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DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ 
HİZMET ŞEREF BELGESİ VE PLAKET YÖNETMELİĞİ 

 
Amaç  
Madde 1 - Ticaret ve Sanayide dürüstlüğü, akte sadakati şiar edinen, istihdam imkânları yaratan, mesleki, 

sosyal ve hukuki sorumlulukların bilincinde olan teşebbüs unsurunun çoğalması ile Ticaret, Sanayi ve Turizmin 
gelişmesini teşvik etmektir. . Bu amaca uygun teşebbüs ve hizmetlerin sahipleri, bu Yönetmelikte belirlenen şart 
ve usullere göre Hizmet Şeref Belgesi ve Plâket ile taltif edilirler. 

Deyimler Madde 2 - Bu Yönetmelikte Oda deyimi Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını; Borsa deyimi Ticaret Borsalarını, Birlik deyimi Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğini, ifade eder. 

Hizmet Şeref Belgesi ve Plâket Verilebilecekler 
Madde 3 - Her yıl Oda ve Borsa Meclislerince Yönetim Kurullarının teklifi ile aşağıdaki nitelikleri haiz 

gerçek ve tüzel kişilere Şeref Belgesi ve Plâket verilmesine karar verilebilir. 
a) Asgari on yıl Meclis ve Yönetim Kurulunda hizmet verenler, 
b) Süre ile kayıtlı olmaksızın yukarıdaki hizmetlerde üstün başarı gösterenler,  
c) Yurt ekonomisine etkin ve sürekli istihdam imkânları yaratanlar, 
d) Ekonomiye teknolojik yenilik getiren ve üretim artışına katkıda bulunanlar,  
e) Yurt malını dışarıya tanıtmak ve ihraç etmekte belirgin başarı elde edenler,  
f) Vergi sadakatine örnek olanlar, 
g) Örnek sanayici ve tacir niteliğinde olanlar, 
h) Oda ve Borsaların kadrolarında üstün başarı ile hizmet edip herhangi bir suretle görevinden ayrılanlar, 
i) İhracat ve turizmin gelişmesinde büyük yararlıkları görülen yerli ve yabancılar. 
Madde 4 - Her yıl Birlik Yönetim Kurulunca aşağıdaki nitelikleri haiz olanlara Hizmet Şeref Belgesi 

ve/veya Plâket verilmesine karar verilebilir. 
a) Birlik Genel Kurul delegeliği görevinde 10 yıl, 20 yıl ve 30 yılı dolduranlar, 
b) Süre ile bağlı olmaksızın Birliğin amacı ve görevleri ile ilgili üstün başarı ve hizmetleri görülenler, 
c) Birlik kadrolarında üstün başarı ile hizmet edip herhangi bir suretle görevinden ayrılanlar. 
Madde 5 - Oda ve Borsa Meclisleri, faaliyet çevrelerinin özelliklerine göre Hizmet Şeref Belgesi ve 

Plâket verilebilecekler için ayrıntılı kriterler ihtiva eden ve bu Yönetmeliğe aykırı düşmeyen talimatname 
düzenleyebilirler. 

Ancak, aşağıdaki şartların aranması zorunludur.  
a) Akte riayetsizlikten mahkum edilmemiş olmak, 
b) İhraç ettiği mallarda itilâflı bir bozukluk çıkmamış olmak, 
c) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş bulunmak. Bu şartlar Birlik için de geçerlidir. 
Şeref Belgesi ve Plâketlerin Veriliş Şekli 
Madde 6 - Şeref Belgesi ve Plâket ayrı ayrı verilebileceği gibi her ikisi de bir arada veya değişik 

zamanlarda aynı kişiye verilebilir. 
Madde 7 - Şeref Belgesi ve Plâketler Oda ve Borsalarda kendi imkânları ile belli zamanlarda 

düzenlenecek merasimlerle, Birlikte ise her yıl Genel Kurul huzurunda verilir. Mazeretleri nedeniyle 
bulunmayanların yakınlarına, ölüm halinde ise en yakın varisine verilir. 

Madde 8 - Şeref Belgesi ve Plâket veren kuruluşlar bunların sıra numarasını ihtiva eden birer kayıt 
defteri tutarlar. 

Şeref Belgesi ve Plâketlerin Düzenlenmesi 
Madde 9 - Şeref Belgesi ve Plâketlerin Beratı ile Plâketlerin şekli Oda, Borsa ve 
Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. 



Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci paragrafı ve aynı maddenin (a) bendindeki 
değişikliğe bağlı olarak, Birlik 51 inci Genel Kurulunda; 

a) Birlik Genel Kurulu delegeliğinde 10 ila 19 yılını doldurmuş ve halen delege olanlara Hizmet Şeref 
Belgesi verilecektir. 

b) 20 yılını ve 30 yılını doldurmuş olan Genel Kurul delegeleri ile 30 yıldan fazla Genel Kurul delegeliği 
yapmış ve halen delege olanlara Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket verilecektir. 

c) 30 yıldan fazla Genel Kurul delegeliği yapmış ancak halen delege olmayanlara sadece Hizmet Şeref 
Belgesi verilecektir. 

Yürürlük ve Yürütme 
Madde 10 - Bu Yönetmelik, Birlik 38. Genel Kurulunca kabulünü takibeden ay başından itibaren 

yürürlüğe girer. 
Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri Oda, Borsa ve Birlik Yönetim Kurullarınca yürütür. 
 
 



 


