunda, genel 
kurul karariyle yardımlar yapılabil

rnek, 

g) Bu kanunla verilen sair gö
revleri yapmak ve ekonomi işlerinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komis
yonları ve Bakanlıklarca istenen mr. 
li'ımat ve mütalaaları vermek, 

h) Ticaret Bakanlığınca verilecek 
görevleri yerine getirmek, 

i) İhracatı _geliştirmek için ge
rekli çalışmaları yapmak ve bu teşek
küllere katılmak, 

İhracatı geliştirme çalışmaları hususunda Birliğe görev veren 
yeni bir fıkra eklenmiş, başkaca bir değişiklik yapılmamıştır. 

37 



BİRLiGiN UZUVILARI 

Madde 63 - Birliğin uzuvları şun

lardır: 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu. 

Madde· 63 - Birliğin uzuvları şun

lardır: 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu. 

işbu maddede bir değişikliğe lüzum görü]rnemiştir. 

GENEL KURUL 

Madde 64) Birlik genel kurulu o
dalar ve borsalar meclislerince üyeleri 
arasından üç yıl için seçilecek delege
lerden teşekkül eder. 

Oda ve borsalar gelirlerinin ilk 
(50.000) liraya kadar olan kısmı ıçın 

bir ve her fazla (50.000) lira ve küsu
ru için ayrıca birer delege gönderirler. 
Ancak, her oda ve borsanın genel ku
rula göndereceği delege adedi lO'u ge
çemez. 

Oda ve borsa meclisleri ayrıca ay
ni miktarda yedek delege de seçerler. 
Delegenin odadan çıkması, çıkarılması, 

istifası veya ölümü hallerinde aldıkları 

oy sırasına göre yerine yedekleri gön
derilir. 

Gelirleri (50.000) liradan aşağı olan 
oda ve borsaların delege göndermeleri 
ihtiyaridir. 

Delegelerin Genel Kurula iştirak 

masrafları mensup oldukları teşekkül

lerce ödenir. 
Genel Kurul kendi üyeleri arasın

dan üç sene için bir başkan ve iki baş
kan vekili seçer. 

Genel Kurul her sene Mayıs ayı 
da toplanır. 

Oda ve borsaların meclisleri her
hangi bir sebeple feshedilerek yeniden 
seçim yapılır ise, Odalar Birliğine gön· 
derilen delegeler de yeniden seçili· 
(38 sayılı kanunla). 
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Madde 64 - Birlik Ge_nel Kurulu, 
Odalar ve Borsalar meclislerince üye
leri arasından 4 yıl için seçilecek 240 
delegeden teşekkül eder. İşbu delege
lerden 60'ı Ticaret ve Sanayi Odaları, 
60'ı Sanayi Odaları, 60'ı Ticaret Bor
saları tarafından seçilir. Sözü geçen 
60'ar delegenin seçiminde, Oda ve Bor
saların seçebilecekleri delege sayısı, 

işbu delege seçiminden 1 yıl önceki 
kayıtlı üye sayılarına göre mütenasi-· 
ben paylaştırılmak suretiyle, Birlik tn. 
tarfından tesbit ve ilgili kuruluşlar:' 

iiebliğ olunur. 

Yukarıdaki esaslar dairesinde ay
nı sayıda yedek üye de seçilir. 

Seçilen 60'ar delege temsil ettikle
ri sektörün Konseyi adını alırlar. Bu 
suretle Birlik Genel Kurulu, her bi 
60'ar delegeden teşekkül eden Ticaret 
ve Sanayi Odası Konseyi, Sanayi Oda
sı konseyi ve Ticaret Borsası Konse
yi'nden teşekkül eder. Sözü geçen 
Konseylerden her biri kendi araların
da 4 yıl için birer başkan seçerler. İş
bu başkanlar, Genel Kurula, kur'a ile 
tayin edilecek sıra dairesinden olm
üzere birer yıl süre ile başkanlık e 
derler. Genel Kurula, ayrıca, baslc 
nın bulunduğu sektörün dışındaki Kon
seylerden iki başkan vekili secilir. 

Konseylerden her biri, keı;di sek
törleri ile ilgili konuları tetkik etmek 
üzere başkanların daveti üzerine top
lanabilirler. 

Konseyler, istişari mahiyette ol
mak uzere alacakları kararları Yöne
tim Kuruluna intikal ettirirler. 



Konseyler ayrıca kendi içlerinden 
onar kişilik birer alt komite teşkil e
debilirler. Bu sonuncuların görevi, 
kendilerine yetkili organlar tarafından 
intikal ettirilen meseleleri tetkik ve 
bunlar hakkındaki istişarl: görüşlerini 

tesbit etmektir. 
Delegelerin Genel Kurula iştirak 

masrafları mensup oldukları teşekkül

lerce ödenir. 
Genel Kurul yılda en az bir defa 

Mayıs ayında toplanır. 

Oda ve Borsaların Meclisleri her
hangi bir sebeple feshedilerek yeniden 
seçim yapılır ise Birliğe gönderilen de
legeler de yeniden seçilir. 

Birlik Genel Kurulunun teşekkül tarzı, ötedenberi en çok üze
rinde durulan ve tartışılan konulardan birini teşkil etmiştir. Sanayi 
sektörünün, memleket ekonomisindeki önemli hissesine rağmen 5590 
Sayılı Kanunda öngörülen prosedür dolayısiyle Birlikte yeteri kaqar 
temsil edilemediği iddiaları, bu konudaki tartışmaların ağırlık nok
tasını teşkil etmiştir. Ayrıca, Birlik Genel Kuruluna yalnız «Gelir)) 
ile orantılı olarak delege gönderilmesini öngören kriter de Genel Ku
ruldaki delege sayısının bine yaklaşması istidadını doğurmuştur. 

Böyle bir halin, meselenin esprisi ve felsefesi ile bağdaşamıyacağı ve 
ayrıca, delege sayısı bine yaklaşan - bini aşmasına da kanuni bir ma
ni yoktur- bir kurulun fonksiyonlarını ifa edemiyeceği aşikardır. 

Bugünkü sisteme yöneltilen kritiklerin ağırlık noktasını «sana
ybı sektörünün Birlik'te temsil edilmediği- ki hakikatte varit değil

dir- hususu teşkil ettiğine göre, yapılan değişiklikte evvela bu nev'i 
iddiaları, teorik planda kalsalar dahi, bertaraf etmek gerekmektedir. 
Ayrıca, 5590'ın bünyesi içinde yer alan «Ticaret Odalarııı vesaire gi
bi müessese gruplarının da, kendi kategorileri içinde önem ve güçle
rı ile orantılı olarak temsil edilmeleri, hem temsil müessesesinin hem 
de gerçek eşitlik prensibinin tabii bir icabıdır. 

Yukarıdaki sebepler muvacehesinde, dünyadaki ve memleketimiz
deki yeni gelişmeler de gözönünde tutulmak suretiyle, Genel Kuru-
1un delege sayısını tahdit edecek ve Odalar'ın bu Kurulda sahip bu

lundukları üye adedine göre temsil edilmelerini mümkün kılacak bir 
sistem getirilmiştir. Bu suretle, Oda ve Borsaların, Birlik Genel Ku

rulunda memleket ekonomisi içindeki hacim ve önemleri ile orantı
lı olarak temsil edilmeleri temin edilmiştir. 
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GENEL KURULUN GÖREVLERİ 

Madde 65 - Genel Kurulun görev- 1\'ladde 65 - Genel Kurulun gö-
leri şunlardır: revleri şunlardır: 

a) Birlik Yönetim Kurulunu seç
mek, 

b) Muhasebe ve muameHit yönet
melikleriyle odalar ve borsalar tarafın
dan hazırlanan hakem ve bilirkişi lis
telerinin sureti tanzimine ait yönetme
likleri tetkik ve tasdik etmek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu 
hakkında Yönetim Kurulunca hazırla

nacak raporları tetkik ve tasdik etmek, 
ç) Yabancı memleketlerdeki Tür

kiye ve Türk yabancı ticaret ve sanayi 
derneklerine yardım hususunda karar 
vermek, 

d) Genel Katipierin yönetmeliğini 
tetkik ve tasdik etmek, 

e) Odalar ve borsalar arasında iş 

birliği kurmak ve bunların tekamül ve 
inkişaflarını sağlamak hususlarında lü
zumlu görülecek tedbir ve kararları E 

mak, 
f) Borsalarca tesbit olunacak ge 

nel kaide ve hükümleri tetkik ve tas
dik etmek, 

g) Oda ve borsaların bütçeleri
nin tiplerini ve bütçelerin tanzim usul
lerini tesbit etmek, 

h) Birlik gider bütçesini tetki1, 
etmek ve karara bağlamak, 

a) Birlik Yönetim Kurulunu seç
mek, 

b) Muhasebe ve muamelat yö
netmelikleriyle odalar ve borsalar ta
rafından hazırlanan hakem ve bilirki
şi listelerinin sureti tanzimine ait y 

netmelikleri tetkik ve tasdik etmek, 
ç) Yabancı memleketlerdeki Tür

kiye veya Türk yabancı Ticaret ve 
sanayi derneklerine yardım hususun
da karar vermek, 

d) Birlik Genel Katibinin yö
netmeliğini tetkik ve tasdik etmek, 

e) Odalar ve Borsalar arasında 

işbirliği kurmak ve bunların tekamül 
ve inkişaflarını sağlamak hususların

da lüzumlu görülecek tedbir ve karar
ları almak, 

f) Borsalarca tesbit olunacak ge
nel kaide ve hükümleri tetkik ve tas
dik etmek, 

g) Oda ve borsaların bütçeleri
nin tiplerini ve bütçelerin tanzim u
sullerini tesbit etmek, 

h) Birlik gider bütçesini tetkik 
etmek ve karara bağlamak. 

Genel Kurulun görevleri ile ilgili 65. maddede, basit şekli bir tas
hih hariç, hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

YÖNETİM KURULU 

Madde 66- Birlik Yönetim Kuru
lu, Birlik Genel Kurulunun kendi üye
leri arasından bir yıl için seçeceği 9 
kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı mik
tarda da yedek seçilir. 

Seçimlerde ticaret odaları, sanayi 
odaları ve borsaların temsili gözönün
de bulundurulur. 
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Madde 66 - Birlik Yönetim Ku
rulu, Birlik Genel Kurulunun kend:i 
üyeleri arasından iki yıl için seçeceği 
16 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı 
miktarda yedek üye seçilir. 

Yönetim Kurulunun mevcut olan 
16 üyeliğinin 4'ü Ticaret ve Sanayi O
daları, 4'ü Ticaret Odaları, 4'ü Sana-



Birlik Yönetim Kurulu kendi üye
leri arasından bir başkan ile bir baş
!;:an vekili ve muhasip üye seçer. 

Birlik Yönetim Kurulu en az üç 
ayda iki defa ihtiyaca göre ve başka
nın çağrısiyle her zaman toplanabilir. 

yi Odaları, 4'ü Ticaret Borsaları Kon
sey lerinin üyeleri arasından seçilider. 
İşbu esaslar dairesindeki seçim usul
leri tüzükle düzenlenir. 

Birlik Yönetim Kurulu kendi ü
yeleri arasından bir başkan ile üç baş
kan vekili seçer. Başkan vekilleri, baş
kanın dahil bulunduğu Konsey dışın

daki her bir konseyin temsilcileri ara
sından seçilir. 

Birlik Yönetim Kurulu en az ay
da bir defa, ihtiyaca göre ve başkar. 
çağırısı ile her zaman toplanabilir. 

5590 Sayılı Kanunun uygulandığı süre içinde - bilhassa son on 
yılda- en çok tartışma konusu olan hususlardan biri de Birlik Yö
netim Kurulunun teşekkül tarzıdır. Bilhassa Sanayi Odaları, Bir
lik Yönetim Kurulunda kendi önemleri ile orantılı olarak temsil edi
lemedikleri iddiasını ileri sür'müşler, bu sebeple de federatif bir sis
teme gidilmesini dahi teklif etmişlerdir. 

Işbu tasanda teklif edilen yeni sistemin, yukarıda sözü geçen 
itirazları önleyeceği mülahaza olunmaktadır. Şöyle ki: 

Yönetim Kurulundaki üye sayısı 16'ya çıkartılmış ve bunlar üç 
ayrı tür oda kategorisi ile borsalar arasında eşit bir şekilde bölüş
türülmüştür. 

Bu suretle, Birlikte Ticaret veya Sanayi sektörünün hakim oldu
ğu iddiaları daha başlangıcında önlenmiş olacaktır. 

Tasarıda, Birlik Genel Kurulunun teşekkülü de yeni bir esasa 
baglandığından, delegegler, bağlı oldukları Oda türüne göre, kendi 
aı::alarında sadece kendilerine tahsis olunan kontenjanlar için seçim 
yapacaklardır. Seçim usulleri de tedvin tekniğinin bir icabı olarak 
tüzükle düzenlenecektir. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Marlde 67 - Yönetim Kurulunun Madde 67 - Yönetim Kurulunun 
görevleri şunlardır: görevleri şunlardır: 

a) 22. madde dışında, Odalada 
odalar, borsalada borsalar, odalada bor 
salar arasında çıkacak ihtiliHları çöz
mek, 

· b) Muhasebe ve muamelil.tta bir
lik ve beraberlik sağlamak üzere yö-

a) 
odalar, 
borsalar 
çözmek, 

22. madde dışında, odalada 
borsalada borsalar, odalada 
arasında çıkacak ihtilafları 

b) Muhasebe ve muamelatta bir
lik ve beraberlik sağlamak üzere yö-
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netmelikler hazırlamak ve genel kurula 
arz etmek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu 
hakkında rapor hazırlamak ve genel 
kurulun tasdikine sunmak, 

ç) Yabancı memleketlerdeki tica
ret odaları ve borsaları tarafından yapı
lan neşriyatı takip etmek ve Türkiye'yi 
ilgilendirenlerden azayı, lüzumunda hü
kümeti haberdar edecek tedbirleri al
mak, 

d) Millletlerarası sergi ve pana..: 
yırlara iştirak, yabancı memleketlerde
ki ticaret ve sanayi odalarının ve bor
saların vekillik, mümessillik veya ınu
habirliğini kabul ve ifa etmek, milli ve 
milletlerarası mesleki, teşekküller kur
mak, milleüerarası mesleki toplantıla
ra katılacak üyeleri seçmek, 

e) Bütçe dahilinde sarfiyat yap
nıak, 

f) Oda ve borsaların fonlarını 

bankaya muntazaman göndermelerini 
sağlamak, 

g) Genel katiplik yönetmeliğini 

hazırlamak ve genel kurula sunmak, 

h) Bakanlıklarca istenen malu
matı vermek, 

ı) Bir yıllık faaliyet hakkında ge
nel kurula rapor vermek, 

i) Türkiye'de ticari ve iktisadi 
kongreler tertip etmek, 

j) Yıllık gelir ve gider bütçeleri
ni tesbit etmek ve genel kurula sun
mak. 

netmelikler hazırlamak ve genel kuru
la arzetmek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu 
hakkında rapor hazırlamak ve genel 
kurulun tasdikine sunmak, 

ç) Yabancı memleketlerdeki ti
caret odaları ve borsaları tarafından 

yapılan neşriyatı takip etmek ve Tür
kiye'yi ilgilendirenlerden az ayı, 1 üzu
munda hükümeti haberdar edecek ted
birleri almak, 

d) Milletlerarası sergi ve pana
yırlara iştirak, yabancı memleketler
deki ticaret ve sanayi odalarının ve 
borsaların vekillik, mümessillik veya 
muhabirliğini kabul ve ifa etmek, mil
ll ve milletlerarası mesleki, teşekkül

ler kurmak, milletlerarası mesleki top
lantılara katılacak üyeleri seçmek. 

e) Bütçe dahilinde sarfiyat yap
mak, 

f) Oda ve borsalarm fonlarını 

bankaya n1Untazaman göndermelerini 
sağlamak, 

g) Genel Katiplik yönetmeliğini 

hazırlamak ve genel kurula sunmak, 

h) Bakanlıklarca istenen malü
matı vermek, 

ı) Bir yıllık faaliyet hakkında 

genel kurula rapor vermek, 
i) Türkiye'de ticari ve iktisadi 

kongreler tertip etmek, 

j) Yıllık gelir ve gider bütçeleri
ni tesbit etmek ve genel kurula sun
mak. 

Madde aynen muhafaza olunmuştur. 

GENEL KATiP 

Madde 68 - Birliğin Yönetim Ku
rulunca tayin edilen ve Birliğin mua
melatını tedvire görevli bir genel kati
bi ile lüzumu halinde bir veya iki ge
nel katip yardımcısı bulunur. 

Genel Katibin görevleri, Birlik Yö
netim Kurulunca hazırlanıp genel ku-
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Madde 68 - Birliğin Yönetim Ku
rulunca tayin edilen ve birliğin mua
melatını tedvire görevli bir genel ka~ 
tibi ile lüzumu halinde bir veya iki 
genel k:'ıtip yardımıcısı bulunur. 

Genel Katibin görevleri, Birlik Yö
netim Kurulunca kazırlanıp genel ku-



rulca tasdik edilecek bir yönetmelikle rulca tasdik edilecek bir yönetmelik-
tayin olunur. 

Genel Katip Yönetim Kurulu ve 
genel kurulda oy sahibidir. 

le tayin olunur. 
Genel Katip Yönetim Kurulu 

Genel Kurulda oy sahibidir. 
ve 

Maddede bir değişiklik öngörülm~miştir. 

SARFİYAT 

Madde 69 - Birlik bütçesinden 
sarfiyat, başkan veya başkan vekili 
ve Genel Katibin, genel ldtibin bu
lunmadığı halde nınhasip üyenin müş
terek imzasiyle yapılır. 

1\fıl.adde 69 Birlik bütçesin-
den saı·fiyat, başkan veya başkan 

vekili ve genel kıHibin, genel katibin 
bulunmadığı halde muhasip üyenin 
müşterek imzasiyle yapılir. 

1.500,- liradan aşağı masraflar 
yalnız genel katibin imzasiyle yapılır. 

Madde, esas itibariyle aynen muhafaza olunmuş, sadece, Genel 
K§.tibin sarf yetkisi günün şartlarına uygun olarak 1.500,- liraya çı
kartılmıştır. 

TE!MSİL VE iMZA YETKİS:i 

Madde 70 - Birlikleri, protokol
da meclis başkanı veya başkanın tev
kil edeceği, meclise dahil kimseler 
temsil eder. 

Birliklerin hukuki temsilcisi Yö-
netim Kurulu Başkanıdır. Yönetim 
Kurulu başkanları veya başkan vekil
Ieriyle diğer bir veya birkaç üyenin 
müşterek imzaları Birliği ilzam eder. 

Madde 70 - Birliği, protokolde 
Genel Kurul Başkanı veya Başkanın 

tevkil edeceği Genel Kurula dahil kim
seler temsil eder. 

Birliğin hukuki temsilcisi Yöne
tim Kurulu Başkanıdır. Ancak, Bir
liğin ilzamı için en az iki imza şart

tır. Bunlardan birisinin başkan veya 
başkan vekilierine diğerinin bir üye
ye ait olması gerekir. 

Maddenin daha vazıh ve 
miştir. 

rasyonel bir hale getirilmesiyle yetinil-

FONLAR 

Madde 71 - Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar odalar ve borsa
larca ayrılmış olan fon paraları bu ta-
rihten itibaren Ekonomi ve Ticaret Ba-
kanlığınca gösterilecek milli bir banka 
nezdinde, Birlik namına, yeniden açıla-

cak bir hesaba devrolunur. 
Bu paralar, ancak odaların ve bor

saların ve Birliğin kuruluş maksatları
na sarfedilebilir. Sarf şekli tüzükte gös
terilir. 

Madde kaldırılmıştır. 

Fonksiyonunu tamamlamış olan bu madde metinden çıkarılmış-
tır. 
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BiRLİK BÜTÇESi 

Madde 72 - Birlik bütçesinin gi
derleri, kanunun muaddel 26. maddesi
ne ve bu kanuna eklenen maddeye gö
re oda ve borsalar tarafından yatırılan 
paralar ile karşılanır. 

Madde 71 - Birliğin bütçesi, mu
hasebe usullerine uygun olarak Yöne
tim Kurulunca hazırlanır ve Bütçe 
Komisyonlarınca tetkik ve Genel Ku
rulca tasdik olunur. 

Yukarıda sözü geçen Bütçe Ko
misyonu ll üyeden teşekkül eder. Bu 
üyelerin 9'u Genel Kurul, 2'si Yöne
tim Kurulu tarafından seçilir. Genel 
Katip Bütçe Komisyonu'nun tabii üye
sidir ve toplantılarında rey sahibidir. 

Bütçe Komisyonunun tetkikinden 
sonra Genel Kurulun tasdikine sunu
lan Bütçeler, Bütçenin Genel Kurul 
Başkanlığına verilişini takip eden 15 
gün içinde müzakere ve tasdik olunur 
Genel Kurulda gelir azaltıcı ve gider 
arttırıcı teklifler yapılamaz. 

Birlik bütçesinin giderleri, kanu
nun 28. maddesine göre Oda ve Bor
salardan tahsil edilecek Birlik aidat
ıarı ile diğer gelirlerden karşılanır. 

Odaların bütçeleri ile ilgili maddenin gerekçesinde açıklanan se
bepler dolayısiyle Birlik Bütçesine ait esaslar da, Odalarınkine para
lel bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 73 - 6233 Sayılı Kanunun 
lvid. 5 ile kaldırıldı. 

Madde kaldırılmıştır. 

Fonksiyonunu tamamlamış olan bu madde metinden çıkartılmış-
tır. 
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Bölüm: VI 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

DiSİPL:ıi:N CEZALARI - PARA ZAMLARI VE PARA CEZALARI 

DISiPLiN CEZALARI 

Madde 74 - Odalar ve borsalar, ü
yelerine aşağıda yazılı disiplin cezala
rını verebilirler: 

a) İhtar, 

b) Tevbih, 
c) Oda veya borsadan çıkarmak. 

İhtar ve tevbih cezaları Yönetim 
Kurulu tarafından verilir. 

Bu cezalar için 15 gün içinde Mec
lise itiraz edilebilir. 

Meclisin kararı kesindir. Bu karar 
için idari ve kazai merciiere baş vuru
lamaz. 

Çıkarma cezası Yönetim Kurulu
nun teklifi ile Meclis tarafından veri
lir. Bu ceza 15 günden az, bir yıldan 
fazla olamaz. 

Oda veya borsa meclislerince ve
rilen çıkarma cezası kararı ilgiliye teb
liğ olunur. İlgili 15 gün içinde savun
masını yazı ile bildirir. 

Meclis, kararında israr ettiği tak
dirde ilgili, bulunduğu mahallin tica
ret davalarını görmekle vazifeli mah
kemeye itiraz edebilir. Mahkemenin 
kararı kesindir. 

Şu kadar ki, yargılama sonuna ka
dar meclis kararı uygulanmaz. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye 
mürılıasır olup, bu süre içinde ticaret 

Madde 72 Odalar ve borsalar, 
üyelerine aşağıda yazılı cezaları vere
bilirler: 

a) İhtar, 

b) Para cezası, 
c) Oda ve Borsadan çıkarma. 

a) İhtar: Oda ve borsaların yet
kili organlarının mevzuata uygun o
larak aldıkları kararlara riayet etme
yen üyelere, yönetim kurulları tara
fından verilir. 

b) Para Cezaları : Odalar veya 
borsalarca, mevzuata uygun olarak a
lınan kararlara riayet etmeyeniere ve 
Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı 

gereken değişiklikleri bildirmeyenle
re yönetim kurullarınca 500,- liradan 
1.000,- liraya kadar, tekerrürü ha
linde 1.000,~ liradan 5.000,- liraya 
kadar para cezası verilir. 

Bu cezalara karşı kararın bildiril
mesi tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde ilgili Oda ve Borsaların Meclis
lerine itiraz edilebilir. Meclislerce red
dedilen itirazlar için 15 gün içinde ma
hallin Ticaret Mahkemelerine müra
caat olunabilir. 

c) Oda veya Borsadan Çıkarma: 

Mesleki ahlak ve tesanüdü bozan ve 
yukarıda belirtilen fıkralardaki ceza-
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ve sanatın gerek doğrudan doğruya, 

gerek vasıta ile yapılmasını yasak e
der. Bu yasağa riayet etmeyenler hak
kında kayıtlı bulunduğu oda veya bor
saların yazılı isteği ile, Türk Ceza Ka
nununun 307. maddesi uygulanır. 

ları mükerreren almış olmakla bera
ber cezayı müstelzim fiiline devam e
den firmalar hakkında çıkarma cezası 
Yönetim Kurulunun teklifi ile meclis 
tarafından verilir. Yönetim Kurulları 
ilgilinin yazılı savunmasını almadan 
çıkarma cezası teklifinde bulunamaz. 
Bu cezalar bir iş gününden az, bir ay
dan fazla olamaz. 

Oda ve Borsadan çıkarma ile ilgi
li bulunduğu malıaldeki ticaret dava
larını görmekle vazifeli mahkemeye 
ünbeş gün içinde itiraz edebilir. Mah
kemenin kararı kesindir. 

Şu kadar ki, yargılama sonuna 
kadar Meclis kararı uygulanmaz. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye 
münhasır olup, bu süre içinde ticaret 
ve sanatın gerek doğrudan doğruya, 

gerek vasıta ile yapılmasını yasak e
der. Bu yasağa riayet etmiyenler hak
kında kayıtlı bulunduğu oda veya bor
saların yazılı isteği ile Türk Ceza Ka
nununun 307 nci maddesi uygulanır. 

Cezalar ile ilgili 7 4. maddede hem esas, hem de şekil bakımından 
bazı değişiklikler öngörülmüştür. Şöyle ki: 

Odalara kayıtlı üyeler için, disiplin cezası olarak, ihtardan baş
ka ayrıca bir de tevbih cezasının verilmesine lüzum görülmemiş, bu 
sebeple de daha ziyade okullarda uygulanan tevbih cezası maddeden 
çıkartılmıştır. 

Bu arada ayrıca, 77 nci maddede yer alan «para cezaları» nın da 
tedvin tekniği yönünden 72. madde içinde yer alması uygun müta
laa edilmiş, bu suretle bütün cezalar bir maddede toplanmıştır. 

«Kanunsuz ceza olmaz» şeklindeki hukuk prensibi nazara alına
rak, maddeye, öngörülen cezaların hangi hallerde verileceği hususu 
da eklenmiştir. Oysa ki, 5590'da, böyle bir hüküm yer almış değil
dir. 

Nihayet, ·cezalarm, hem yetkili organ tarafından verilebilmesi, 
hem de kendinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için gerek para, 
ger:ekse çıkarma cezaları, miktar ve süre yönlerinden daha makul 
bir hıUe getirilmişlerdir. 
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lllİRLİK KARARLARINA RİAYET ETMEYENLER 

Madde 75 - Birliğin mevzuata uy- Maddenin kaldırılması öngörül-
gun olarak aldığı kararlara riayet et- mü§tür. 
memekte israr eden oda ve borsaların 

lavğ·1, Birlik Yönetim Kurulu tarafın-

dan l'<;konomi ve Ticaret Bakanlığına 

teklif edilebilir. 
(*) Kanunun muaddel 28. maddesin
de ve bu kanuna eklenen maddede ya
zılı paraları haklı bir sebep olmaksızın 
yatırmamakta israr eden Yönetim Ku
rullarına ve bu i§te taksirleri görülen 
genel katipiere Birliğin talebi üzerine 
Ekonomi ve Ticaret VekilJeti tarafın

dan İ§ten el çektirilir. Bu suretle işten 
el çektirilenler üç sene müddetle Yö
netim Kurullarına seçilemezler ve Ge
nel Katipliğe tayin edilemezler. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenlerle ilgili 75. madde hükmünün, 
her biri Birlik gibi ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan kamu kuru
mu niteliğindeki Oda ve Borsalarm otonamisi ile bağdaşamıyacağı 

sonucuna varıldığından tamamen kaldırılması muvafık mütalaa o
lunmuştur. 

PARA ZAMLARI 

Madde 76 - 9 uncu ve 37 inci 
maddelerdeki kayıt mecburiyetini bir 
ay içinde yerine getirmiyenler Odalar 
ve borsalar tarafından res en kaydedi
Jirler. 

Bunlar, kaydedildiklerinin kendi
lerine bildirilmesi tarihinelen başlıya

rak bir ay içinde kayıt ücretlerini ö
derler. Kayıt ücretlerini vaktinde öde
miyenlerden bu ücret % 50 fazıasiyle 

alınır. 

Yıllık aidatını o yılın Mart ayı so
nuna kadar ödemiyenlerden bu aidat 
% 50 fazıasiyle tahsil olunur. 

Borsaya dahil maddelerden, borsa
ların, çalışma bölgesi içinde ve borsa 
yerinin dışında satılmasına müsaade o
lunan maddelerin satışlarının, bir iş 

günü sonuna kadar, tescil edilmemesi 
hallerinde yapılan muamelelere ait bor
sa ücreti, teamüle uyularak alıcı ve sa
tıcıdan % 50 fazıasiyle tahsil olunur. 

Madde 73 - 9 uncu ve 37. mad
delerdeki kayıt mecouriyetini bir ay 
içinde yerine getİrmeyenler, Odalar 
ve borsalar tarafından res en kaydedi
lirler. Bunlar, kaydedildiklerinin ken
dilerine bildirilmesi tarihinden başla

yarak bir ay içinde kayıt ücretlerini 
öderler. Kayıt ücretlerini vaktinde ö
demeyenlerle, yıllık aidatıarını o yı

lın Mart ayı sonuna kadar ödemeyen
lerden ve munzam aidatıarını borçla
rının kendilerine tebliği tarihinden 
itibaren üç ay içinde ödemeyenlerden 
bu ücretler gecikilen ilk ay için % 20, 
gecikme zamları ile tahsil olunur. Ge
cikilen ilk ay içinde de kayıt ücreti, 
yıllık aidat ve munzam aidatıarını 

% 20 zamlı olarak ödemeyenlerden sö
zü geçen miktarlar esas miktarın % ::ıo 
fazlası ile tahsil olunur. 

Borsaya dahil maddelerde, borsa
ların çalışma bölgesi içinde ve borsa 
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Ancak makbul mazeret halleri bor
sa medisinin takdirine bırakılır, bu 
takdir kesindir. 

Yukarı fıkralardaki cezalar için 
idari ve kazai merciiere başvurula

maz. Borsa komisyoncusu, ajanı veya 
simsarı olarak kayıtlı olmadığı halde 
borsaya dahil maddeler üzerinde, bu 
unsurların yapılabileceği muameleleri 
yapanlardan bu muameleye ait borsa 
ücreti beş misli tahsil olunur. 

Bu cezaya karşı bulunduğu yerin 
Ticaret Mahkemesine itiraz olunabilir. 
Mahkeme kararı kesindir. 

yerının dışında satılmasına müsaad~ 

olunan maddelerin satışlarının bir ış 

günü sonuna kadar tescil edilmemesi 
hallerinde, yapılan muamelelere ait 
borsa ücreti, teamüle uyularak alıcı 

veya satıcıdan % 20 fazlası ile tahsil 
olunur. Ancak, makbul mazeret hal
leri, borsa meclisinin takdirine bırakı
lır. 

Borsa komisyoncusu, ajanı veya 
simsarı olarak kayıtlı olmadığı halde 
borsaya dahil maddeler üzerinde, bı' 

unsurların yapılabileceği muameleleri 
yapanlardan bu muameleye ait borsa 
ücreti 5 misli tahsil olunur. 

Bu sonuncu cezaya karşı 15 gü 
içinde Ticaret Mahkemesine itiraz o
lunabilir. Mahkeme kararı kesindir. 

Para zamları ile ilgili madde, suç ile ceza arasında mevcut olma
sı gereken dengeye, günün icaplarına ve 20 yıllık uygulamadan elde 
edilen tecrübelere göre yeniden tedvin olunmuştur. Madde bu şekli 
ile kanunlaştığı takdirde, tatbikattaki bu konu ile ilgili şikayetlerin 
önemli miktarda azalacağı ümid olunmaktadır. 

P:A.RA CEZALARI 

Madde 77 - Odalar veya borsalar
-ca, mevzuata uygun olarak alınan ka
rarlara riayet etmiyenlere ve Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilanı gereken 
·değişiklikleri bildirmiyenlere Yönetim 
Kurullarının teklifi ve meclisierin ka
rariyle 25,- liradan 200,- liraya kadar 
ve tekerrürü halinde 200,~ liradan 
1.000,- liraya kadar para cezası veri
lir. 100,- liraya kadar olan para ceza
ları kesindir. Bu miktardan aşağı ceza 
için idari ve kazai merciiere başvurula
maz (1). 

Bu miktardan yukarı olan para ce
zalarına karşı kararın bildirilmesi tari
hinden başlayarak 15 gün içinde, ilgi-
1i oda ve borsaların bulunduğu yerde
ki Ticaret Mahkemesine ittraz oluna
bilir. Mahkeme kararı kesindir. 

(1) Kanun metni sonuna eklenen A
nayasa Mahkemesi kararlarına ba
kınız. 
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İşbu madde 72. maddenin metnine ithal edilmiş, dolayısiyle bu
radan çıkartılmıştır. 

TAHSiLAT 

Madde 78 - Kayıt ücretleriyle yıl
lık aidat ve kesinleşen zamlarla, para 
cezalarının tahsillerine ait oda ve bor
salarca verilen kararlar ilihn hlikmiln . 
de olup, icra dairelerince yerine .getiri
lir. 

Madde 74 - Kayıt ücreti, yıllık 

aidat, munzam aidat ve kesint~şen 

zamlarla, para cezalarının tahsillerine 
ait oda ve borsaların Yönetim kurul
larınca verilen kararlar ilam hükmün
de olup, icra dairelerince yerine geti
rilir. 

Tahsilat He ilgili maddeye, 5590'da unutulmuş olan munzam ai
dat da ilave olunmuş, ayrıca, kararı verecek organ konusundaki te
:reddütleri gidermek için sözü geçen orgamn Yönetim Kurulları oldu
ğu hususu tasrili edilmiştir. 
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Bölüm: VII 

YABANCI VEYA TÜRK ~· YABANCI 

TİCARET VE SANA Yi DERNEKLERİ 

Madde 791 - Türkiye ile araların-

da ilmmet ve adli selahiyet sözleş,nesi 
aktedilmiş bulunan yabancı oır dev Je
tin uyruğunda olup; Türkiye'de yer
leşmiş bulunan ticaret ve sanayi erba
bının, gerek kendi aralarında ve 
gerek Türk uyruğundaki ticaret ve 
sanayi erbabiyle karışık olarak ku
racakları ticaret ve sanayi dernekleri 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 10 
uncu maddesinde zikrolunan esaslar 
dairesinde teşekkül eder ve o kanunun 
hükümleri dahilinde faaliyette bulu
nur. 

Madde 75 - Türkiye ile araların
da ikamet ve adli selahiyet sözleşmesi 
akdedilmiş bulunan yabancı bir devle
tin uyruğunda olup, Türkiye'de yer
leşmiş bulunan ticaret ve sanayi erba
bının, gerek kendi aralarında ve gerek 
Türk uyruğundaki ticaret ve sanayi 
Erbabiyle karışık olarak kuracakları 

ticaret ve sanayi dernekleri 3512 sayı
h Cemiyetler Kanununun 10 uncu mad
desinde zikrolunan esaslar dairesinde 
teşekkül eder ve o kanunun hükümle:
dahilinde faaliyette bulunur .. 

Maddede bir değişiklik öngörülmerrüşUr. 
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Bölüm: vın 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
TEFTiŞ VE MÜRAKABE 

Madde 80 - Odalar, borsalar ve 
bunların ·Birliği Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından teftiş ve müraka
be olunur. Yurt içindeki yabancı veya 
Ti_irk - yabancı ticaret ve sanayi der
nekleri, yalnız ticari ve ekop.omik çac 
lışmaları bakımından, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının teftiş ve mürakabe
sine tabidir. 

Madde 76 -· Odalar, borsalar ve 
bunların Birliği Ticaret Bakanlığı ta
rafından teftiş ve mürakabe olunur. 
Yurt içindeki yabancı veya Türk - ya
bancı ticaret ve sanayi dernekleri yal
nız ticari ve ekonomik çalışmaları ba
kımından, Ticaret Bakanlığının tef
tiş ve mürakahesine tabidir. 

Maddede bir değişiklik yapılmamış, sadece Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı tı1biri Ticaret Bakanlığı şeklinde düzeltilmiştir. 

UZUVLAR VE MEMURLAR HAKIHNDA TAKİBAT 

Madde 81 - Odalar ve Borsalar ve 
Birlik paralariyle para hükmündeki 
evrak, senet ve sair mallar aleyhine 
suç işleyen ve bilfuıço, zabıtname, ra
por ve diğer çeşit kağıt ve defter üze
rinde suç mahiyetinde değişiklik ya
pan veya bunları kasten yok eden u
zuvlara dahil üyelerle memur .;e hiz
metliler hakkında devlet memurlan 
hakkındaki ceza uygulanır. 

Madde 77 - Odalar ve borsalaı: 

ve Birlik paralariyle para hühmün
deki evrak, senet ve sair nıallar al•oy
hine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, 
rapor ve diğer kağıt ve defter üze
rinde suç mahiyetinde değişiklik ya
pan veya bunları kasten yok eden u
zuvlara dahil üyelerle memur ve hiz
ınetliler hakkında devlet memurları 
hakkındaki ceza uygulanır. 

Maddede bir değişiklik öngörülmemiştir. 

DAiRE VE MÜESSESELERDEN iSTENEN BİLGİLER 

Madde 82 - Resmi daire ve mü- Madde 78 - Resmi daire ve mü-

51 



esseseler ve Devlet Ekonomi kurum
ları ve diğer resmi teşekküller, sır 

olmamak ve bu kanunda gösterilen 
vazifelere taallılk etmek şartiyle, o
dalar ve borsalar ve bunların birliği 

tarafından istenecek bilgileri vermek
le mükelleftirler. 

esseseler ve Devlet Ekonomi Kurumları 
ve diğer resmi teşekküller, sır olma-· 
mak ve bu kanunda gösterilen vazife
lere taallılk etmek şartiyle, odalar ve 
borsalar ve bunların birliği tarafından 
istenecek bilgileri vermekle mükellef
tirler. 

Maddede bir değişiklik öngörülmemiştir. 

İFLAS VE KONKORDATO KARARLARI 

Madde 83 - İflas ve konkordata 
kararları, İcra ve İflas Kanununun 
166 ve 300 üncü maddelerine göre ma
halli ticaret odalarına ve sanayi odala
rına ve borsalara bildirilir. 

Odalar iflas kararlarını Birliğe bil
dirmek zaruretindedirler. 

Madde 79 - İflas ve konkordata 
kararları, İcra ve İflas Kanununun 
166 ve 300 üncü maddelerine göre ma
halli ticaret odalarına ve sanayi oda
larına ve borsalara bildirilir. 

Odalar iflas kararlarını Birliğe 

bildirmek zaruretindedirler. 
İflas eden üyelerin odalara olan 

borçları terkin edilir. 

Maddeye, iflas eden üyelerin durumlan nazarı itibare alınarak 

ilave yapılmıştır. 

MUHAEİR VE FAHRI üYELER 

Madde aynen muhafaza olunmuştur. 

Madde 84 - Yönetim Kurulları 

uygun gördükleri kimseleri, Odalara ve 
borsalara «Fahri üye» yazabilirler. 

Yönetim Kurulları memleket için
de odalar ve borsa teşekkül etmeyen 
yerlerde ve memleket dışında kendileri 
için faydalı olabilecek kimseleri muha
bir üye seçebilirler. 

Madde 80 - Yönetim Kurulları 

uygun gördükleri kimseleri, Odalar2, 
ve borsalara «Fahri yazabilirler. 

Yönetim Kurulları memleket için
de odalar ve borsa teşekkül etmiyen 
yerlerde ve memleket dışında, kendile
ri için faydalı olabilecek kimseleri mu
habir üye seçebilirler. 

Madde aynen muhafaza olunmuştur. 

İÇ YÖNETMELiELER 

Madde 85 - Her oda ve borsa yö
netim kurulunca oda veya borsanin iç 
teşkilatını, iş bölümünü ve işlerin yü
rütülmesi şeklini gösterir ve meclisler
ce tasdikli bir iç yönetmelik yapılır. Bu 
yönetmelikte işlerin yürütülmesine ait 
imza yetkileri de gösterilir. 
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Madde 81 - Oda ve horsaların 

yönetim kurullarınca, oda veya bor
:oalann iç teşkilatıru, iş bölümünü ve 
işlerin yürütülme şeklini gösterir mec
lislerce tasdikli bir iç yönetmelik y 
pılır. Bu yönetmeliğin dışında, yöne
tim kurulları teşkilat ve personel yö-



netmeliği, Oda işlerinin yürütülmesine 
ve istişari ihtisas komite ve komis-
yonlarına ait iş talimatı ve izahname-
lerini de yaparlar. 

Madde esas itibariyle aynen muhafaza olunmuş, ancak, modern 
organizasyon prensiplerine uygun olarak teşkilat ve personel yönet
meliği ile iş talimatlarının yapılması hususu da bu maddenin kapsa
mına alınmıştır. 

Madde 86 - Oda, borsa ve Birlik 
memur ve hizmetiilerinin tayin, terfi, 
nakil ve işten çıkarma muameleleri ve 
hastalık, ihtiyarlık, emeklilik ve ölüm 
sigortalarının yapılması şekli, işten ay
rılma hallerinde verilmesi lazım gelen 
tazminatın miktar ve şekilleri tüzük
te gösterilir. 

Tayini Ekonomi ve Ticaret Vekiile
tince yapılan borsa memurlarının e
meklilik muameleleri Emeklilik Ka
nununa göre yürütülür. 

Madde 82 - 65 yaşını ikmal eden 
veya hizmetlerinin toplamı 30 yılı a~ 

şan memur ve hizmetlilerin Oda ile 
ilişkileri kesilerek emekliye sevk olu
nurlar. 

Oda, borsa ve Birlik memur ve 
hiznıetlilerinin işe alınmaları, sözleş

tneli olarak kullanılmaları, ücretierin 
tesbiti, terfii ve benzeri kişisel hak
lara ilişkin esaslar kendi Teşkilat ve 
Personel Yönetmeliklerinde gösterilir. 

Odaların otonamisi ve hizmet ademi merkeziyeti prensibi ile 
bagdaşamıyan 86. madde hükmünün değiştirilmesinde zaruret mü
talaa edilmiştir. Şöyle ki: Odalarm her biri ayrı bir tüzel kişiliğe sa
lıip olduğu gibi, hizmet kapasiteleri, kalifiye memura olan ihtiyaç
lan ve imka.nları da birbirlerinden çok farklıdır. Bu durumda, odala
rın, ihtiyaçlarını ve imkanlarını gözönünde tutmak suretiyle bağım-, 
sız bir h§Je getirilmelerinde isabet mülahaza olunmuştur. Ayrıca 

emeklilik için 65 yaş veya 30 yıl hizmet kriterleıi de daha vazıh ve 
kesin bir hale getirilmiştir. 

BAREMDEN İSTiSNA 

Macide 87 - Bu kanuna tabi Oda
lar ve Borsalada Birlik, 3659 sayılı ka
nuna tabi değildir. 

Madde 83 - Bu kanuna tabi oda
lar ve borsalada Birlik, 3656 ve 3659 
sayılı kanunlara tabi değildir. 

Maddeye esas itibariyle bir değişiklik öngörülmemiş, sadece, ev .. 
velce unutulmuş olan 3656 sayılı Kanun da Have olunmuştur. 

TİCARET SİCİLİ iŞLERi 

Madde 88 - Ticaret ve Sanayi 0- Madde 84 - Ticaret ve Sanayı O -
daları ve Ticaret Odaları, Sanayi Oda- daları ve Ticaret Odaları, Sanayi O-

53 



ları, Borsalar bulunmayan yerlerde ti
caret sicili işlemleri mahalli belediye
lerce yapılır. 

daları, Borsalar bulunmayan yerlerde 
ticaret sicili işlemleri mahalli beledi

yelerce yapılır. 

Madde aynen muhafaza olunmuştur. 

AİDATTA ZAMAN AŞIMI 

Madde 89 - Odalar ve borsalara 
· kaydolunmadığı anlaşılan tacir, sana

yici, borsacı için içinde bulunulan yıl 

'hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan ev
, velki yıllar için aidat tahakkuk ettiri

lemez. 
Tahakkuk yılını takibeden yılın 

başından itibaren beş yıl içinde tahsi 
edilemiyen aidat ve munzam aidat z' 
man aşmıına uğrar. 

lVIadde 85 - Odalar ve borsalara 
kaydolunmadığı anlaşılan tacir, sanayi
ci, borsacı için içinde bulunulan yıl 

hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan 

evvelki yıllar için kayıt ücreti, yıllık 

aidat ve munzam aidat tahakkuk et
tirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın 

başından itibaren üç yıl içinde tahsil 
edilemiyen kayıt ücreti, yıllık aidat, 
nıunzam aidat, gecikme zammı ve pa
ra cezaları zaman aşımına uğrar ve 
terkin edilir. İşbu alacaklar için yapı
lacak ödemeler kabul edilmez. 

Maddede bazı değişiklikler öngörülmüştür. Şöyle ki: Zaman aşı

mmın kapsamına bütün oda alacakları ithal olunmuş ve bu durum
daki alacakların terkin edilecekleri hükme bağlanılmak suretiyle 
idarenin yükü hafifletilmiştir. 



Bölüm: IX 

SON HÜKÜMLER 

KALDIRILAN MEVZUATı 

~'ladde 90 - Geçici birinci mad
de gereğince Oda ve borsaların in
tibakı için tayin olunan sürenin hita
mından itibaren 655 sayılı Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kanunuyla eki ve tü
züğ·ü ve 1302 tarihli umum borsalar ni
zamnamesının ticaret borsalarına ait 
hükümleriyle 4355 sayılı kanun ve tü
züğün ticaret ve sanayi odalariyle bor
salara ait hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 9() - Geçici birinci mad
de gereğince oda ve borsaların inti
bakı için tayin olunan sürenin hita
ımndan itibaren 655 sayılı Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kanunuyla eki ve tü-

ve 1302 tarihli umum borsalar 
nizamnamesinin ticaret borsalanna 
ait hükümleriyle 4355 sayılı kanun 
ve tüzüğün ticaret ve sanayi odala
riyle borsalara ait hükümleri k'J.ldı.

rılmıştır. 

TÜZti:K 

Madde 91 - Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca, yayım tarihinden itiba
ren altı ay içinde, bu kanunun tatbik 
suretini gösteren bir tüzük hazırlanır. 

M:ııdılle Wl - Ticaret Bakanlığınca 
yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde, 
bu kanunun tatbik suretini gösteren 
bir tüzii.k hazırlanır. 

Maddede ((Ekonomi ven deyimi kaldınlm]ş, başka bir değişikhk 
yapılmamıştır. 

MEVCUT OnA VE BORSALARJN iNTİBAKI 

Geçici Madde 1 - Ankara, İstan
bul ve İzmir Ticaret ve Sanayi Oda
lariyle Ticaret Borsaları 91. madde
de zikredilen bu kanuna ait tüzü~ün 
3 ürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 

Geçici Madde 1 - Ankara, İstan·
bul ve İzmir Ticaret ve Sanayi Oda~ 
lariyle Ticaret Borsaları 87. maddede 
zikredilen bu kanuna ait tüzüğün yü
rürlüğe girdiği tarihten başlayarak en 
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en geç üç ay, diğer oda ve borsalar 
tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten 
ıtibaren en geç altı ay içinde bu ka
nuna uymak mecburiyetindedirler. 
Bu süre içinde durumlarını uydurma
yan oda ve borsalar Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca fesih ve tasfiye 
olunur lar. 

gt:\,' 3 ay, diğer oda ve borsalar tüzti.
ğünün yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç altı ay içinde bu kanuna 
uymak mecburiyetindedirler. Bu süre 
içinde durumlarını uydurmayan oda 
ve borsalar Ticaret Bakanlığınca fe
sih ve tasfiye olunurlar. 

Maddede bir değişiklik yapılmamış, sadece Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı tabiri Ticaret Baknlığı şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2 -· Halen mevcut 
olan odalar ve borsalar durumlarını bu 
kanuna uyduruncaya kadar mevcut u
zuvları, yeniden seçim yapılma!:sızın 

vazifelerini görrneğe devam ederler. 

Geçici Madde 2 - Halen mevcut 
olan odalar ve borsalar durumlarını bu 
kanuna uyduruncaya kadar mevcut u
zuvları, yeniden seçim yapılmaksızın 

vazifelerini görrneğe devam ederler. 

Esasen fonksiyonunu tamamlamış olan bu madde aynen bırakıl
mıştır. 

HALEN MEViCUT YABANCI VE TüRK- YABANCI 
TİCARET ODALARI CEMiYETLERİNİN DURUMU 

Geçici Madde 3 - Bu kanunun 
yayımı tarihinde mevcut olan yabancı 
ve Türk - yabancı Ticaret Odası ce
miyetleri bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde kendilerini 
bu kanunun 79. maddesi hükmüne uy
durmaya mecburdurlar. 

Bu süre içinde durumlarını uydur
mayanlar tasfiye edilirler. 

Geçici Madde 3 - Bu kanunun 
yayımı tarihinde mevcut olan yaban
cı ve Türk - yabancı Ticaret Odası ce
miyetleri bu kanunun yayımı tarihın
uen itibaren bir yıl içinde kendilerini 
bu kanunun 75. maddesi hükmüne uy
durmayarılar tasfiye edilir. 

Bu süre içinde durumlarını 

durmaya mecburdurlar. 
uy-

Esasen fonksiyonunu tamamlamış olan bu madde aynen bırakıl
mıştır. 

Geçici Madde 4 - Bu kanunun ya
yımı tarihinden gelir vergisi esasına 
göre vergi tahsil edileceği yıla kadar 
geçen zaman içinde, aidat ve munzam 
aidat, kazanç vergisi esaslarına göre 
tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıl
dan sonra tahakkuk edecek aidat ve 
munzam aidatta, ait olduğu yılın vergi 
esasları uygulanır. 

fı6 

Madde kaldırılmıştır. 



tır. 

Esasen fonksiyonunu tamamlamış olan bu madde kaldırılmış-

Geçici Madde 4 - İşbu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş 
olan odaların 3. maddedeki esaslara ne 
şekilde intibak edecekleri en geç 3 ay 
içinde yayınlanacak bir tüzükle düzen
lenir. 

Yeni tasanda Odaların çalışma sahaları il sınırı olarak tesbit 
edildiğinden, eskiden Belediye sınırlan içinde kurulmuş olan odala
rın yeni esasa intibaklarının ve bir il dahilinde birden ziyade oda 
mevcutsa bunların birleştirilmelerinin tedvin tekniği yöntınden bir 
tüzükle düzenlenmesinde isabet mülahaza olunmuştur. 
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