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YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, 5590 sayılı kanun kapsamında 
01.01.1968 tarihinde İstanbul Ticaret Odasından nakil edilen 122 üye 
ile Gazipaşa Caddesi Numara 9’da “Yalova Ticaret Odası” olarak 
kurulmuştur.

1995 yılında Yalova’nın il olmasının ardından 15.08.1995 tarih ve 54 
sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı oluru ile Odamız statüsünün Ticaret 
Odası’ndan, “Ticaret ve Sanayi Odası” olarak değiştirilmesi 
gerçekleşmiştir. 

Odanın ilk Meclis Başkanı Sayın Enver Üstün, bugün Meclis Başkanı ise 
Muğlim Bağatar’dır. Odamız Meclisi 33 Erkek, 1 Bayan olmak üzere 34 
Üyeden oluşmaktadır. 

İlk Yönetim Kurulu Başkanı ise Sayın Mümtaz Biner’dir. Bugün ise  
Yönetim kurulu Başkanı Tahsin Becan’dır. Odamız Yönetim ise 9 üyeden 
oluşmaktadır.

Yalova Merkez ilçe ile bağlı 5 ilçesi (Altınova, Armutlu, Çınarcık, 
Çiftlikköy, Termal) Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma alanı 
içersindedir. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda kayıtlı üye sayısı 
4500’ün üzerinde olup, Meslek Grubu sayısı 13’tür.
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

Odalar Madde 4- 
Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak 
ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine 
getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır.

Odalarda ehliyet, temsil ve imza yetkisi 
Madde 11- Odalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, 
tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal 
faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, 
okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde 
şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî 
işlemler yapmaya yetkilidirler. Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu 
üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. 

Odaların görevleri
Madde 12- Odaların görevleri şunlardır:
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve 
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere 
ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri 
vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her 
çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde 
edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda 
üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt 
yapıyı kurmak ve işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki 
iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca 
maddelerin piyasa yatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla 
yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve 
başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî 
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menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına 
dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, 
Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h) Yurt içi ve yurt 
dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci 
maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî yat tarifelerini, kendi üyeleri 
için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve 
onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına 
uygun şekilde gelişmesine çalışmak. 
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu 
konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente 
komisyonu ve ücretleri ile liman masraarı gibi bilgileri toplamak ve bunları 
mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en 
son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, 
navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere 
Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masraarı 
hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege 
bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaarda hakemlik yapmak. 
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına 
sunmak. 
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve 
Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik 
aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde 
bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde 
odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli 
hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe 
teklifte bulunmak. 
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y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları 
doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca 
sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; 
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar 
kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme 
lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 
8777
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile 
ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve 
dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; 
meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları 
yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya 
ilişkin belgeleri düzenlemek, 
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaarda hakem olmak, tahkim 
kurulları oluşturmak, 
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, 
müzeler ve kütüphanelere katılmak, 
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri 
bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, 
teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi 
olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret 
merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini 
de yaparlar.

Oda organları Madde 13- Odanın organları şunlardır: 
a) Meslek komiteleri. 
b) Meclis. 
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu. 

Oda meslek komitelerinin görevleri
Madde 15- Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri 
tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. 
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b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda 
başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak 
üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. 
c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi 
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Oda meclisinin görevleri Madde 17- Oda meclisinin görevleri 
şunlardır:
a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklieri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân 
etmek. 
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması 
halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilaarı çözmek üzere tahkim 
müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi 
listelerini onaylamak.
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek 
cezaları karara bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç 
para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak 
olmaya karar vermek. 
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine 
ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları 
kurmak. 
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve 
kongrelerine delege göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti 
terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî 
afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme 
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güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı 
ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar 
konusunda yönetim kurulundan gelen teklieri inceleyip karara bağlamak ve 
gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş 
kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği 
vermek. 
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getir.

Oda yönetim kurulunun görevleri Madde 19- Oda yönetim 
kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma teklierini ve bunlara ilişkin raporları oda 
meclisine sunmak
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, 
yükselme ve nakillerine karar vermek. 
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun 
uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere 
meclise sunmak. 
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu 
hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki 
ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe 
belirlenen maddelerin piyasa yatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun 
vasıtalarla ilân etmek. 
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen 
esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 
ödüllendirmek. 
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve 
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile 
okul ve derslik yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir 
organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
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Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri 
Madde 20- Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını 
başkana, üyelerinden birine veya bir kaçına yahut genel sekretere 
devredebilir.

Oda disiplin kurulunun görevleri Madde 22- Oda disiplin 
kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili 
mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini 
önermek.

Oda gelirleri Madde 23- Odaların gelirleri şunlardır: 
a) Kayıt ücreti. 
b) Yıllık aidat.
c) Munzam aidat. 
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler. 
e) Belge bedelleri. 
f) Yayın gelirleri. 
g) Bağış ve yardımlar.
h) Para cezaları.
ı) İştirakler kârı. 
j) Gemilerden alınacak ücretler.
k) Misil zamları.
l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri.
m) Tarife tasdik ücreti.
n) Sair gelirler.

Odaların bütçesi Madde 27- Odaların bütçeleri, 
Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun 
olarak, yönetim kurullarınca hazırlanır ve meclislerince onaylanır. Bütçe, 
takvim yılına göre düzenlenir. Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı 
veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak 
imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine 
sayman üyenin imzası aranır. Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce 
saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına 
sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re'sen yapılabilir.
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Toplantı ve karar yeter sayısı Madde 96- 
Oda, borsa ve Birlik organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. 
Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu için toplantı ve karar yeter sayısı üye 
tamsayısının çoğunluğudur.

Oda, borsa ve Birlik organları toplantılarında çekimser oy kullanılamaz. 
Oda ve borsa yönetim kurulları haftada bir, meclis ve meslek komiteleri ayda 
bir, disiplin kurulları, kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı 
üzerine toplanır.

Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komiteleri, gerektiğinde 
başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Oda ve borsaların 
bütün meslek komiteleri altı ayda bir müşterek toplantı yapar. Bu toplantıya 
yönetim kurulu da katılır.

Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak 
altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları 
halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar. 

Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler 
hakkında uygulanmaz.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste 
üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği 
kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır. Oda veya borsa 
üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, oda, borsa ve Birlik 
organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye 
çağrılır. 

Oda, borsa veya Birlik organlarında yer alanların ölümü, istifası veya 
mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesi gibi hallerde de yerlerine yedek 
üye çağrılır. 

Yedek üyelerin çağrılmasında, aldıkları oy sayısı göz önünde tutulur. Ayrıca 
Birlik için, yedek üyelerin göreve çağrılmasında bu Kanundaki temsil esasları 
dikkate alınır.
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Odalar ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevinin 
herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, oda, borsa veya Birlik yönetim 
kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri kalan 
süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve Birlik Başkanı seçilir. 
Seçimlere kadar en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar. 

ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
 
Toplantı gündemi ve yeri
Madde 19 — Organ toplantılarının gündemi, genel sekreter veya 
görevlendireceği personel tarafından yapılacak hazırlık üzerine, ilgili organ 
başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenir. 
Ayrıca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar, beş kişilik 
meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç, dokuz 
kişilik meslek komitesinde en az dört ve on bir kişilik meslek komitesinde en 
az beş üyenin meslek komitesi başkanlığına; meclis üyelerinin en az dörtte 
birinin meclis başkanlığına ve yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin 
yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine 
toplantıların gündemine yeni maddeler eklenir.  
Organ toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde 
hizmet binası dışında da toplanılabilir

Hazirun cetveli
Madde 20 — Toplantı yeter sayısını, üyelerin toplantılara katılımını ve başka 
yerde görevlendirilen üyeleri tespit etmek amacıyla tüm üyelerin isim ve imza 
bölümlerini içeren hazirun cetveli, ilgili organ başkanının gözetiminde genel 
sekreter veya görevlendirdiği yardımcısı, şubelerde ise şube müdürü 
tarafından tutulur ve muhafaza edilir.
Hazirun cetveli, organ toplantılarına katılmak üzere gelen üyeler tarafından 
her toplantı öncesinde imza edilir. Toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin 
karşısına toplantıya katılmadığı veya görevli olduğu yazılır.

Toplantıya katılmamanın sonuçları
Madde 25 — Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların 
yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu 
ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri 
üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin kesinleştiği tarihten 
sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak 
hesaplanır.
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Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının 
üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin 
üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması 
nedeniyle toplantıların gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen 
toplantılar için düzenlenen hazirun cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine 
kenarları mühürlenerek yapıştırılır.

Bu Yönetmelik hükmüne uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde 
görevlendirilmeleri nedeniyle organ toplantılarına katılamayan üyeler, bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkrasının uygulanmasında katılamadıkları bu 
toplantılara katılmış sayılır.

Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter/şube 
müdürü tarafından tutulan devam çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler 
ilgili organ başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, üyelikten 
çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin 
yerine yönetim kurulu başkanı/ şube başkanı veya ilgili organ başkanı 
tarafından yedek üyeler çağrılır.

Bu maddenin uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur.

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
Madde 79 — Odalarda karar ve denetim organı meclis, yürütme organı 
yönetim kuruludur. Meclis, soru veya meclis araştırması yoluyla denetleme 
yetkisini kullanır.

Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel 
yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yönetim kurulu adına sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, yönetim kurulu başkanı veya 
üyelerinin birinden açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. 
Soru önergesi, sadece bir meclis üyesi tarafından imzalanır ve meclis 
başkanlığına verilir. Sözlü sorular derhal, yazılı sorularda en geç bir sonraki 
meclis toplantısında cevaplandırılır. Konuları aynı olan sözlü sorular 
birleştirilerek cevaplandırılabilir.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için oluşturulacak ihtisas 
komisyonları marifetiyle yapılan incelemeden ibarettir. Meclis araştırmasına, 
meclis üye tamsayısının  dörtte birinin meclis başkanlığına yapacağı yazılı 
müracaat üzerine meclis tarafından karar verilir.
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Altı ay geçmedikçe aynı konuda soru önergesi verilemez ve meclis araştırması 
istenilemez.

Komisyonlar
Madde 80 — Meclis/şube meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden 
itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme 
komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi 
yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis/şube meclisi, 
kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları 
kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir.

Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk 
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 
Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya 
katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.
Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı 
devam çizelgesi, ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza 
edilmek üzere genel sekretere/şube müdürüne verilir.
Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan 
üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir 
tutanakla meclis/şube meclisi başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında 
meclisçe/şube meclisince komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. 
Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının 
altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe/şube 
meclisince yeniden seçim yapılır.

Komisyon, çalışmalarında genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi 
yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter/şube müdürü veya hizmet 
birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.

Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde 
hizmet binası dışında da toplanılabilir.
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