
    ĐÇ TĐCARET HĐZMETLERĐNĐ GELĐŞTĐRME PAYININ KULLANILMASI 
HAKKINDA YÖNETMELĐK 

    Đç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: 

    Resmi Gazete Tarihi : 27/06/2008 

    Resmi Gazete Sayısı : 26919 

    BĐRĐNCĐ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

    Amaç ve kapsam 

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık iç ticaret hizmetlerini geliştirmek amacıyla, odalar, 
borsalar ve Birlik bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir. 

    Dayanak 

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

    Tanımlar 

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

    a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 

       b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

       c) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 

       ç) Borsa: Ticaret Borsasını, 

       d) Oda: Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odasını, 

       e) Pay: Odalar, Borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl binde beş oranında ayrılan payı, 

       ifade eder. 

    ĐKĐNCĐ BÖLÜM: Payın Oluşumu ve Kullanımına Đlişkin Genel Hükümler 

    Payın kaynakları, işleyişi ve değerlendirilmesi 

    Madde 4 - (1) Payın kaynakları; odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl binde beş 
oranında ayrılan tutarlardan, bunların değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile 
diğer gelir ve kazançlardan oluşur. 



       (2) Odalar, borsalar ve Birlik, her yıl bütçelerinin binde beşini, Birlik Yönetim Kurulunun 
belirleyeceği ve Birlik adına açılacak bir banka hesabına ocak ve eylül aylarında eşit iki 
taksitte yatırırlar. 

    (3) Söz konusu payın yatırılmasında ve değerlendirilmesinde Birlik Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

    Muhasebe ve denetim 

    Madde 5 - (1) Payın muhasebesi, Birliğin bütçe ve muhasebe esaslarına göre Birlik 
tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Paydan yapılan harcamalar, Birlik hesaplarının tabi olduğu 
usulle denetlenir. Paydan yapılan harcamalar ile gelirlere ilişkin bilgiler her üç ayda bir 
Bakanlığa bildirilir.  

    Payın kullanım yerleri 

    Madde 6 - (1) Pay, 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda;  

    a) Büro ve işyeri donatımı ve döşenmesinde kullanılacak eşyaların alımı, hizmetin 
gerektirdiği inşaat, tadilat, plan, projelerin yapılması ile ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin, 
taşıt, makine ve teçhizatın alımı, taşıt ve hizmet binası kiralanması, bunların bakım, kullanım, 
onarım ve benzeri her türlü giderlerinin karşılanması, hizmet alımlarının yapılması, 

    b) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, donanım, yazılım alınması, kiralanması, bakım ve 
onarımlarının yapılması, bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi için gereken her türlü 
harcamaların yapılması, 

    c) Matbu kağıt, belge, broşür, afiş, poster, kitap, dergi ve benzerlerinin bastırılması, basım 
ve yayın hakları ile ilgili her türlü ödemelerin yapılması, tercüme ve tercümanlık 
hizmetlerinin alınması, 

    ç) Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ve gündelikleri ile, yolculuğun gerektirdiği 
ulaşım ve diğer her türlü giderlerin karşılanması, düzenlenecek ve iştirak edilecek kurs, 
seminer, eğitim ve toplantılarla ilgili giderler ve personelin yetiştirilmesi amacıyla yurt içi ve 
yurt dışı kurs, staj ve öğrenimle ilgili gerekli olan giderlerin karşılanması, 

    d) Yapılacak piyasa araştırmaları, teknik inceleme, araştırma, istatistiki bilgi toplama ve 
envanter çalışmalarıyla ilgili giderlerin karşılanması, 

    e) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalarla ilgili ilan, keşif bedeli ve benzeri 
giderlerin karşılanması, 

    f) Bakanlığın iç ticaret hizmetlerini geliştirme faaliyetleri kapsamında, (a), (b), (c), (ç), (d), 
(e) ve (f) bentlerinde sayılan iş ve işlemlerin dışındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 
konusundaki harcamaların karşılanması, 

    için kullanılır. 

    Harcama ve satın alma usulü 



    Madde 7 - (1) Paydan harcamalar Birlik tarafından yapılır. Harcamalarda, Bakan onayı 
aranır. Satın almalarda ve yapım işlerinde Birliğin satın alma usulleri uygulanır. 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler 

    Yürürlük 

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Yürütme 

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu yürütür. 

     

 


