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SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN 
 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinden alınma 05.03.2018 tarih 3752 sayılı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından alınma 01.03.2018 tarihli ve 38548646-434.99-E-00032449677 Sayılı yazıda  

 

1-“Organ Seçimleri hakkında Yönetmeliğin 5.ve 6.maddelerinin son fıkralarında seçme ve seçilme 

yeterliliklerinden süreye ilişkin olanların gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmiş 

olduğundan seçme ve seçilme yeterlilikleri arasında olan en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı, 

seçilebilme yeterlilikleri arasında yer alan temsil ve bağlayıcı işlem yapabilme yetkisine en az altı aydır sahip 

olma şartı ile seçme ve seçilebilme yaşına dair şartların seçim tarihi itibariyle gün hesabi yapılmak suretiyle 

hesaplanması gerekmektedir.  

  

2-“Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Ticaret Borsalarında 

Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 maddesi uyarınca oda veya borsa tarafından 

gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek 

komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması gerektiğinden seçim tarihinden önceki 

altı aylık zaman zarfında yapılan meslek grubu düzenlemeleri ile meslek grubu değişikliklerinin yapılacak 

olan seçimlerde dikkate alınmaması, seçim tarihinden altı ay öncesindeki meslek grupları ve bu meslek 

gruplarındaki kayıtlı üyeler esas alınmak suretiyle seçimlerin yapılması gerekmektedir.  

  

3-“Ticari işletmeden ticaret şirketine veya ticaret şirketinden ticari işletmeye dönüşümlerde ise gerçek 

kişiden tüzel kişiye veya tüzel kişiden gerçek kişiye dönüşüm söz konusu olduğundan dönüşme sonucunda 

meydana gelen şirket veya işletmenin yeni üye olarak kabul edilmesi ve bahse konu en az iki yıllık üyelik 

süresi şartı ile en az altı aydır temsil ile bağlayıcı yapma yetkisini haiz olma şartının hesaplanmasında yeni 

üyenin kayıt tarihinin esas alınması gerekmektedir.  

 

Bu genel ge gereği; 

1-Seçim tarihinden en az iki sene öncesine kadar kayıt yaptırmayan firmalar bu süre zarfında şahıs 

firmasından şirkete ve şirketten şahıs firmasına dönüşüm yapan firmalar TOBB tarafından isteye 

alınmamıştır. .   

 

2- Ayrıca seçim tarihinden geriye dönük 6 ay süre zarfında meslek grubu değişen firmalar eski gruplarında 

oy kullanacaklardır.  

 

3-En az altı ay öncesinden temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olmayan firmalar seçme ve 

seçilme hakkına haiz bulunmamaktadır.  Sadece seçme hakkına haiz bulunmaktadır.  

 

 

Üyelerimize  

Önemle duyurulur.    
 

Yönetim Kurulu Başkanlığı  


