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Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Ticaret ve Sanayi Oda*
lariyle Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları seçimlerine ait sü
renin uzatılması hakkında Kanun teklifi ve Ticaret Komisyonu
raporu (2/162)

Ü . IV . 1949

T. B. H M . Yühsek Baştaalığma
4895 sayılı Kantin gerekince geçilen Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları üsaıvlariyle E*naf Odaları Uzuvlarının seçimlerinin uzatılmasına Ticaret ve Ekonomi Bakanının yet
kili olmasına dair kanun teklifim ilişik olarak sunulmuştur, gereğinin yapılmasına müsaadeleri
ni dilerim»
Niğde Milletvekili

Niğde Mülatraküi Hüseyin Üîusoy'ım Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve Tiearet
Borsaları seçimlerine ait müddetin uzatılması hakkında kanun tasarısı gerekçesi
Ticaret ve Sanayi Odaları hakkındaki 655 ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Bsnaf Odaları ve Ti*
earet Borsaları hakkındaki 4355 sayılı kanunların tatbikmdan elde edilen tecrübe ve neticeler
Üzerin* bu teşekküllerin yeniden düzenlenmesi lüzumlu görüldüğünden bu maksatla hazırlanmış
olan «Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliği Kanunu tasarısı» ile «Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri
Kanunu tasarısı» Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve ilgili Komisyonlarda yapılmakta
olan tetkikler hayli ilerlemiştir.
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve bunların Birliği ile Esnaf Dernekleri ve Birlik
lerinin bünyeleri, kuruluşları, uzuvları, görev ve yetkileri hakkında yeni kanun tasarılarında
esaslı değişiklikler derpiş edilmiş olduğundan ve bu tasarıların Kamutaya sunulması yakınlaş
mış bulunduğundan kanunlaşmaları üzerine bu teşekküllerin yeni seçimlerinin yapılması zaruri
olacaktır. Elan yürürlükte olan 655 ve 4355 sayılı kanunlara göre Ticaret ve Sanayi Odalariyle
Tiearet Borsaları ve Esnaf Odalarında evvelce yapılmış olan seçimlerden kanuni müddetlerin so
na ermiş ve erecek olanların yeni seçimlere tâbi tutulmaları lâzımgelmektedir.
Bu durum karşısında Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve Tiearet Borsalarının kı
sa samanda iki seçim külfet ve masrafını yüklenmeleri icap edecektir. Gerek buna mahal ver*
memek ve gerek yeni kanunlara intibakı kolaylaştırmak maksadiyle teşekküllerin elyevm iş ba
şında bulunan uzuvlarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için bunların seçimlerine mahsus
müddetin uzatılmasına zaruret hâml olduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. Kanaat
Yüksek Kamutayındır.
Niğde Milletvekili
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Yüksek Başkanlığa
655 ve 4355 sayılı kanunlarla seçilen Tica
ret ve Sanayi odalariyle Esnaf odaları ve Tica
ret borsaları uzuvlarının müddetlerinin uzatıl
masına Ticaret ve Ekonomi Bakanının yetkili
olmasına dair Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu
soy tarafından yapılan teklif Komisyonumuzda
görüşüldü:
655 ve 4355 sayılı kanunlarla üç sene müd
detle seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Es
naf odaları ve Ticaret borsaları uzuvlannm
müddetleri bitmekte ve yukardaki kanunlar
gereğince Mayıs başına kadar yeniden »seçim
yapılması gerekmektedir.
Hal bu ise bu teşekküllere bugünkü şekille
rinden büsbütün ayrı yeni şekil ve veçheler
verilmesi hususundaki Kanun tasarıları Meclisin
muhtelif komisyonlarında müzakere mevzuu ol
maktadır.
Yeni masrafa ve noktai nazar ayrılıklarına
sebep olacak olan seçimler 655 ve 4355 sayılı
kanunlara göre yapıldığı takdirde yeni esasların
Kamutayca kabulü halinde bütün bu masraf ve
emekler boşa gidecektir.
Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf odaları»
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MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN
SOY'UN TEKLİFİ
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nı ve borsaları bu, lüzumsuz külfetten kurtar*
inak ve müddetleri biten uzuvlarm yeni ka*
nunlar çıkmcaya kadar işlerine devamına, ün
kân verilmek üzere Hüseyin Ulusoy tarafından
yapılan teklifi Komisyonumuz faydalı mütalâa
ve kabul etmiştir.
Madde metninde küçük bir redaksiyon tas
hihi yapılmıştır. Kamutaya arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
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TİCARET KOMİSYONU DEÖİSTİRİŞİ

Tkaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve
Tkaret Borsaları selimlerine ait müddetin uza
tılması hakkında Kanun tasarısı

Tkaret ve Han-ayi Odalariyle Esnaf Odaları ve
Ticaret Borsaları seçimlerine ait müddetin umtıhnası hakkında Kanun tasarısı

MADDE I. - Ticaret, ve Sanayi Odalariyle
Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları uzuvlarının
seçimlerine ait müddet Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı tarafından uzatılabilir.

MADDE I. - 655 ve 4355 sayılı Kanunlara
göre seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf
odaları ve Ticaret borsaları uzuvlarının müd
detlerini uzatmaya Ticaret ve Ekonomi Bakam
yetkilidir.

MADDE II. - Bu kanun yayımı ile yürürlü
ğe girer.

MADDE H. - Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir.

MADDE III. - Bu kanun hükümlerini Eko
nomi ve Ticaret Bakam yürütür.

MADDE III. • Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir
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