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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

	 Recep	Özel	 Ramazan	Can	 Yusuf	Başer
 Isparta  Kırıkkale Yozgat

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/1287)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

GENEL GEREKÇE
Kanun Teklifiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda düzenleme 

yapılarak milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan 
Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 
aday olamamaları veya seçilememeleri halinde eski görevlerine dönme imkânı tanınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık 

için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinin, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecekleri hükme 
bağlanmaktadır. Bu süreçte, Birlik Başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim 
yapılamayacağı ve yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyenin çağrılacağı düzenlenmektedir.

Öte yandan Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri 
için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısının, bunun yokluğunda en yaşlı üyenin 
geçici olarak başkanlık görevini yürüteceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Sanayi,	Ticaret,	Enerji,	Tabii	Kaynaklar,		 16/11/2018
	 Bilgi	ve	Teknoloji	Komisyonu
	 Esas	No:	2/1287
	 Karar	No:	3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Isparta Milletvekili Recep ÖZEL, Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN ile Yozgat Milletvekili 

Yusuf BAŞER tarafından 13/11/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan 
ve Başkanlıkça 13/11/2018 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 2/1287 esas 
numaralı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 15/11/2018 tarihinde yaptığı 3’üncü Toplantısında, Kanun 
Teklifi imza sahibi Sayın Recep ÖZEL ile Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2/1287 esas numaralı Teklif ile; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanununda düzenleme yapılarak milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara 
seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda 
ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, aday olamamaları veya seçilememeleri halinde eski 
görevlerine dönme imkânı tanınmaktadır.

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Sayın Recep ÖZEL tarafından;
Ø	Kanun teklifiyle seçim hukuku çerçevesinde adaylık için görevinden ayrılan başkanlar ve 

yönetim kurulu üyelerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilme 
imkânı sağlandığı,

Ø Konunun gelişimi içinde birçok kanun değişikliği yapıldığı, herkesin aday olmasının önünün 
açılmasının demokrasinin de bir gereği olduğu,

Ø Daha geniş kapsamlı bir seçim mevzuatı çalışmasının içinde diğer kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının da değerlendirilebileceği,

Ø Uygulamada görüleceği üzere bu imkânın tanınmasıyla her siyasal partiden bu camia içinden 
adayların çıkabileceği,

ifade edilmiştir.
Komisyon üyelerince;
Ø Temelde özerk olması gereken kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasa’dan 

aldıkları yetki ve görevleri yerine getirirken bu kuruluşların içine siyasetin günlük çıkarlarının nüfuz 
etmemesi gerektiği,

Ø Sayısı yirmiyi bulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetki ve görevleri, 
yönetim organlarının oluşumu, istifaları, görevlerine geri dönme olanakları açısından tutarlı, eşit ve adil 
yaklaşılması gerektiği, ilkesel olarak diğer kuruluşların da bu düzenleme kapsamına dâhil edilmesinin 
uygun olacağı,
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Ø Demokrasi ve katılım ilkeleri açısından Türkiye ekonomisinin can damarı olan odalar ve 
borsaların yönetiminde yer alan kişilerin anayasal haklarını kullanımının güçlendirilmesinin olumlu 
karşılandığı,

Ø Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının yönetim organlarında olanların da bu kapsamdan 
yararlandırılması gerektiği, bu çerçevede siyaset kurumunun güçleneceği,

ifade edilmiştir.

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Teklifin;

Ø Çerçeve 1’inci maddesi, aynen kabul edilmiştir.

Ø 1’inci maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemenin 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında tanımlı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
(oda, birlik, federasyon ve konfederasyon) için de yapılmasını temin eden bir düzenlemenin yeni çerçeve 
2’nci madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesi kabul edilmiştir.

Ø Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3’üncü maddeleri, 3 ve 4’üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Ayrıca, verilen redaksiyon yetkisi doğrultusunda kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve 
esaslar çerçevesinde kabul edilen önerge doğrultusunda kanun teklifinin başlığı “Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak redaksiyona tabi tutulmuştur.

Kanun Teklifinin 1 ve 2’nci maddeleri ile 5174 ve 5362 sayılı kanunlara eklenen ek maddeler 
kapsamında seçimlere katılan yönetim kurulu üyesinin yerine çağırılan yedek üyenin geçici olarak 
asil üyenin yerine görev yapacağının açık olduğu, asil üyenin görevine dönmesi halinde bu kişinin 
kendiliğinden yedek üyelik konumuna döneceği, ancak asil üyenin seçilmesi veya görevine dönmemesi 
halinde adı geçen kanunların diğer maddelerindeki hükümler uyarınca yedek üyenin asil niteliği 
kazanacağı hususunun Komisyonumuzca tekraren vurgulanması benimsenmiştir.

İçtüzük’ün 45’inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonun 
temsil edilmesi amacıyla Zonguldak Milletvekili Ahmet ÇOLAKOĞLU ve İstanbul Milletvekili İffet 
POLAT özel sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Mustafa	Elitaş	 Fahri	Çakır	 Ahmet	Çolakoğlu

 Kayseri Düzce Zonguldak

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

	 İffet	Polat	 Müzeyyen	Şevkin	 Abdurrahman	Başkan

 İstanbul Adana Antalya

 (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye

	 Vahit	Kiler	 Yasin	Öztürk	 Metin	Bulut
 Bitlis Denizli Elazığ

  (Muhalefet şerhim var)

 Üye Üye Üye

	 Osman	Boyraz	 İzzet	Ulvi	Yönter	 Tacettin	Bayır
 İstanbul İstanbul İzmir

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Cihat	Sezal	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Semra	Kaplan	Kıvırcık
 Kahramanmaraş Manisa Manisa

  Üye

  Hacı	Özkan
  Mersin
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   16.11.2018
	 	 	 Yasin	Öztürk
   Denizli
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ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL VE 
2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIL-
MASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Milletvekili ve mahalli 
idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için 
görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik 
Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya 
seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu 
süreçte, Birlik Başkanı ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim 
kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır.

Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim 
kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için 
öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan 
yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici 
olarak başkanlık görevini yürütür.”

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 
İLE ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK 
KURULUŞLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Milletvekili ve mahalli 
idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için 
görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik 
Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya 
seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu 
süreçte, Birlik Başkanı ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim 
kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır.

Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim 
kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için 
öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan 
yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici 
olarak başkanlık görevini yürütür.”

MADDE 2- 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Milletvekili ve mahalli 
idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için 
görevinden ayrılan esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşları genel başkanı ve başkanları ile yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, aday olamadıkları veya 
seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu 
süreçte, genel başkanın ve başkanların yerine 
seçim yapılmaz; yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılır.
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MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

Genel başkanın ve başkanların eski 
görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin 
sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı 
yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütür.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM Basımevi - 2018

(Isparta Milletvekili Recep Özel ve 
2 Milletvekilinin Teklifi)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)


