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İlgide kayıtlı yaz|nv ile 20l8 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Oda/borsa organ seçimleri
siirecinin daha da iyileştirilmesi amacıyla Birliğimizce çalışma başlatıldığı ve bu amaçla
oda/borsa organ seçimleri sürecinde Odamızca yaşanılan sorunlann (mevzuat uygulamalan,
ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu ile yürüttilen çalışmalar vb) ve bu sorunlara ilişkin çözüm
önerilerinin tarafınıza gönderilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda Odamızca 2018 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen oda/borsa organ seçimleri
siirecinde yaşanılan sorunlara ilişkin görüşlerimizin yer aldığı tablo ilişikte sunulmuşfur.

Konu hakkında bilgilerinizi arz ederim.

Saygılanmla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter V.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
rven

Mevzuat Uygulamaları İle İlglll Sorunlar Çözüm Önerileri
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organ seçimleri yönetmeliğine göre göre tiizel kişilerin oy kullanabilmesi için

ttizel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tiizel kişinin tescilli ana

sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip

olduklanna dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin

veya ticaret sicilinden alınmış imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. Ancak

sandık kurullanna sunulan imza sirkülerinin değişip değişmediğinin, sunulan

imza sirkülerinin son imza sirküleri olup olmadığının tespit edilmesi sandık

kurulları açısndan seçim esnasında mümkiiı değildir. Nitekim süresiz yetki

verilen bir imza sahibinin yetkisi kaldırılmış, yeni bir yetkili atanmış olabilir.
Ancak eski imza sirküleri ile giden eski yetkili, yürürlükteki maddeye göre oy

kullanabilir. Yürürlükteki mevzuata göre bunun önüne geçilmesi imkansızdır. Öte

yandan sand* kurullarındaki görevlilerin imza sirkülerinin ttizel kişilerin temsil

ettikleri ttizel kişinin tesçilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem

yapma yetkisine sahip olup olmadıklarını da o an seçim esnasında anlayabilmeleri

mümkün olmamaktadır.

Organ Seçimleri Yönetmeliğinden tüzel kişilerin imza sirküleri
ile oy kullanmasına cevaz veren maddenin kaldırılması
önerilmektedir.

İlçe Seçim Kurulu/Sandık kurulu ile ilgiti Sorunlar Çözüm Önerileri
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Malumunuz olduğu üzere, odalartmızn organ seçimleri sürecinde önce meslek

gruplarına göre meclis ve meslek komitesi üyeleri, sonrasında yönetim kurulu

üyeleri seçilmektedir. Ayrıca ttizel kişilerin oy kullanması ile ilgili bilinmesi
gereken ayrıntılar söz konusudur, geçerli ve geçersiz oy pusulalarınrn ayrımı ise

son derece önemlidir. Bu kapsamda organ seçimlerinin gerçekleşmesi stirecinde

ilçe seçim kurulu üyelerinin Organ Seçimleri ile ilgili mevzuatı çok iyi bilip
uygulaması gerekmektedir. Ancak uygulamada ilçe seçim kurulu üyelerinin 5l74
sayılı Kanuna içstinaden yapılacak seçimlerle ilgili hiç bir bilgilerinin olmadığı

değerlendiri lmektedir.

Seçimler öncesinde ilçelerde odalarımızca ilçe seçim kurulu

üyelerine eğitimler verilse de söz konusu eğitimler yeterli

olamayabilmektedir. YSK tarafından il ve ilçe seçim kurulları
personellerinin odaların seçim sistemi, mevzuatı hakkında

bilsilendirme yapması önerilmektedir.

Diğer Sorunlar Çözüm Önerileri
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Tüm odalarda seçimin hemen öncesinde uygulamaya sokulan üyelik programı

malesef son seçimlerde ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşarrmaslna sebep olmuştur.

Raporlamalar ve uygulamalar ihtiyaca cevaz verTnemiş, düzeltilmesi için ciddi
zamanharcanmış, hata ve aksaklıkların düzeltilmesi için defalarca kez
görüşülmek durumunda kalınmıştır.

Seçimlerinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


