
 
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI,  

SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE  
TİCARET BORSALARI ÜYELERİNE VERİLECEK  
DİSİPLİN CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
Amaç  
Madde 1 - 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 74. maddesi gereğince hazırlanan bu 

Yönetmeliğin amacı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde 
bulunan, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde 
davranmayan üyeler hakkında verilecek disiplin cezaları esaslarını düzenlemektir. 

Deyimler 
Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Oda deyimi: 
Ticaret ve Sanayi Odalarını, Ticaret Odalarını, Sanayi Odalarını ve Deniz Ticaret Odalarını, 
b) Borsa deyimi: Ticaret Borsalarını, c) Birlik deyimi: 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğini, ifade eder. 
Disiplin Cezaları 
Madde 3 - Disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller şunlardır: A) Uyarma: Mesleğin 

icrasında daha dikkatli olunması ve davranışlarını düzeltmesi gereğinin ilgiliye bir mektupla bildirilmesi'dir. 
Uyarma cezası sicile geçmez. 
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hareketler şunlardır: 
1. Meslek Şeref ve Haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak, 2. Üyelik görev ve 

sorumlulukları ile ilgili Yönetim Kurulunca yapılan davet ve talebin icabını mazeretsiz olarak yerine 
getirmemek, 

3. Mensup olduğu odanın, borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarfetmek, 
4. Müşteri veya iş sahipleri ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı harekette bulunmak. 
B) Kınama: 
Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi'dir. Kınama cezasını 

gerektiren fiil ve hareketler şunlardır: 
1. Mensup olduğu Odanın, Borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici asılsız yayında bulunmak, 
2. Müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütünü yerine getirmemek, 3. İş ilişkisinde bulunduğu 

kimseler hakkında haksız ithamda bulunmak, 
4. Satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, " 
5. Nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmak. 
Üye bir defa uyarma cezası aldıktan sonra bu Yönetmeliğin 9'ncu maddesinde belirtilen süre içinde aynı 

cezayı gerektiren yeni bir davranışta bulunduğu takdirde hakkında kınama cezası verilir. 
C) Üyelikten geçici çıkarma: 
Üyenin 2 aydan az ve oniki aydan fazla olmamak üzere Oda veya Borsa üyeliğinden çıkarılması'dır. 
Üye bir defa kınama cezası aldıktan sonra bu Yönetmeliğin 9'ncu maddesinde belirlenen süre içinde aynı 

cezayı gerektiren hali tekerrür ettiği takdirde hakkında Oda veya Borsa üyeliğinden geçici olarak çıkarma cezası 
uygulanır. 

D) Üyelikten sürekli olarak çıkarma: 
Üyenin, üyesi bulunduğu Oda veya Borsadan ve Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi'dir. 
Sürekli olarak çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak veya hileli 

iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesin olarak mahkum olma halinde Oda veya Borsa üyeliğinden sürekli 
olarak çıkarma cezası uygulanır. 



Üyelikten sürekli olarak çıkarılanlar mahalli Ticaret Sicili Memurluğuna bildirilir. Üyelikten sürekli 
olarak çıkarılanlar Oda ve Borsa üyelerine ve Ticaret Siciline kayıtlı bulunanlara mevzuat tarafından tanınan hak 
ve menfaatlerden sürekli olarak yararlanamazlar. 

Disiplin Kovuşturmasının Yürütülmesi  
Madde 4 - Oda ve Borsa üyeleri hakkında Disiplin Kovuşturması, Yönetim Kurulları tarafından, Birlik 

organlarına seçilmiş bulunanlar hakkındaki kovuşturma ise Birlik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
Üyeler hakkında, başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına mani 

değildir. 
Disiplin Cezası Verme Yetkisi 
Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen, üyelikten sürekli çıkarma cezası, Yönetim 

Kurullarının teklifi ile Meclisler tarafından, uyarma, kınama ve üyelikten geçici çıkarma cezaları Yönetim 
Kurulları tarafından, Birlik organlarına seçilenler hakkında uygulanacak disiplin cezaları ise Birlik Yönetim 
Kurulu tarafından verilir. 

Savunma  
Madde 6 - Üyeler hakkında yapılacak disiplin soruşturmasında yazılı savunma istenmesi ve bu savunma 

için tebellüğ tarihinden itibaren en az on günlük süre tanınması zorunludur. 
Yönetim Kurulları haklarında soruşturma yapılan üyelerin talebi halinde veya doğrudan doğruya 

kendilerini dinlemek üzere davet edebilirler. Geçerli bir mazeret beyan etmeksizin davete uymayan üyelerin 
dinlenmesinden vazgeçilir. 

 
 
Soruşturmanın Başlatılması ve Sonuçlandırılması 
Madde 7 - Yetkili Kurullar, ihbar ve şikayetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde 

soruşturmaya başlamak ve en geç iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadırlar. 
Cezalara İtiraz 
Madde 8 - Disiplin Cezaları 10 gün içinde ilgililere iadeli taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığı 

teslim suretiyle tebliğ edilir. İlgililer Yönetim Kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı tebellüğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Oda ve Borsaların meclislerine ve meclislerce verilen disiplin cezalarına karşı Birliğe, 
Birlik tarafından verilmiş disiplin cezalarına karşı da Ticaret Mahkemelerine itirazda bulunabilirler. Ancak 
yetkili kurulların verdiği uyarma cezası kesindir. 

Disiplin Cezalarının Uygulanması 
Madde 9 - Kınama cezası ile üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten sürekli olarak çıkarma cezalarına ait 

kararlar kesinlik kazanmadıkça uygulanamaz. 
Kesinlik kazanan kararlardan kınama, üyelikten geçici veya sürekli çıkarma cezaları sicile işlenir. 
Uyarma cezaları ise sicile geçmez. 
Üye, Cezasının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde herhangi bir disiplin suçu işlemediği takdirde, 

sicile işlenen cezalar sicilden silinir. 
Yürürlük 
Madde 10 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Not: 
Bu Yönetmelik 30 Haziran 7982 tarih ve 17740 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 



 


