TİCARET VE SANAYİ ODALARI,
TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ
TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI ÜYELERİNE
VERİLECEK PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 - 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 77. maddesi gereğince hazırlanan bu
Yönetmeliğin amacı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve
Ticaret Borsaları üyelerine verilecek para cezaları esaslarını düzenlemektir.
Deyimler
Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Oda deyimi:
Ticaret ve Sanayi Odalarını, Ticaret Odalarını, Sanayi Odalarını ve Deniz Ticaret Odalarını,
b) Borsa deyimi: Ticaret Borsalarını, ifade eder.
Para Cezalarını Gerektiren fiil ve Haller
Madde 3 - Oda ve Borsa üyelerine para cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Mevzuata uygun olarak kayıt ve tescil muamelelerini yaptırmamak,
b) Tescil ve ilânı gerekli değişiklikleri bildirmemek,
c) Alınan kararlara riayet etmemek,
d) İmalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymamak,
e) Ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullanmak,
f) Karışık ve veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal etmek ve satmak.
Para Cezasının Miktarı
Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı fiil ve davranışlarından dolayı üyelere verilecek para
cezaları, üyenin yıllık aidatının bir katından az, on katından fazla olamaz.
Fiilin tekerrürü halinde verilecek para cezası iki katına kadar arttırılır. Tekerrür hükmünün
uygulanabilmesi için, bu hükmün uygulanmasını gerektiren Fiilin üyeye verilen para cezasının kesinleştiği
tarihten itibaren bir yıl içinde işlenmiş olması şarttır.
Bu Yönetmelikte yazılı para cezalarının miktarı, cezayı gerektiren Fiilin ve davranışın niteliğine ve
ağırlık derecesine göre; ceza tertibine yetkili organca tayin ve takdir olunur.
Para Cezası Verme Yetkisi
Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen para cezaları, Yönetim Kurullarınca ilgililerin yazılı
savunmalarının alınmasını müteakip, bu kurulların yapacağı teklif üzerine meclislerin kararı ile verilir.
Verilecek olan savunma süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür.
Para cezaları 10 gün içinde ilgililere iadeli taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında teslim
suretiyle tebliğ edilir. İlgililer de tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahalli Ticaret Mahkemelerine
itirazda bulunabilirler.
Para Cezası Verilmesini Gerektiren Hallerin Tesbiti
Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 3. maddesinde sayılan fiil ve davranışların işlendiği iddiasıyla karşılaşan
Yönetim Kurulları, bu hususların gerçek olup olmadığını tesbit eder, gerekirse işin niteliğine göre yetkili
kuruluşlara veya bilirkişiye incelettirir.
Yürürlük Madde 7 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür.

