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BÖLÜM VI 

SEÇ‹MLER



Bilindi¤i üzere, seçimlerin tabi olaca¤› usül ve esaslar;

5590 say›l› kanunun 17.4.1986 tarih ve 3277 say›l› Kanun ile eklenmifl Ek: 7 inci mad-
desinde ve 5590 say›l› Kanunun uygulanmas›na dair Tüzü¤ün 33 üncü maddesi uyar›nca
9.9.1989 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl olup, Organ Seçimleri
Hakk›nda Yönetmelikte düzenlenmifl bulunmaktad›r.

Oda, borsa, Birlik organlar›na seçilecek üyelerin seçme ve seçilme yeterlilikleri, yukar›da
an›lan Tüzü¤ün 27 inci maddesinde düzenlenmifl olup, bu maddede 5.6.1993 tarihli Res-
mi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl olup, Organ Seçimleri Hakk›nda Yönetmelik-
te düzenlenmifl bulunmaktad›r.

Oda, borsa, Birlik organlar›na seçilecek üyelerin seçme ve seçilme yeterlilikleri, yukar›da
an›lan Tüzü¤ün 27 inci maddesinde düzenlenmifl olup, bu maddede 5.6.1993 tarihli Res-
mi Gazete’de neflredilen bir de¤ifliklik yap›larak, vergi mükellefi olmak seçme ve seçilme ye-
terlililkleri aras›na al›nm›fl, bu de¤iflikliklerin uygulamalara yans›mas›n› teminen, Organ Se-
çimleri Hakk›nda Yönetmelikte de gerekli de¤ifliklikler yap›larak, 7.4.1994 tarihli Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e konulmufltur.

Yönetmelikteki son de¤ifliklikte Esnaf odalar› organlar›nda görev alan kiflilerin tüzel kifli-
yi temsilen dahi olsa Oda meclislerinde görev alamayacaklar›na dair 29.8.2000 tarihli Res-
mi Gazete’de neflredilmifl olan Yönetmelik de¤iflikli¤idir. (Bu de¤ifliklik 2002’de yap›lacak
Genel Organ Seçimlerinden sonra yürürlü¤e girecektir.)

Seçimlerin usül ve esaslar›, yukar›da s›ralanan mevzuat kapsam›nda çok detayl› flekilde dü-
zenlenmifltir. Bu nedenle tatbikata yönelik fazlaca bir sorunla karfl›lafl›lmad›¤› bilinmektedir.

Buna karfl›l›k oda, borsa üyelerinin siyasi parti üyesi veya siyasi partilerin organlar›n›n
üyesi olup olamayaca¤›, oda, borsa organlar›na seçilenlerin, ayn› zamanda belediye mecli-
si, il genel meclisi üyeli¤i görevini yap›p yapamayaca¤›, keza belediye baflkanl›¤› görevinin
oda, borsa, organ üyelikleriyle birleflip birleflmeyece¤i gibi hususlar uzun süre tereddütleri
ve de¤iflik yorumlara neden olmufltur.

Kitab›m›z›n girifl (genel konular) bölümünde aç›kland›¤› üzere, siyasi parti üyeli¤i konusu,
Dan›fltay 1. Dairesinin istiflari mütalaas›n› benimseyen Baflbakanl›k ve Sanayi, Ticaret Ba-
kanl›¤›n›n, Birli¤imize iletilen yaz›lar›yla çözümlenmifltir.

Oda ve borsalarda meclis baflka›n ve üyesi, yönetim kurulu baflkan› ve üyesinin görevle-
rinden ayr›lmadan belediye baflkan›, belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi olma-
lar›n› yasaklayan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmad›¤› da, ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahal-
li ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün 26.7.1994 gün ve 684 say›l› yaz›s›n›n, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›n›n 29.7.1994 tarih, 15626 say›l› yaz›s› ile Birli¤imize intikal ettirilmesi suretiyle
aç›kl›¤a kavuflmufltur.

Odalarda yapt›¤›m›z yaz›flmalarda 10 y›ldan fazla yönetim kurulu üyeli¤i yap›lamayaca-
¤›na dair yasa¤›n sürüp sürmedi¤i konusunda tereddütler oldu¤u saptanm›flt›r. Bilindi¤i gi-
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bi 5590 say›l› kanunun baz› müddelerinin de¤ifltirilmesine iliflkin 557 say›l› KHK’nin 21.
maddesi ile; 5590 say›l› Kanunun, üyelerin, oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurullar›nda sü-
rekli olarak en fazla 10 y›l görev yap›labilece¤i, aradna bir seçim devresi geçmedikçe yeni-
den seçilemeyeceklerine dair 18/son f›kra, 44/son f›kra, 66/son f›kras› yürürlükten kald›-
r›lm›flt›r.

Bilahare, 557 say›l› KHK’nin, Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, anayasal içtihatlar
gere¤ince, an›lan hükümler kendili¤inden yürürlü¤e girmemifl, bu hükümler bak›m›ndan hu-
kuk bofllu¤u meydana gelmifltir.

Dolay›s›yla, belirtilen hükümler art›k yürürlükte de¤ildir.

Kanunumuza iliflkin yeni Tasar›da da bu hükümler yer almam›flt›r.
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Edirne

‹dare Mahkemesi

Esas No: 1999/1139

Karar No: 2000/12

KARAR

TÜRK M‹LLET‹ ADINA

Karar veren Edirne ‹dare MAhkemesince iflin gere¤i görüflüldü:

Dava, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas› Meslek Odas› Meslek Komite üyelerinin seçimi so-
nucunda kazananlar›n üyeliklerinin (seçime iliflkin tutanaklar›n) iptaline iliflkin Çorlu ‹lçe Se-
çim Kurulu karar›n›n iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

5590 say›l› Ticaret ve Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, Sanayi odalar›, Deniz Ticaret
Odalar›, Ticaret Borsalar› ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Bor-
salar› Birli¤i Kanunu’nun ek 7. maddesinin 1. f›kras›n›n (a) bendinde Meslek Komitelerinin
seçimi konusu düzenlenmifl olup, bu bendin 10 ve 11. f›kralar›nda; “Seçim süresinin sonun-
da, seçim sonuçlar› tutanakla tespit edilir. Seçim sand›k kurulu baflkan ve üyeleri taraf›ndan
imzalanr›. Tutanaklar›n birer örne¤i seçim yerinde as›lmak suretiyle geçici seçim sonuçlar›
2 tam ifl günü ilan edilir. Kullan›lan oylar ve di¤er belgeler, tutana¤›n bir örne¤i ile birlikte
3 ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baflkanl›¤›na tevdi edilir.

Seçimin devam› s›ras›nda yap›lan ifllemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlar›na yap›la-
cak itirazlar, görevli hakim taraf›ndan ayn› gün incelenir ve karara ba¤lan›r. ‹tiraz süresinin
geçmesi ve itirazlar›n karara ba¤lanmas›ndan hemen sonra hakim yukar›daki hükümlere gö-
re kesin sonuçlar› ilan eder ve ilgili oda veya borsa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤ine
ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na bildirilir.” Düzenlemesine yer verilmifltir.

Di¤er taraftan Ticaret ve Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar›, Deniz Ticaret
Odalar› ve Ticaret Borsalar› ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Organ Seçimleri Hakk›n-
da yönetmeli¤inin 3 ve devam› maddelerinde Meslek Komitelerine seçme ve seçilme esas-
lar› düzenlenmifl 10. maddesinde, seçim süresinin sonunda seçim sonuçlar›n›n bir tutanak-
la tespit olunaca¤› belirtilmifl ayn› yönetmeli¤in itirazlar›n incelenmesi ve kesin sonuçlar›n
ilan› bafll›kl› 11. maddesinde ise; “Seçimin devam› s›ras›nda yap›lan ifllemler ile ilan süresi
içinde seçim sonuçlar›na yap›lacak itirazlar görevli hakim taraf›ndan ayn› gün incelenir ve
karara ba¤lan›r. ‹tiraz süresinin geçmesi ve itirazlar›n karara ba¤lanmas›ndan sonra hakim
yukar›daki hükümlere göre kesin sonuçlar› ilan eder. ‹lgili oda veya borsa ile Birli¤e ve Sa-
nayi  ve Ticaret Bakanl›¤›na bildirir. Bu bildirim üzerine oda veya borsaca seçilen üyelere
seçildikleri yaz›yla derhal müseccel adreslerine bildirilir.

Seçimler dolay›s›yla yap›lacak her türlü itirazlarda yetkili ve görevli seçim kurulu baflkan›
hakimin verece¤i kararlar kesin olup, bu karar aleyhine il seçim kuruluna ve yüksek seçim
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ÖZÜ: Seçim ifllemlerinde görevli ilçe seçim
kurulu baflkan› hakimin kararlar› kesindir. Bu
kararlara karfl› itiraz edilemez.



kuruluna itiraz edilemez.

Kullan›lan oylar ve di¤er belgeler tutana¤›n bir örne¤i ile birlikte üç ay süreyle saklanmak
üzere ilçe seçim kurulu baflkanl›¤›na tevdi edilir.” Düzenlemesine yer verilmifltir.

Bak›lan davada ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas› Meslek Komite üyelerinin seçimi so-
nucunda kazananlar›n üyeliklerinin iptal edilmesine iliflkin Çorlu ‹lçe Seçim Kurulu baflkan›
konumunda bulunan ilgili hakimin karar›n›n iptali istemiyle dava aç›ld›¤› anlafl›lmakta olup,
yukar›da yer verilen mevzuat hükümleri uyar›nca Çorlu ‹lçe Seçim Kurulu baflkan›n›n (haki-
min) bu nitelikteki sözkonusu karar›na karfl› itiraz edilebilme imkan› bulunmad›¤›ndan bu da-
van›n esas›n›n incelenmesi mümkün de¤ildir.

Aç›klanan nedenlerle davan›n incelenmeksizin REDD‹NE, afla¤›da dökümü yap›lan
8.990.000 Lira yarg›lama giderinin davac› üzerinde b›rak›lmas›na, yürütmenin durdurulma-
s› hakk›nda bir karar verilmedi¤inden 2.230.000 Lira harc›n ve artan posta ücreti avans›-
n›n istemi halinde davac›ya iadesine 12.1.200 tarihinde oybirli¤i ile karar verildi.
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Karacabey

‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›

Karar No: 1999/49

GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Baflkanl›¤›m›za verilen........... imzal› 21.10.1999 tarihli di-
lekçe’de Karacabey Ticaret Borsas›n›n organ seçimlerinde seçmen listelerinde ad›n›n bulun-
mad›¤›ndan kayd›n›n yap›lmas›n› istemifltir.

Baflkanl›¤›m›zca talebin yerinde olup olmad›¤›n› araflt›r›lmas› için Karacabey Ticaret Bor-
sas› Baflkanl›¤›na 21.10.1999 gün ve 525 say›l› yaz› yaz›lm›flt›r.

Karacabey Ticaret Borsas›n›n 21.10.1999 gün ve 54/176 say›l› yaz›lar›nda.....’n›n
30.4.1992 tarihinden beri 360 sicil nolu üyesi oldu¤u ve 1040051071 sicil nosu ile de ver-
gi kayd›n›n bulundu¤u bildirilmifltir.

......... itiraz› süresinde yapm›flt›r.

Bu nedenlerle; incelenen organ seçimleri hakk›ndaki genelgeden de anlafl›laca¤› gibi
odalara üye olmak ve seçimlerde oy kullanmak için Borsa üyesi olmak ve vergi kayd›n›n bu-
lunmas› gerekti¤i, .....’n›n 1992 y›l›ndan beri üye oldu¤u ve halen vergi kayd›n›n da bulun-
du¤u anlafl›ld›¤›ndan 5590 say›l› Kanunun Ek-7 inci maddesi gere¤ince 88/12497 karar
say›l› tüzü¤ün 27 ci maddesi gere¤ince .........’n›n Ticaret borsas› Seçmen Listelerine kay-
d›n›n yap›lmas›na, yap›lacak seçimde seçme ve seçilme yeterlili¤inin bulundu¤unun tesbiti-
ne, karar›n bir suretinin Ticaret Borsas›na gönderilmesine, 25.10.1999 tarihinde karar ve-
rildi. 25.10.1999
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ÖZÜ: Borsa ve vergi kayd› olan üye seçmen
vasf›n› haizdir.



Dan›fltay  8. Daire

Esas No: 1990/1648

Karar No: 1991 1126

KARAR

TÜRK M‹LLET‹ ADINA

Hüküm veren dan›fltay Sekizicinci Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:

Anayasan›n 135 inci maddesinde, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n ku-
rulufl amaçlar› d›fl›nda faaliyet gösteremiyecekleri, siyasetle u¤raflam›yacaklar›, siyasi parti-
ler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemiyecekleri belirtilmifl ve 5590 say›l› Yasa-
ya 3277 say›l› Yasa ile 1986 y›l›nda getirilen ek 6 ›nc› maddesined Odalar, Borsalar ve Bir-
liklerinin kurulufl amaçlar› d›fl›nda çal›flma gösteremiyece¤i, yasayla verilen görevleri d›fl›n-
da bir amaçla toplant› yapam›yaca¤›, siyasi partilerle sendikalarla ve derneklerle ortak ha-
reket edemiyecekleri, siyasi iliflki ve iflbirli¤i içinde bulunam›yacaklar›, milletvekili ve yerel
yönetimle ilgili seçimlerde belli adaylar› destekleyici tutum içinde bulunam›yacaklar›, bu ya-
saklamalara uymayan organlar›n görevlerine son verilece¤i ve organ üyeleri hakk›nda cezai
ifllemler yap›labilece¤i kurula ba¤lanm›flt›r.

Yasa ile getirilen bu yasaklamalara karfl› davran›fl içinde olan ilgili organlar›n organl›k gö-
revlerine son verilmesi ve ayn› durumda olan üyeler hakk›nda da ceza ifllemi yap›lmas› ya-
sa gere¤idir.

Belediye Meclisi üyeli¤i ile Ticaret Borsas› Meclis Üyeli¤inin bir arada yap›lmas›n› engel-
leyen bir yasa kural› bulunmamaktad›r. Bu nedenle ayn› zamanda belediye meclisi üyesi
olan bir kemsenin borsa meclisi üyeli¤ine iliflkin görevine siyaset kar›flt›rmatadan bu görevi
yapmas› olanakl›d›r.

Aç›klanan nedenlerle dava konusu ticaret borsas› meclisi karar›nda hukuka uyarl›k bulun-
mad›¤›ndan, davan›n reddine iliflkin temyiz konusu idare mahkemesi karar›n›n bozulmas›na
ve dosyan›n an›lan yarg› yerine gönderilmesine 7.6.1991 günü oybirli¤i ile karar verildi.
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ÖZÜ: Belediye meclisi üyeli¤i ile borsa meclisi
üyeli¤i ayn› kiflide birleflebilir.



Dan›fltay 8. Daire

Esas No: 1990/334

Karar No: 1991/1446

‹STEM‹N ÖZET‹: Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Oda Meclisinin 15.12.1989 günün-
deki ola¤anüstü toplant›s›nda al›nan 21.11.1989 günü seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin
görevden al›nmas›na iliflkin karar›n iptali istemiyle aç›lan davay›; dava konusu karar›n ne-
den, konu ve amaç unsurlar› yönünden denetiminin idari yarg› yetkisinin s›n›r d›fl›nda kal-
d›¤›ndan, karar›n salt yetki ve flekil yönünden incelendi¤i, 5590 say›l› Yasan›n 30/a ve bu
yasaya göre haz›rlan›p yürürlü¤e koyulan Tüzü¤ün 8 inci maddesi uyar›nca, oda meclisleri-
nin, oda yönetim kurullar›n› seçme, görevden alma de¤ifltirme ve yerlerine yenisini seçme
konular›nda yetkili oldu¤u, olayda Tüzükte öngörülenin üzerinde meclis üyesinin yaz›l› iste-
¤i ve oyuyla;

Yönetim kurulunun görevden al›nmas› yolunda karar al›nd›¤›, bu duruma göre, dava konu-
su kararda yetki, flekil ve usül, yönlerinden hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle redde-
den Bursa 2. ‹dare Mahkemesinin 8.2.1990 gün ve E: 1989/903, K: 1990/163 say›l› ka-
rar›n›n; dava konusu karar›n hiçbir gerekçesinin bulunmad›¤›, yerel mahkemenin davay› sade-
ce flekil ve yetki yönünden incelemesinin yeterli olmay›p, amaç ve neden yönlerinden de in-
celenmesi gerekti¤i, meclis karar›n›n, 5590 say›l› Yasan›n, Yönetim Kurulunun görev süresi-
ni belirleyen 18 inci maddesindeki kural›n konulufl amac›na da uymad›¤› öne sürülerek 2577
say›l› Yasan›n 49 uncu maddesi uyar›nca temyizen incelenerek bozulmas› istemidir.

KARAR:

TÜRK M‹LLET‹ ADINA: Hüküm veren Dan›fltay Sekizinci Dairesince iflin gere¤i görü-
flüldü:

‹dare ve Vergi Mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlar›n temyiz yolu ile incelenip bozu-
labilmeleri 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usülü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda yaz›l›
nedenlein bulunmas›na ba¤l›d›r.

Bursa ‹dare Mahkemesinin karar›n›n dayand›¤› gerekçe usül ve yasaya uygun olup, bo-
zulmas›n› gerektiren baflka bir neden de bulunmad›¤›ndan; temyiz isteminin reddi ile an›lan
karar›n onanmas›na ve yarg›lama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde b›rak›lma-
s›na 25.9.1991 gününde oyçoklu¤u ile karar verildi.
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ÖZÜ: Oda meclisinin, oda yönetim kurulunu az-
letme yetkisi oldu¤unu kabul eden idare mahke-
mesi karar› usul ve yasaya uygundur.



Mersin 1. Merkez ‹lçe

Seçim Kurulu Baflkanl›¤›

Karar No: 1992/34

Mersin Deniz Ticaret Odas›n›n meslek komiteleri seçimleri 4.3.1992 günü yap›lm›fl ve
7152 grupta üye olan E. Levante Halefleri Koll. fiti. ni temsil eden Romolo Babini’nin Türk
uyruklu olmad›¤› halde oy kulland›¤›ndan bahisle, 5590 say›l› Kanunun uygulanmas›na ilifl-
kin Tüzü¤ün 5. Bölümünde yer alan 27 inci maddesine ve oda organ seçimelri hakk›ndaki
yönetmeli¤in 3A ve 3B maddelerine ayk›r› bulundu¤undan 7152. grupta yap›lan meslek
komiteleri seçimlerin iptalini isteyen ...... ve....nin 5.3.1992 tarihli ayn› içerikli dilekçleri ay-
n› gün süresi içerisinde Baflkanl›¤›m›za verilmekle, mesele incelendi.

Mersin Deniz Ticaret Odas›nda Romolo Babini’nin Türk uyruklu olup olmad›¤› 5.3.1992
gün ve 1992/49 say›l› yaz›m›z ile sorulmufl ve an›lan 5.3.1992 gün ve 78/92 say›l› yaz›-
lardan ad› geçenin ‹talyan uyruklu oldu¤u ve seçim evraklar›nn› tetkikinden de ad› geçenin
oy kulland›¤›, ayr›ca temsil etti¤i flirketin de bir oy ile seçimi kazand›¤› tesbit edilmifltir.

GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Mersin Deniz Ticaret Odas›’n›n 4.3.1992 günü yap›lan mes-
lek komiteleri seçiminde 7152 inci grupta seçme ve seçilme hakk›na haiz olmayan Romo-
lo Babini’nin oy kulland›¤› tesbit edilmekle ve seçimin sonucunu etkiledi¤i cihetle, 7152.
grup meslek komiteleri seçiminin iptaline,

7152. grup meslek komiteleri seçimlerinin 13 Nisan 1992 günü yenilenmesine, meclis
üyeleri as›l ve yedek üyeleri seçimlerinin de 20 Nisan 1992 günü yap›lmas›na, Yönetmeli-
¤in 12. maddesinin 3. f›kras› gere¤ince di¤er 6 grupta meclis üyeleri seçimlerinin, yönetim
kurulu üyeleri ve Birlik genel kurul delegelerinin seçimlerinin ilan edilen günlerde yap›lma-
s›na, karar›n birer suretinin itirazc›lar’a ve Mersin Deniz Ticaret Odas› Baflkanl›¤›na tebli¤i-
ne kesin olarak karar verildi. 5.3.1992
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ÖZÜ: Seçme ve seçilme yeterlili¤ini haiz olma-
yan bir üyenin oy kullanmas› seçim sonucunu et-
kilyecek nitelikteyse seçimin iptali gerekir.



Eskiflehir

Merkez ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›

Esas No: 2001/13

GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Celp edilen 5590 say›l› Kanun ile TOBB Organ Seçimleri
Hakk›nda Yönetmelik uyar›nca Eskiflehir Ticaret Borsas›n›n Yönetim Kurulu taraf›ndan 6.
meslek grubu üyesi olan Mehmet Oktayer’e TOBB Seçim Yönetmeli¤inin 3. maddesinin
D- vergi mükellefiyetinin takibi : Alt bendi (d) fl›kk›n›n uygulanmas› gerekti¤i halde uygulan-
mad›¤› tesbit edilmifl, 11. meslek grubu üyesi olan Cemal fieno¤lu’nun ise komite seçimle-
rinden önce seçme ve seçilme yeterlili¤i bulunmad›¤›ndan üyeli¤inin düflürülmesi yönünde
al›nan Borsa Yönetim Kurulu karar›n›n yerinde ve do¤ru oldu¤u tesbit edilmifltir.

KARAR: Yukar›da izah edilen nedenler:

1- Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulunun yapm›fl oldu¤u itiraz›n k›smen KABU-
LÜNE,

2- Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu: M. Erol Oktayer’in 6. Meslek Grubundan
Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu üyeli¤ine 12.11.1999 tarihinde seçildi¤i, ancak
ad› geçenin 21.12.1999 tarihinde vergi mükellefiyetinin sona erdi¤i böylece seçme ve se-
çilme hakk›n› 22.10.2001 tarihinde kaybetti¤i tesbit edilmifltir.

Ad› geçenin seçim tarihinde seçme ve seçilme hakk›na sahip oldu¤u, 22.10.2001 tari-
hinde ö¤renildikten sonra yönetmeli¤in 3. maddesinin D-d maddesine göre ifllem yap›larak
üyeli¤inin sona erdirilmesi gerekti¤i halde Eskiflehir Ticaret Borsas› yönetim kurulunca bu
ifllem yap›lmad›¤›ndan Eskiflehir Ticaret Borsas› yönetim Kurulunun M. Erol Oktayer hak-
k›ndaki üyeli¤inin iptali ile ilgili ifllemin REDD‹NE, M. Erol Oktayer’in bu konudaki itiraz›-
n›n yerinde görülerek KABULÜNE,

3- Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu: Cemal fieno¤lu’nun 11. Meslek Grubun-
dan Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulu üyeli¤ine 12.11.1999 tarihinde seçildi¤i an-
cak ad› geçenin 31.12.1998 tarihinde mükellefiyetinin sona erdi¤ini böylece seçme ve se-
çilme hakk›na sahip olmad›¤› 22.10.2001 tarihinde tesbip olup seçme ve seçilme yeterlili-
¤i olmad›¤› halde seçildi¤i anlafl›lmakla yönetmeli¤in 3. maddesinin D-d maddesine göre Es-
kiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Kurulunca ad› geçenin üyeli¤inin düflürülmesi yönünde ya-
p›lan ifllemin do¤ru oldu¤u tesbit edilmifl oldu¤undan Eskiflehir Ticaret Borsas› Yönetim Ku-
rulunca yap›lan ifllemin KABULÜNE, Cemal fieno¤lu’nun bu yöndeki itiraz›n›n yerinde gö-
rülmeyerek REDD‹NE, ad› geçen Cemal fieno¤lu’nun listelerdeki isminin silinerek yerine
yedek üye Kemal Özcan’›n yaz›lmas›na,

‹stekleri halinde karardan birer suretinin ilgililere tebli¤ine ve ad› geçen Eskiflehir Ticaret
Borsas› Yönetim Kuruluna gönderilmesine evrak üzerinde incelenmeyle KES‹N olarak ka-
rar verildi. 26.10.2001
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ÖZÜ: Vergi mükellefiyeti seçilme flart›d›r. Vergi
Mükellefiyetinin takibi konusunda Organ Seçim-
leri Yönetmeli¤inin 3/D maddesi hükmü uygu-
lanmal›d›r.



Eskiflehir

Merkez ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›

Esas No: 2001/13

KARAR: Merkez ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›n›n 10.11.2001 tarihli 3 say›l› karar› ile
Düzce Sanayi ve Ticaret Odas› Yönetim Kurulu üyeli¤i seçimi yap›l›rken, yukar›da isimeri
yaz›l› Meclis üyeleri taraf›ndan yap›lan itiraz için sonucuna etkili görülerek seçimin durdu-
rulmas›na karar verilmifl ve yeni seçim tarihi 12.12.2001 olarak belirlenmifltir.

Baflkanl›¤›m›za itiraz konusu edilen ve seçimin durdurulmas›na sebep olan husus araflt›-
r›lm›fl, vergi dairesinden seçime kat›lacak tüm meclis üyelerinin ask› ilan›ndan, bir gün ön-
cesi itibariyle vergi kay›tlar›n›n olup, olmad›¤› ve vergi mükellefiyetlerinin devam edip etme-
di¤i hususunda bilgi toplanm›flt›r.

Ayr›ca Ticaret ve Sanayi Odas›ndan listede bulunan Meclis üyelerine ait Adli Sicil Kay›t-
lar› baflkanl›¤›m›zca istenmifltir.

Vergi dairesinden gelen cevab› yaz›ya göre vergi mükellefi olmayan meclis üyeleri yeri-
ne, yedek üyeler belirlenmek üzere, ilgili odadan listeler gelmekle 5-6-7/12/2001 tarihle-
ri içerisinde ask› ilan› süresi ifllemeye bafllam›flt›r.

Ask› ilan› ve seçim günüyle ilgili prosedür yerel bas›n yay›n organlar›nda ilan ettirilmifltir.

‹tiraz edenler taraf›ndan sunulan dilekçe içeri¤inden, Meclis üyelerinden ‹lyas Çelebi’nin
9.11.2001 ‹smail Esen’in 8.11.2001, A. Hac›islamo¤lu’nun 11.11.2001 ve Selahattin
Esen’in 8.11.2001 tarihinde vergi kay›tlar›n› yapt›rd›klar›, meclis komitelerine ve meclis
üyeliklerine seçildikleri tarihte bu kiflilerin vergi kay›tlar› olmad›¤›ndan yada daha sonra ka-
patt›klar›ndan dolay› üyeliklerinin düflürülmesi ve yerlerine yedek üyelerin ça¤r›lmas› ve ye-
dek üyelerinde vergi mükellefiyetlerin araflt›r›lmas› yolunda talepler oldu¤u görülmüfltür.

Yukar›da özeti aç›klanan dilekçeye Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› kontrolörü K. Kamil Cofl-
kun’un Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu üyesi olan, itiraz edenlerce verilen dilekçe-
ler sonucu yap›lan rapor özeti de eklenmifltir.

Rapor özetinin ikinci sayfas›n›n ilk paragraf›nda “Düzce Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis
üyelerinden ‹lyas Çelebi’nin 9.11.2001, ‹. Esen, 8.11.2001, A. H. ‹slamo¤lu 11.11.2001,
‹. Esen, 8.11.2001, A.H. ‹slamo¤lu 11.11.2001, S. Esen’in 8.11.2001 tarihinde vergi ka-
y›tlar› yapt›rd›klar› ‹smet fiengül’ün vergi kayd›n›n olmad›¤›, seçmen listelerinin ask›ya ç›ka-
r›laca¤› günden bir gün öncesi itibariyle, yönetim kurulunu seçme yeterlili¤inin olmad›¤› ve
kendili¤inden meclis üyeli¤inin düflmesi gerekti¤i, meclis üyesi ‹smet fiengül’ün zaten üyeli-
¤inin düflmüfl olmas›, yerine H. Gösteriflli’nin listeye al›nd›¤›, di¤er dört meclis üyelerinin de
düflürülerek yedek üyelerinden ça¤r›lmas› gerekti¤i” fleklinde görüfl bildirilmifl ise de;

5590 say›l› Ticaret ve Sanayi Odalar›, Ticaret  Odalar›, Sanayi Odalar›, Deniz Ticaret
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ÖZÜ: Seçmen listesinin ask›ya ç›kma tarihinden
bir gün önce vergi mükellefi oldukar› tespit edi-
len üyelerin seçime ifltirak etmeleri do¤ald›r.



Odalar›, Ticaret Borsalar› ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Bor-
salar› Birli¤i kanunun 2. bölümünde organlar bafll›¤› alt›nda odalar›n, meslek komiteleri,
meclis ve yönetim kurulu ad› alt›nda organlardan oluflaca¤›, komitelerince seçilecek ikifler
kifliden kurulaca¤› 13-15-16 maddelerinde düzenlenmifltir.

18. maddede yönetim kurullar›n›n, meclisin kendi üyelir aras›ndan iki y›l süre için seçi-
lece¤i 5-11 kifliden oluflaca¤› aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r.

Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n organlar›na üye olarak seçme ve seçilme yeterlilikleri ise 7
Nisan 1994 tarihinde 21898 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren Ticaret
ve Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar›, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Bor-
sas› ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i organ seçimleri hakk›nda 9.9.1989 tarihi ve
20277 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan önceki yönetmeli¤in baz› maddelerinde de¤iflik-
lik yap›lmas›na dair yönetmeli¤in 3/A-B-C-D bentlerinde düzenlenmifltir.

“D” bendinin “a” f›kras›nda, vergi mükellefiyetinin takibinin her takvim y›l› bafl›nda oda-
lar ve borsalar taraf›ndan vergi dairelerinden, bilgi al›nmak suretiyle yap›laca¤› düzenlenmifl-
tir. Ayn› bendin “d” f›kras›nda ihbar ve istihbarat sonucu vergi mükellefiyetinin sona verdi-
¤i tespit edilen üyeye, taahhütlü yaz› ile durumun tebli¤ edilece¤i ve 30 gün süre tan›narak
aç›klama yapmaya ve bir hata varsa düzeltmeye davet edilece¤i, üye taraf›ndan bu süre içe-
risinde baflvurulmad›¤› veya elde edilen bilginin yanl›fll›¤› belge ile kan›tlanmad›¤› takdirde
üye seçildi¤i organdan düflece¤i “e” f›kras›nda da seçilme yeterlili¤i bulunmad›¤› sonradan
anlafl›lanlarla, seçilme yeterlili¤ini yitirenlerin organlardaki üyeli¤inin bu tespitin yap›ld›¤› ta-
rihten itibaren kendili¤inden son bulaca¤› düzenlenmifltir.

Yap›lan tüm bu aç›klamalar neticesinde 12.12.2001 tarihinde yap›lacak olan Düzce Ti-
caret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu üyeli¤i seçiminin 10.11.2001 tarihindeki seçim de-
vam ederken yap›lan itiraz üzerine durdurulmas›na karar verilen tamamlaman›n seçimden
ba¤›ms›z ayr› bir seçim oldu¤u, ask› ilan›n›n bafllang›ç tarihi olan 5.12.2001 tari-
hinden bir gün öncesi itibariyle vergi mükellefi oldu¤u vergi kay›tlar›ndan an-
lafl›lan listedeki üyelerin seçime ifltirakleri mümkün görülmekte, Sanayi ve Tica-
ret Bakanl›¤›nca görevlendirilen kontrolörün yapt›¤› incelemeyle haz›rlad›¤› raporun bakan-
l›k ve konuyla ilgili oda idari birimlerini ilgilendirece¤i, Seçim Kurulu Baflkanl›¤›n› ba¤lama-
yaca¤›, Baflkanl›¤›m›zca yap›lan incelemenin 5590 say›l› Yasa ve bu yasaya istinaden ç›kar-
t›lan Tüzük ve Yönetmelik do¤rultusunda yap›larak bir sonuca var›ld›¤›, esasen meclis üye-
li¤i ve di¤er organlardaki üyeli¤in düflürülmesi yönündeki ifllemlerin yap›lmas›n›n Baflkanl›-
¤›m›z›n görevi dahilinde olmad›¤›, Merkez ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›nca sadece seçim
takvimi esas al›nmak suretiyle, ask› ilan›ndan bir gün önceki duruma göre sunulan listedeki
üyelerin seçme ve seçilme yeterlili¤ine sahip olup olmad›¤› hususunun resen gözetilece¤i,
üyeli¤in sona erdirilmesi ifllemlerinin oda organlar› ve ilgili Bakanl›kça yürütülmesi gerekti-
¤i hususlar› dikkate al›narak itiraz›n REDD‹NE karar verilmifltir.
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Konya 

‹dare Mahkemesi

Esas No: 1989/515

Karar No: 1989/774

‹LG‹L‹ MEVZUAT: 4081 ve 1580 say›l› Kanun hükümleri.

KARAR

TÜRK M‹LLET‹ ADINA

Hüküm veren Konya ‹dare Mahkemesince iflin gere¤i görüflüldü:

Davac› vekilinin mahkememize verdi¤i 9.10.1989 günü dilekçeyle duruflma iste¤inden
vazgeçti¤ini bildirdi¤inden davayla ilgili duruflma yap›lmas›na gerek görülmeyerek iflin esa-
s›na geçildi:

4081 say›l› Çiftçi Mallar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanunun 4 üncü maddesinin 2 inci
f›kras›nda; “Koruma Meclisi Azalar› Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odalar› bulunan yerlerde
bunlar›n da ifltirakiyle toplanan belediye meclisi taraf›ndan gizli reyle ve dört sene müddet-
le intihap olunurlar. Her intihapta befli asli, befli yedek aza olmak üzere on kifli seçilir. Asli
azalar aras›nda inhilal vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boflalan yere geçer. Müfla-
vi rey alm›fl olanlar aras›nda kura çekilir. Koruma meclisi azalar› aralar›ndan gizil reyle bir
reis ve bir reis vekili seçerler”. Hükmü yer alm›flt›r.

Kanun hükmündün de anlafl›laca¤› üzere, Çiftçi Mallar› Koruma Meclisi üyeleri, Ticaret
ve Sanayi ve Ziraat Odalar› bulunan yerlerde bunlar›n da seçime kat›lmas›yla belediye mec-
lisi taraf›ndan seçilece¤i öngörülmüfltür. Koruma Meclisine üye seçimi konusunda çeflitli Da-
n›fltay Kararlar› da Kanun hükmüne paralel olarak konuya aç›kl›k getirmifl olup, Çiftçi Mal-
lar› Koruma Meclisi seçimlerine Belediye Meclislerinin yan›s›ra Ticaret ve Ziraat Odalar›n›n
oda meclis üyelerinin tamam›n›n ifltirak ettirilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.

Olayda ise; Konya Büyükflehir Belediyesince 7.7.1989 tarihinde yap›lan Konya Çiftçi
Mallar› Koruma Meclisi ile Çiftçi Mallar› Murakabe heyeti üyelikleri seçimine Konya Ticaret
Odas›ndan üç üyenin ve Konya Ziraat Odas›ndan ise hiçbir temsilci davet edilmeden seçim-
lerin yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Oysa, yukar›da sözü edilen Kanun hükmünde ve Dan›fltay karrlar›nda da belirtildi¤i gibi,
Ticaret ve Ziraat Odas› kuruluflu bulunan yerlerde Çiftçi Mallar› Koruma Meclisi ile Mura-
kabe Heyeti seçimlerine oda meclislerinin üyelerinin tamam›n›n kat›lmas› gerekirken Tica-
ret ve Ziraat Odalar› oda meclis üyelerinin tamam› davet edilmeden belediye meclisince ya-
p›lan Koruma Meclisi ile Murakabe Heyetine üye seçiminde hukuka uyarl›k bulunmamakta-
d›r.
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ÖZÜ: Çiftçi Mallar› Koruma Meclisi seçimlerine,
ticaret ve ziraat odalar› meclis üyelerinin tümü-
nün kat›lmas› gerekir.



Daval›  (Konya Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›) vekili her ne kadar 1580 say›l› Belediye
Kanununun 73 üncü maddesine göre belediye meclislerinin ald›¤› kesin kararlara karfl› ‹çifl-
leri Bakanl›¤›na itiraz edilmesi üzerine bu itirazlar›n Dan›fltay taraf›ndan incelenip karara
ba¤lanaca¤›n› ileri sürmekte isede, 2575 say›l› Dan›fltay Kanununun 24 üncü maddesinde,
ilk derece mahkemesi olarak Dan›fltay’da görülecek davalar tek tek say›lm›fl olup, çiftçi mal-
lar› koruma meclisi seçimiyle ilgili belediye meclisince al›nan karara karfl› bakanl›¤a yap›lan
itiraz üzerine bu davan›n Dan›fltay’ca çözümlenece¤ine iliflkin yasan›n bu maddesinde ve di-
¤er maddelerinde herhangi bir hükme yer verilmedi¤inden, aksine ileri sürülen iddiada isa-
bet görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle dava konusu ifllemin iptaline....... temyiz yolu aç›k olmak üzere
10.10.1989 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

256



Sakarya 1. Merkez ‹lçe

Seçim Kurulu Baflkanl›¤›

Say› : 1987/1648

5590 say›l› Kanunun 3277 Kanunla de¤iflik Ek 5 inci maddesi gere¤ince, Kurulumuzun
gözetimi ve ednetimi alt›nda 12 Kas›m 1987 tarihinde yap›lacak olan Ticaret borsas›n›n
Meslek komiteleri Seçimi sebebiyle, bu kanun maddelerine göre Ticaret Boras›n›n 12 Ka-
s›m 1987 tarihinde yap›lacak seçimlerinde, yönetim kuruluna seçilip seçilmeyece¤inin bil-
dirilmesi istenmektedir.

5590 say›l› Kanunun 3277 say›l› Kanunla de¤iflik 12 inci maddesi gere¤ince, yönetim
kurulunda sürekli olarak en fazla on y›l görev yapabilirler, aradan bir seçim devresi geçme-
dikçe yeniden seçilemezler, yine 5590 say›l› Kanunun geçici 5 inci maddesi 4,5,10,11 ve
12 inci maddelerin 1987 y›l›nda yap›lacak seçimlerden, 18 inci maddenin 4 b ve son f›k-
ras› ise 1988 y›l›nda yap›lacak seçimlerden itibaren uygulan›r denilmekte, sözü edilen bu
maddeye göre Ticaret Borsas›n›n 12 Kas›m 1987 tarihinde yap›lacak seçimlerinde yöne-
tim kuruluna seçilmenizde herhangi bir sak›nca bulunmamaktad›r.

Bilgi edinilmesi rica olunur. 6.11.1987*
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ÖZÜ: 10 y›ldan fazla görev yap›lamayaca¤›na
dair hükmün 1987 y›l›nda yap›lacak seçimler-
den itibaren uygulanmas› gerekir.

*Sakarya 1. Merkez ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›n›n bu karar›, seçimler esnas›nda zaten 10 y›ll›k görev süre-
sini doldurmufl olan bir üyeye hitaben yaz›lm›flt›r.




