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AVRUPA TOPLULUKLARINDA 
TİCARET VE SANAYİ ODALARININ 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELERİ 
DESTEK ÇALIŞMALARI 

Gelişmiş ülkelerde Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 
(KOBİ) halen ekonomik gelişme ve işsizliğin önlenmesinin 
en etkili faktörleri olarak görülmektedirler. Bu kuruluşların 
varlığı ve yenilerinin kurulup, geliştirilmesi ile yeni 
iş olanakları yaratıldığı, hiç olmazsa istihdam seviye-
sinin korunduğu, yeni teknolojilerin kullanımının .kolaylaş-
tırıldığı, sanayiin rekabet gücünün arttırılmasına ve 
ekonomik gelişmenin dinamik tutulmasına katkıda bulunulduğu 
düşünülmektedir. Gerçekten ABD'de son' yıllarda yaratılan 
yeni işlerin (1983'te 1 milyondan fazla) %30'ni, yirmiden 
az işçi çalıştıran ve genellikle hizmet sektöründeki KOBİ'ler 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. 

OECD'nin üyelerindeki sanayi- için yaptığı araştırmalar 
KOBİ'ler için bu karakteristikleri saptamakta ve genelde 
üyelerde dört ortak eylemin ortaya çıkarılabileceğini 
göstermektedir. 

Birincisi: birçok sanayileşmiş ülke, KOBİ'lerde yeni 
teknolojelerin kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak 
için önlemler almaktadırlar. Örneğin Japonya, özellikle 
bilgi işlemin etkenliğini arttırmak İçin KOBİ'lerde bilsayar 
kullanımını yaygınlaştırmak için Özendirici önlemler almak-
tadır. 

İkincisi: birçok ülkede (F. Almanya, Kanada, Danimarka, 
Fransa, İtalya, Norveç * İngiltere ve Türkiye) özellikle 
krediler ve kredileri garanti etme programları ile KOBİ'lerin 
koşullarına ;uygun finansman olanakları geliştirme ile 
uğraşmaktadırlar. İrlanda da KOBİ'leri bilimsel araştırma 
ve geliştirme (A+G) ile ilgilendirmek için programlarının 
üçte birine kadar devlet sübvansiyonu verilmektedir. 

Üçüncüsü, KOBİ1 lere yeni sermaye' akı.îu sağlamaya çalışıl-
maktadır. Bu amaçla Kanada'nın 1985. bütçesinde KOBİ1ler 
leyhine vergi önlemleri öngörülmüştür; İngiltere ve İrlanda-
da da KOBİ'leri geliştirme programları uygulamaya konulmuştur. 



F. Almanya'da da aynı amaçla, kote edilmemiş KOBİ'lere katılmayı 
Özendirmeyi ve geniş yatırımcı kitlesini bu yöne çekmeyi öngören yeni bir 
karar Mart 1985'te kabul edilmiştir.Federal H&ümet, KLBT'lerin mankul değerler 
Borsalarına girmelerini kolaylaştıracağını umduğu yeni 
borsa işlem formları da önermektedir. Fransız Hükümeti 
de riskli yeni işlere sermaye (Venture cnpital - capital 
risque) yatırım kuruluşlarının kurulmasını ve gelişmesini 
teşvik edici önlemler almaktadır. , 

Dördüncü husus, İngiltere'de özel bir önem kazanmaktadır; 
bu, KOBİ'lere bilgi verme ve danışmanlık hizmetleridir. 
Bu alanda, devlet yardımlar da alarak, özel sektör kuruluşla-
rı bölgelerinde ajanslar kurarak yeni yatırımcılara yardımcı 
olmakta ve KOBİ'lerin gelişmeleri için uygun ortamı oluştur-
maktadırlar. İspanya her eyaletinde kurduğu bilgi merkez-
leri ile KOBİ'lere hizmet sunmaktadır. İrlanda, bütün 
ülke sathında KOBİ'lere ayrıntılı şekilde hizmet veren 
bir bilgi ağı kurmuştur. Nihayet daha önce de değinilmiş 
olduğu gibi bazı ülkeler (Danimarka, İspanya, Fransa, 
İngiltere) yeni işletmeler kurulmasına özel bir önem vermek-
tedir; İtalya ise Mezzogiorno projesi çerçevesinde, amacı 
işletme • fikrini verip, geliştirmek olan yeni bir program 
uygulamaya koymuştur. 
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AVRUPA TOPLULUKLARININ 
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER POLİTİKALARI 

Avrupa Toplulukları Komisyonu da KOBİ'lerin Topluluk 
ekonomisi için önemini kabul etmekte ve yeni kurduğu KOBİ-
lerden yükümlü. Komisyon üyeliği ile (halen ikinci İspanyol 
Komiseri M. Matutez) konuya verdiği önemi ve ilgisini 
arttırmış bulunmaktadır. 

Topluluklar zaten 1983 yılını Avrupa için "KOBİ *ler 
yılı" olarak ilan etmişti. Bu yıl yapılan çalışmalar ve 
toplantılar KOBİ'lerin Avrupa Topluluklarındaki ekonomik 
ve sosyal yerlerini ve sorunlarını ortaya çıkarmıştı; bu yıl-
dan sonra yapılan çalışmalar ve KOBİ1lerin sorunları Vakfımızın 
IKV 16 sayılı yayınında toplanmıştır .,(1) 

Avrupa' da KOBİ 1 LERİN SORUNLARI 

AET Komisyonu yaptığı ve kendine ulaşan çalışmalar 
sonunda Avrupa'da KOBİ'lerin sorunlarını üç grupta toplayarak 
ortaya koymaktadır. 

1. Kamu yönetiminin, KOBİ'leri maliyet ve kârlılık 
yönünden llhandicap"e etmeyecek yeterli derecede basit 
ve açık olması, 

2. KOBİ'lerin yeni teknolojileri ve yeni üretim araçları-
nı kullanmalarını kolaylaştıracak finansman olanakları, 

3. Talebe., ve rekabet koşullarına uyma esnekliklerinin 
korunması; bu, firmaların çabuk bilgi alıp, çabuk karar 
verebilmelerini ve küçük sanayicinin bu anlayışta eğitilme-
sini gerektirir. 

Avrupa Topluluklarının aksiyon programı: 

Avrupa Toplulukları komisyonu KOBİ'lerin sorunlarını 
analize ettikten sonra bir aksiyon programı geliştirmiştir: 

(1) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 
Be tül Okan - IKV 16 - Aralık 1985 
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KOBİ1 lerin gelişmeleri için uygun ortam yaratma programı 

Bu çalışmalar, • KOBİ' lerin ^'çalışmalarını etkileyen 
kurumsal, yönetimsel, hukuksal ve toplumsal bütün faktörleri 
kapsayacaktır. Bu çalışmalarla işletmecilik anlayışı gelişti-
rilecek ve çalıştıkları hukuksal ortamdan ve işletme küçüklü-
ğünden doğan zorlukları ortadan kaldırılacaktır. 

- Girişimcilik ve işletmecilik anlayışının geliştirilmesi 
konusunda mevcut girişimci ve işletmecilerin eğitilmesi 
ile birlikte Komisyon gençlere okullarda verilecek özel 
Avrupa formasyon programları ile özel girişimciliğe ve 
kendilerininde fiilen çalışmağa özendirilmeierini sağlamayı 
öngörmektedir. 

Bürokrasinin azaltılması, kamu .yönetim ortamının 
uygun duruma getirilmesi, 

- Tek iç pazarın kurulması KOBİ*lerin iş alanını Toplulu-
ğun her üyesine kadar yayacaktır. Bu alanda, Topluluk 
içinde: 

- malların serbest dolaşımına fiziki engeller kaldırılacak 
- teknik standartlarda uyum sağlanacak, 

kamu satmalmaları bütün Topluiuk 1 üyelerine açık 
olacak. 

Avrupa Şirketler hukukunda KOBİ'lere özel durum 
sağlanacak, KOBİ'ler kooperatifler veya birlikler şeklinde 
işbirliği yapmağa özendirilecek, 

- Topluluk Rekabet hukukunun, Roma Andlaşmasının 85. 
maddesi dışında kalan, Önemsiz hususlarda, KOBİ'leri olumsuz 
etkilememesi gözetilecektir.- AET Komisyonu 1979 yılında 
fason çalışma kontratlarının 85. maddeye girmediğini özel 
olarak açıklamıştır. 

- Vergi kolaylıkları, 
KDV işlemlerinin kolaylaştırılması, 
Çifte vergilemenin Önlenmesi v.b... 

~ KOBİ'lerin sosyal ortamının düzeltilmesi ve geliştiril-
mesi. 



- Mesleki eğitim- Avrupa Sosyal Fonu kaynaklarından 
finanse edilerek ve Avrupa Mesleki eğitim Merkezinin teknik 
yardımı ile KOBİ elemanlarının mesleklerinde ilerletilmesi 
ve yeni tekniklerin tanıtılması. 

- KOBİ1lere Bilgi verilmesi, Danışmanlık 

'KOBİ'lerin genelde 
- iç ve dış pazarlar ve iş yapacak partonerler arayanlar 

hakkında. 
- yeni ürün ve yeni teknoloji gelişmeleri hakkında 
- sanayiler arası işbirliği yapmak ve 

yeni firma kurma alanları, formaliteleri ve olası 
sermayedarlar hakkında 

- bilgiye ve kurulma safhalarında danışmanlık İvİ-̂ etlerine ihtiyaçları 
vardır. 

Topluluk Komisyonu bu konularda hızlı ve doğru bilgi 
sağlamanın KOBİ'lerin Önde gelen gereksinmeleri olduğunu 
kabul etmektedir. - Bunu karşılamak üzere 
Avrupa Toplulukları Komisyonu*. yeni girişimci adaylarının 
hizmetine, ekonomi ve hukuk danışmanları tahsis etmiştir, 
bunlar;. 

- projenin her safhasında yapılacak ' işler, ve işlemler 
(mesleğe giriş kaideleri, Ticaret Odasına yazılma, özel 
lisanslar, KDV,' işadamı olarak kabul edilebilmek için gerekli 
koşullar v.b... ) 

girişimin türüne ve boyutuna muhasebe usullerinin 
uydurulması, 

finansman kurumlarının koşulları (miktar, vade, 
kullanılış ve geri ödeme şekli, maliyet, istenecek kontr-
garantiler v.b...) 

- Devletin KOBİ1lere ve serbest çalışanlara çeşitli 
yardım şekil ve-mekanizmaları 

- Yatırım yardımı, 
- Vergi kolaylıkları, 
- araştırma ve' yenilik geliştirme yardımı, 
- ihracat destekleri, 

- İşletme program bütçesi hazırlanması, program bütçe uy-
gulaması, işletmeye uygun muhasebe sistemi hazırlanması, 
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çalışılacak işkolu üzerinde istatistik bilgiler 
ve pazarda, yeni gelişme eğilimleri, 
üzerinde İşletmelere bilgi vermekte ve yardımcı olmaktadırlar. 

Komisyonun bu uzmanları, işletmelerin, 
- Vergi rejimlerine, 
- İg hukuku ve sendikalar rejimlerine, 
- Şirket kurma formalitelerine, 
- Hukuksal şeklinin değiştirilmesine, 

ilişkin mütalaalar vermektedirler. 

Komisyon ayrıca, yeni işletmelerin gerçekleştirilmesi 
veya' işletmenin çalışmaya alınması gibi konularda yeni 
adayları, yardımlarını ve bazende koruyuculuklarını sağlamak 
üzere, onlara yardım edebilecek işletmelerin deneyimli 
şefleri ile de temasa geçirmektedir. AET Komisyonunun 
kurduğu İşbirliği Servisi, geleceğin işadamlarına kolayca, 
aradıkları kalifikasyonda kişilerle temasa geçmek, veya 
şirketi kurmak için en uygun ve en ucuz finansman kaynakları-
nı bulmak olanağı sağlamaktadır. Ayrıca KOBİ'lerin, teknolo-
jik yenilikleri izlemeleri için, onlara yardımcı olabilecek 
bilimsel, teknik ve finansman kuruluşları ile temasa geçmele-
rine yol göstermektedir. 

Komisyonun bu servisi, projenin sahibi ile birlikte 
işletmenin yaşayabilme şanslarını değerlendirmektedir. Ayrıca 
uygulanmaya başlanan projelerin, her safhasındaki durumlarını 
izlemek ve her gelişme safhasında, her an, yararlı bir 
yeniliği uygulamaya katabilmek için, projeleri üçer aylık 
anketlerle izlemektedir. Bu anket aynı zamanda çeşitli 
bölgelerde gelişmekte olan işletmelerin- profilinin ortaya 
çıkmasına ve yıllar boyunca değişme ve gelişmesinin karşılaş-
tırılmasına olanak verecektir. 
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AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARININ 
KOBİ'LERE YARDIMCI ÇALIŞMALARI 

Varlığı ve yenilerinin kurulup, geliştirilmesi ile, 
yeni iş olanakları yaratıldığı ve istihdam seviyesinin 
korunduğu, yeni teknolojilerin kullanımının kolaylaştırıldığı 
rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonomik gelişmenin 
dinamik tutulmasına katkıda bulunulduğu düşünülen KOBİ'ler 
Avrupa, ekonomileri için, dinamizmin ve sürekli yapısal 
değişiklik gereksinmeleri karşısında varolması gereken 
esnekliğin garantisidir. 

Avrupa toplumları ve ekonomileri, karar merkezleri 
ne kadar yaygın olur, merkeziyetçilikten kurtulur vö özel 
girişimçiliğe dayanırsa, o kadar hür, evrimci, demokratik 
ve başarılı olurlar. 

Bu prespektif içinde, Avrupa' Topluluğu üyesi ülkelerde 
kurulu Ticaret ve Sanayi Odaları da üye ülkelerin've Toplulu-
ğun uyguladığı ekonomi politikalarına ve genelde uygun 
ortam geliştirmek üzere özel önlemler alıp, gerekli yapıyı 
yaratarak KOBİ'lerin kurulması, gelişmesi ve yaşamasına 
yardımcı olmak, çalışmalarına katılmaktadırlar. 

Avrupa da sayıları 600 den fazla olan Ticaret ve Sanayi 
Odaları bunların milli Birlikleri ve AET seviyesinde de 
Eurochambres - "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" 
bu yaklaşımı desteklemektedirler. Topluluk üyesi ülkelerin 
çoğunda, geleceğin girişimcilerinin ortaya çıkarılması 
ve desteklenmesine yönelik hizmetler yelpazesine, tüzel 
kişiliklerinin kendilerine yüklediği sorumlulukları çerçeve-
sinde doğrudan "katkıda bulunmaktadırlar. Bu çalışmalar, 
işletmelerin ve geleceğin işadamlarının gereksinmelerine 
göre değişmektedir. 

1986 . yılında Eurochambres, üye ülkelerde Ticaret ve 
Sanayi Odalarının bu alandaki faaliyetlerini saptamak 
üzere bir anket yaptırmıştı. Bu anketin sonuçları, arkada 
ülke ülke verilmiştir. 

Üye ülkelerdeki TSO'ların destekleme uygulamaları 
değişmektedir', ancak genede TSO'ların KOBİ'lere genel 
destek uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 



- 8 -

Avrupada TSO'ların KOBİ'lere destek uygulamaları 

I- Yeni kuruluşları harekete geçirme ~ Bilgi verme 

Odalar Şirket kurmak isteyen herkesi ilgilendiren 
her konuda birer tam dokümantasyon merkezidir. 

1* Yeni fikirleri girişim sahalarını araştırıp, yeni 
girişimcilere tanıtmak, 

2. Gençleri, daha eğitim safhasında girişimciliğe 
özendirmek, 

3. Yeni şirket kuracaklara pratik yardım^ (Müracaat 
dosyalarının hazırlanması v.b.) 

4. Yeni şirket kurma formalitelerinin azaltılması 
yönünde çalışmalar ve kamu otoriteleri nezdinde giri-
şimler yapmak, 

5. Yeni yapılacak iş hakkında KOBİ girişimcileri için pro-
je hazırlamak, 

6. Ülke ve Topluluk iç pazarı ve ihracat dış pazarı hakkın-
da bilgi vermek, 

7. Satmalma veya iş yaptırma (fason çalışma) konularında 
.partöner ariyan firmaları bir araya getirmek. 

Yeni işletme karma ve bilgi verme için TSO'lar 
içinde özel servisler, kurulduğu gibi bazende bu servisler, TSO'lar-
dan ayrı, Merkez', Borsa ve bazende Ajans adı verilen'.bağimsıa kuruluşlar şek-
linde olabiliyorlar. 

Ayrıca Odalar Bilgi Bankaları da kurmuşlardır ve 
bu bankalardan on-line bilgi sorulabilir. 

XI- Danışma + İşbirliği Organizasyonları 

8. Başarılı ve deneyimli sanayici ve işletmecilerin 
görgü ve bilgilerinden KOBİ yöneticilerini yararlan-
dırmak, ' 
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9. Proje ve işletme safhasında teknik yardım, 

10. Yeni . teknolojileri tanıtmak ve kulllandırmak, 

11. Yeni ürün ve ambalaj geliştirmek, 

12. Pazarlama ve satınalma Birlikleri (kooperatifleri) 
kurdurmak, 

13. KOBİ ürünleri için iç pazarda ve dışarda sergiler 
düzenlemek . 

III- Eleman Yetiştirme - Formasyon 

14. Canlı ve etkin bir üretim dokusu elde etmenin., 
önemli bir koşulu, mevcut veya geleceğin girişimci-
leri ve kadrolarının mesleki ve yöneticilik seviyele-
rinin geliştirilmesidir. Bu hususu görev kabul 
eden TSO'lar çeşitli yollarla eleman yetiştirme 
çalışmaları yapmaktadırlar. Çeşitli yer ve zamanlarda 
sık sık Organize ettikleri ve pratik yönleri ağır 
basan seminerler: 
- Yeni şirket kurma formaliteleri, 
- ustalığı ve teknik bilgi ve kapasiteyi geliştirme, 
-.muhasebe ve vergi sistemleri, (özellikle KDV kursları) 
- yönetim teknikleri, 
- ve benzerleri şeklinde olmaktadır. 

IV- Finansman 
15. TSO'Lar bazen KOBİ'leırin finansman veya sigorta: 

şirketlerinin sermayelerine de katılmaktadırlar. 

•16. Bazende KOBÎ'lerin kredi faizlerini düşürebilmek 
için, faizin bir bölümünün TSO tarafından ödendiği 
görülmektedir. 

17. KOBİ'lere sermaye akımı sağlamak üzere riskli işlere 
sermaye yatıran şirketler kurdurma ve sermayesine 
katılma, 

18. Girişimciye kredi yol ve usullerinin gösterilmesi, 

19. Finansman planlarının hazırlanması, 

20. Kredi dosyalarının hazırlanmasına yardım, 
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21. Kamu yardımları için aracılık, 

22. Finansman konularında mütalaalar vîrmen, 

23. Ekspertiz. 



AET ÜLKELERİ ODALARININ 
UYGULAMALARI 

BELÇİKA 

Belçika Odaları da ülkenin sanayi . ve ticari yapısını 
geliştirmeğe yardımcı olmak üzere., varolan KOBİ'lere destek 
ve yeni KOBİ'ler kurulmasına yardımcı olmayı kendilerine 
görev kabul etmişlerdir. Ancak bu ülkede Odaların büyük 
bir kolaylıkları vardır, o da bu ülkede bulunan Avrupa 
Toplulukları Komisyonunun servislerinden yararlanmaktır. 
Avrupa Topluluklarının KOBİ 'e destek olarak kurduğu danışma 
servisleri ve bilgi merkezlerinden diğer üye ülkelerden 
daha kolay ve daha çok yararlanabildikleri için kendilerinin 
özel servisleri bulunmamaktadır. 
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FEDERAL ALMANYA 

1, Harekete Geğirme ve Bilgi Verme 

1985 yılında, 69 Alman Ticaret ve Sanayi Odasına, 
işletme kurma konusunda bilgi istemek üzere 76.000 başvuru 
yapılmış olduğu saptanmıştır. 

Çoğu zaman bu başvurular pratik sorunlar genel 
finansman yolları, kuruluş formaliteleri, pazar durumu 
ve yer seçimi konularında olmaktadır. Odalar bu başvuruları, 
işletme planları, belgeler, yapılacak işler listeleri 
gibi broşürler göndererek yanıtlamaktadır. 

İşletme kurma ve bilgi verme alanıncıa Alman TSO'ları-
nın bir diğer faaliyetinden, "BorsaMlardan sözetmek gerekir. 

- "İşbirliği Borsası" (KOBİ'ler arası işbirliği için) 
- "Atıklar Borsası" (KOBİ1lerin çevre sorunları ve 
atıkların yeniden kullanılması yollarının bulunması 
hizmeti olarak) 

- "Teknoloji Borsası" - (KOBİ'lere lisans ve bröveden 
başlayarak, korunmuş teknolojilerin kaynakları için ve 
korunmamış teknolojiler için bilgiler verilmesi) 

- "İşletme Kurma Borsası" - (aynı zamanda yeni bir 
iş arayan veya ortak arayan işletmelere veya girişim-
cilere, işletme ile temasa geçme olanağı sağlayarak' 
hizmet verilmesi ) 

- "Özelleştirme Borsası"(KOBİ1lere veya yeni girişimci-
lere olanaklar hakkında bilgi • verilrnasi) 

Bu beş Borsa veya Bilgi Merkezi, KOBİ'ler ve yeni 
girişimcilerin hizmetine, ücret alınmadan, sunulmakta 
DIHT (Alman TSO Birliği) tarafından yönetilmekte ve her 
an en son bilgilerle donatılmaktadırlar. Bu Borsaların 
tam bir milli kapsam olduğu kadar, DIHT'n.in Almanya dışındaki 
büroları ve diğer Avrupa veya uluslararası Kuruluşlarla 
irtibatları ile uluslararası kapsamı da vardır. Bu Borsalar 
henüz kısmen enformatize edilmişlerdir ve bilgisayarlar 
aracılığı ile' on-line olarak bilgi sorulabilir. Bu sistemde 
isimlerin ve bilgilerin gizliliği ve güvenliği kodlama 
ile sağlanmıştır. 
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2- Danışma 

1985 yılında işletmelere 60.000 mütalaa verilmiş-
tir. Bunun %60'ı kişisel temasla, %30'u telefonla ve %10'u 
mektupla gerçekleşmiştir. 

Bu tavsiyelerin %10'u "yenilik( innovation) kuruluşla-
rına" yapılmıştır ki bu oldukça yüksek bir orandır. Bu 
oranın yüksekliği Odaların "yenilik geliştirmeye destek" 
ve "teknoloji transferi" ile uğraşan 35 servis çalıştırmala-
rından ve az veya çok etken olarak 400 den fazla işletme 
kurma ve yenilik geliştirme merkezine katkıda bulunmalarından 
doğmaktadır. 

Odalar her yıl, yeni kurulan İşletmeler nezdinde 
yaşama şansları ve yarattıkları yeni istihdan konularında 
anketler yapmaktadır. Aynı zamanda kamu otoritelerine 
hem bu hizmetlerdeki formaliteleri azaltmak ve hem de 
kamunun desteğini' arttırmak için yapa l:;ic.sı gerekenler 
konusunda yardımcı olunmaktadır. 

3- Eleman Yetiştirmek 

KÖBİ'lerin şeflerinin ve işletme sorumlularının 
kalitelerini geliştirmek ve yenilikler hakkında bilgi 
verebilmek için Seminerler organizasyonu en uygun yoldur. 
Bu amaçla her yıl yaklaşık olarak 7.500 kişinin katıldığı 
250 seminer tertiplenmiştir. Bu faaliyetler genellikle 
genç, dinamik KOBİ şefleri (genç Ekonomi Odaları) veya 
.emekli olmuş şefler tarafından yürütülmektedirler. 

Alman Odalar Birliği DIHT her yıl, bütün yılın 
faaliyet programını hazırlar ve bunları ilgililerin bilgisine 
ücretsiz ulaşması için iletişim merkezlerine sunar. 

.Bu seminerlere katılanlar nezdinde, yaş, cins, 
eski meslek,' formasyon ve geleceğe ilişkin proje (yeniden 
kurma elde etme, bir partöner ile birleşme...) gibi konuları 
içeren analizler yapılarak işletme kurulmasına yardım 
programlarının etkinliklerinin arttırılmasına çalışılmaktadır. 
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4- Finansman 

Bu alanda Odalar ancak dolaylı olarak-, kamu o tor ile-
rinden yardım elde etmede destek alma veya ekspertizleri 
organize etme şeklinde katkıda bulunabilmektedirler. 
Gene de bu alanda, yeni işletmelerin öz serrfıaye oluşturmala-
rında federal yardım programında destek olmak üzere 5.000. 
görüş, Ekonomi Bakanlığının KOBÎ'lere yardım projesi için 
700 görüş, Federal Araştırma ve Teknoloji Bakanlığının 
işsizlikle savaş programı ve yenilik geliştiren işletmelere 
yardım programı konusunda da 200 görüş belirtmişlerdir. 

zamanda, KOBİ1ler için sigorta şirketleri-
katılmaktalar, riskli yeni işlere sermaye 
ve ortaklıklar kurulmasını da desteklemek-

KOBÎ'lerin finansman problemlerine yardımcı olmak 
üzere, bazen Odalar ucuz araziler alıp bunları, geliştirilme-
sini uygun buldukları projelere tahsis etmektedirler. 

Odalar aynı 
nin kurulmasına da 
yatıran şirketler 
tedirler. 
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. FRANSA 

1- Harekete geçirme ve Bilgi Verme 

bültenler, konferanslar, basında 
standlar, radyo programları ve TV 

buldukça katılma ile ortamın hazırlan-

Prospektüsler, 
yazılar, sergilerde 
programlarına fırsat 
ması, 

Bilgi verme: Basılı yayınlarla 
kurulması dosyası 
ürün geliştirilmesi 
laşma" - "Pazarlama 
bı" - Milli ve. 
konusunda broşürler, 

sanayi işletmesi 
kitaplar: "Yeni 

ve sanayide .farklı-
pratikleri elkita-
Bölgesel yardımlar 

3 Milli Bilgi Bankası ile bilgi veril-
mektedir: bir Banka,-ekonomik bilgiler 
için GRAPPE - diğer; hukuk ve vergi 
bilgileri için DOCPRATIC. 

2— Danışma 

Fransa'da bütün illerdeki merkezleri Milli Kuruluş 
Kurma Merkezine - bağlayan geniş bilgi şebekesi, her yıl 
100.000'den fazla başvuruya cevap vermektedir. 20 TSO'sındaki 
"Şirket Formaliteleri Merkezleri" bu şebekeye bağlı olarak 
yeni şirket kurmalarında girişimcilere ve KOBİ'lere yardımcı 
olmaktadırlar. Zaten her şirket, kurulabilmek ve ticaret 
siciline kayıt olabilmek için 'İSO'lara başvurmak zorundadır. 
Ayrıca Fransız Odaları Bölgesel Araştırma ' Merkezlerini 
de yönetmektedirler. Örnek: Nis'teki Scfia Antipolis ve 
Grenoble'daki bilimsel ve teknolojik sanayi araştırma 
Bölgesel Merkezi gibi. 

3- Yetiştirme 

Çeşitli seviyede elemanlar yetiş-tirilmesi ve mevcutla-
ra da işleri ile ilgili ek bilgiler verilmesi gerekmektedir: 
Örneğin mühendislere muhasebe ve KDV kursları gibi. Birçok 
Oda birkaç, aylık stajyar organize .etmektedir, ancak gene 
de yeni girişimci yetiştirilmesi esastır. 
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Birçok Oda bu kursları Üniversiteler araştırma 
merkezleri ve Odalar tarafından kurulup işletilen İşletme 
Okulları ve Muhasebe okulları ile işbirliği halinde yürütmek-
tedir. 

4- Finansman 

Odalarda çalışan, şirket kurma konularında uzman 
200 personel, yeni girişimcilere projelerinin, milli veya 
bölgesel kaynaklara, bankalara kredi başvuru dosyalarının 
hazırlanmasında' yardımcı olmaktadırlar. 

Bazı TSO'lar,- bazı bankalarla birlikte finansman 
organizmaları da kurmuşlardır. Bu arada: riskli işlere 
sermaye yatıran şirketlere, finansman için yardımlaşma 
sandıklarına, şeref kredilerine V.b..... katılmaktadırlar. 

Odalar giderekten artan bir şekilde girişimciler 
için elverişli koşullu kredi paketleri hazırlamağa ve 
sayıları 30 - 40'a varan nİş'yaratıçılar Kulubünü" destekle-
meğe aktif olarak katılmaktadırlar. 

Esas zorluk, bir işi kurmaya en uygun kişiyi- seçip, 
belirlemektedir. Buarada Fransa'da müracaatçılar arasından, 
heryıl yaklaşık 10.000'nin TSO'lar tarafından desteklenmek-
te olduğunu söyleyebiliriz. 

Diğer yönden TSO'larm, esas hedefleri, projelere 
daha ;sonra araştırıcılar ve geliştiricilerin de ortak 
olacakları projeleri bulup j çıkarıp, gerçekleştirmek olan 
ve üniversiteleri, laboratuvarları veya özel kuruluşları 
bir araya getiren 15 birliğe de katılmakta, olduklarına 
işaret etmek gerekir. 



HOLLANDA 

1- Bilgi Verme 

1- TSO'larm %70'inde liseler ve üniversitelere bilgi 
verme servisleri vardır. 

2- %40'ı, gayri resmi olarak genç işletme yöneticile-
rini bir araya getirmektedirler(Gençler Odaları) 

3- %601ı, deneyimli şirketlerle yenileri temasa 
geçirme ve tavsiyelerini alma sistemi kurmuşlardır. 

4- %75'inde yeni işletmelere özel yârdım servisleri 
vardır. 

5- %63'ü işletmeleri buluşturma, yakınlaştırma 
fuar veya borsalarına katılmaktadırlar, 

6- %80'i, yeni . işletmelerin yerleşme sorunları 
ile ilgilenmektedirler; bina yapımı, eski binanın 
yenilenmesi, bina içine yerleşme, ortak hizmetler 
ve bilgi merkezleri gibi. 

7- %30'ununda, talep ve arz bilgilerini ihtiva 
eden kendi Bilgi Merkezleri vardır. 

İşletmelerin •buluşturulmaları, işletme satışları, 
mal ve hizmetler fason çalışma ve birlikte çalışma bilgileri 
verilmektedir. 

Hollanda'nın 35 TSO'su, yeni iş kuracaklara gerekli 
bütün bilgileri içeren yayının hazırlanmasına katılırlar. 

2- Tavsiyeler 

Yeni ' girişimciler, araştırdıkları konular hakkında 
TSO'lardan, önceden belirlenmiş saatlerde bilgi ve tavsiyeler 
alabilirler. '(Genelde hafta da iki gün, Amsterdam Odasında 
9-17 arası hergün, kişiler tek tek bilgi alabilirler, 
bazen de genel toplantılar organize edilmektedir (ve sonuçlar 
çok olumludur). 

3- Eleman Yetiştirme 

TSO'ların büyük bölümü, genellikle yılda iki kez 
olmak üzere yeni girişimci adaylarına Özel seminerler 
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organize ederler. Bu seminerler beğeniliyor ve izleniliyorsa 
da, gene de genel eğilim, tek tek (bazen de toptan) tavsiye-
ler almaktır. 

4- Finansman 

TSO'lar giderekten artan bir şekilde riskli yeni 
işlere sermaye yatıran şirketlere katılmaktadırlar. 
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İNGİLTERE 

KOBİ'ler, her ülkede olduğu gibi TSO'ların üyelerinin 
çok büyük bölümünü oluşturur. Bu nedenle Odaların kaynakları-
nın ve hizmetlerinin büyük bölümü de bu kuruluşlara yöneltil-
miştir, Geçmişte Odaların faaliyetleri genelde mevcut 
kuruluşlara yöneltilmişti, bu yeni KOBİ'lerin kurulmasına 
pek az yardımcı oluyordu. Bu hata ]970'ler sonlarında 
fark edeldi ve bundan itibaren önce Londra TSO'da "kuruluş 
ajansi" konsepti ve hizmeti geliştirildi ki bu fikir 
daha sonra Birmingham, Leeds, Manchester, Leicester...TSO'la-
rmca da uygulandı. 

Bazı . hallerde bu "Kuruluş ajans"ları Odalardan 
ayrı kuruluş halinde ve bölgedeki büyük Kuruluşların maddi 
ve personel katkıları ile kurulmuşlardır. Bu tür büyük 
kuruluş katkıları ve daha sonra da devlet yardımları ile 
280 kuruluş ajansı geliştirilmiştir; bunların büyük bölümünde 
TSO'lar çok etken durumdadırlar. 

Ajanslar ile Odalar arasında sıkı bir işbirliği 
vardır,, ajanslar- yeni kuruluşların doğmasına ve Odalar 
da gelişmelerine etken olmaktadırlar. 

Kamu otoriterince, yeni şirket kurulmasının her 
safhasında çeşitli destek Önlemleri alınmış olduğuna işaret etmek 
gerekir. Bütün Kuruluş ajanslarıda aralarında çok iyi 
bir işbirliği halindedirler birbirleriyle rekabet etmezler. 

Ajanslar, Odalar ile birlikte, yeni şirket kurulmasına 
ve gelişmesine yardımcı olmağa yönelik toplantılar, konfe-
ranslar, eleman yetiştirme kursları organize etmekte ve 
bunlara yardımcı olmak üzere bir seri hizmet vermektedirler. 

...' Girişimcilere ve işletme şeflerine vakit kazandırmak, 
ve çalışmalarını bölmemek için bu hizmetler daha çok çalışma 
saatleri dışında, Cumartesileri veya akşamları sunulmaktadır. 
Gene aynı nedenlerle seminerler birkaç haftaya yayılmaktadır. 

Bir Odalar/ajanslar sistemindeki farklılık, desteğin 
sadece tavsiyeler şeklinde olmayıp, pratikte de verilmesidir. 
Örneğin, ajansın üyesi büyük kuruluşlar ürün ve/veya ambalaj-
ların geli ştirilmesi , ürünlerin pazarlanması veya bankalardan 
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kredi alınmasında doğrudan yardımcı olmaktadırlar. Bu pratik 
yardımlar, küçük girişimciler tarafından en çok beğenilen 
ve aranan husustur. Yeni KOBİ'lere bu hizmetler genellikle 
bizzat deneyimli işadamları tarafından yapılmaktadır. 
Büyük Kuruluşlar genelde ajansların emrine 30-40 yaşlarında 
banka yöneticilerini veya şirketlerin yüksek yönetici-
lerini vermekte ve bu yüksek uzmanlar KOBİ'lere şahsen 
yardımcı olmaktadırlar. 

Odalar ve ajanslar finansman konusunda katkıda 
bulunmamakta, ancak yeni girişimcilere finansman kaynakları 
ve yollarını göstererek ve projelerini değerlendirerek 
dolaylı şekilde yardımcı olmaktadırlar. Ancak bazı ajansların 
yeni projeleri olanlarla, serbest paraları (sermayedarları) 
buluşturan "evlendirme büroları" kurmuş olduklarına değinmek 
gerekir. 

Diğer yönden Odalar, bu yeni şirket projelerine 
devlet yardıml arı elde etmede doğrudan ve etken rol oynarlar. 
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İSPANYA 

1- Harekete geçirme 

Ortamı hasaslaştırma ve hazırlama konusunda yapılan 
sürekli çalışmalara ek olarak, yeni işletmeler kurulmasına 
destek1 olma yönünde, sevk-idare kuruluşları, banka kuruluşla-
rı, inceleme, araştırma ve ekonomi kurumları gibi, ilgili 
servisler tarafından yoğun bir kampanya yürütülmektedir: 

Bu çalışmalarda kullanılan yollar: şahsi temaslar 
basın (ilanlar, görüşmeler, makaleler), radyo, toplantılar, 
seminerler, broşürler, afişler, sergiler de Özel stand'lardır. 

2- Bilgi Verme 

Yeni işletmelerin kurulmasına yardımcı olmak ve 
kolaylıştırmak için girişimciye girişimi hakkında her 
türlü bilgi,verilmeğe çalışılmaktadır. 

Yayınlar: yeni işletme kurulması ve işletmeye alınması 
el kitapları; yeni işletme kurulmasına destekler; proje 
değerlendirme el kitabı; çeşitli hukuki veya mali formalite-
ler konularında broşürler. 

İki milli Bilgi Bankası varaır: girişimci için 
bilgi sistemi SIE ve İşletmeler hakkında bilgiler CAMERDATA. 

3- Tavsiyeler 

Yeni şirket kurma servisleri, girişimcileri çok 
iyi karşılayarak, projeleri konusunda her türlü bilgi 
ve tavsiyelerini vermektedirler. 

4~ Eleman Yetiştirme 

Yeni iş sahalarını tanıtmak ve yeni girişimcileri, 
yapacakları işler konusunda eğitmek üzere yetiştirme (formas-
yon) seminerleri tertiplenmektedir. 
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5- Finansman 

Yeni girişimcilere, projelerinin finansmanı, için 
ilgili mercilere veya bankalara verecekleri dosyaların 
hazırlanmasında yardım edilmektedir. Baz d banka ile Odalar 
arasında yapılmış anlaşmalar sonucu bankalar, bu Odaların 
katkısı ile hazırlanmış dosyalara ve bu Odaların tavsiye 
ettikleri girişimcilere ve ortaklarına' daha anlayışlı 
davranmaktadırlar. Ayrıca, riskli yeni işlerde sermaye, 
yatırım şirketleri- de bu girişimleri desteklemektedirler. 
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ÎTALYA 

İtalya'da Ticaret ve Sanayi Odalarının TSO iki 
tür görevleri vardır: birincisi bürokratik = idari, diğeri 
harekete geçirme - promosyon görevleridir. • 

Birincisi çeşitli sicillerin ve kayıtların tutulması, 
meslekte belirli bir düzenin sağlanmasıdır ki Özellikle 
reklam ve dokümantasyon ile yanıltıcı ticari propoganda 
yapılmasını önlemeğe Özen gösterirler. 

İkincisi, TSO'ların, bölgelerinin kalkınmasını 
destekleyici doğrudan etkinliklerinden olan ve bölgenin 
ekonomik gerçeklerinin ortaya konulmasına yönelik esas 
rollerini teşkil eder. 

Bu etkinlikler doğal olarak Odaların içinde bulunduk-
ları ortama .bağlıdır ve bölge koşullarından etkilenir. 

Ancak Odalar çalışmalarının ve yöntemlerinin benzer 
olmasına, dikkat etmektedirler. Çalışmaların bölgesel seviyede 
yürütülmesine karşın, uygulamaların bütün İtalya'da aynı 
olması için her TSO, aynı tip formaliteler ve destek önlemle-
ri uygulamaktadır. 

TSO'ların KOBİ'leri ve yeni şirket 
destek çalışmaları aşağıdaki gibi gruplanabilir: 

kurulmasını 

1- Finansman 

TSO'lar, KOBİ'lerin finansmanına genelde kredi 
faizlerinin bir bölümüne katkıda bulunarak ve confidi 
denilen garanti fonu aracılığı ile katkıda bulunurlar. 

"Conf i.di" ler bir tür kredi yardımlaşma sandıkları-
dır ve girişimcinin garantilerine diğer KOBİ'leri içinde 
toplayan sandığın, kollektif garantisini de ekleyerek, küçük 
işletmelerin daha kolaylıkla kredi elde etmelerini sağlarlar 
Odalar, ayrıca riskli yeni işlere sermaye yatıran Şirketlerde 
biriken' risk fonlarını da yeni kurulan Şirketlere yöneltmek 
için çalışmalar .yapmaktadırlar. 
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2- Örgütlenmeye ve pazarlamaya yardım 

KOBİ'lerin uluslararası rekabete dayanıklığını 
arttırmak., kendi özelliklerini ve esnekliklerini kaybetmeden 
yeni koşullara göre örgütlenmeleri, birlikler oluşturmaları, 
böylece daha artan üretim güçlerini de pa^arlayabilmeleri 
ile olasıdır. Bu nedenle TSO'lar KOBİ'lerin örgütlenmesine 
ve pazarlama çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. 

a- Örgütlenmeye destek 

- Üretici birlikleri 
- Sosyo - ekonomik birlikler 

b~ Pazarlama destekleri 

- Birlikler: 
. İthalat - ihracat konsorsiyumları 
. Üretimin değerlendirilmesi konsorsiyumları 
. satınalma grupları 
. diğer gruplar 

- İtalya'ya dönük faaliyetler 
. fuar ve sergiler organizasyonu 

•. fuar ve sergilere katılmak üzere kuruluşlara 
yardımlar 

. misyonlar ve mesleki geziler 
- İtalya dışına yönelik faaliyetler 
. . fuar ve sergiler organizasyonu 

fuar ve sergilere katılmak üzere kuruluşlara 
yardımlar 

. misyonlar ve mesleki geziler 
- Özendirici diğer faaliyetler 

. reklam ve pazarlama faaliyetleri 

. ya'rışmalar ve ödüller 

. ödüller 
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- Alt yapı ve hizmetler ' 
altyapı (binalar, demiryolları,', yollar, uçak 

seferleri, limanlar) . -
sermaye ve/veya işletmeye ve konsorsiyumlara 
katılma, 

. doğrudan işletme 
- hizmetler 

. araştırma enstitü veya kuruluşlarına universitele-
lere katılma 

. doğrudan işletme 
- Projeler ve etütler 

3- Yetiştirme - Formasyon 

KOBİ'lerin gelişmesi ve yeni şirketler kurulmasının 
en önemli referans noktası muhakkak ki formasyondur. 

Canlı ve efektif bir üretim dokusu elde etmenin 
önemli bir koşulu, mevcut veya geleceğin girişimcileri, 
ve kadrolarının mesleki ve yöneticilik seviyelerini arttır-
maktır. 

Üretim dokusunu geliştirmeyi görev kabul eden TSO'lar 
çeşitli yollarla personel yetiştirme çalışmaları yapmaktadır-
lar. Yetiştirme zaten TSO'ların geleneksel çalışmaları 
arasındadır. TSO'lar yetiştirme çalışmalarına ya. doğrudan 
finanstnan yada başka kuruluşların çalışmalarına finansman ve eleman 
katkılarıyla yürütmektedir. 

Yeni işletmeler Kurulması konusunda, spesifik olarak, 
ASSERFOR (KOBİ'lere yardım ve eleman yetiştirme için İtalyan 
Odaları arası Birlik) tarafından "Yeni Girişimci" programı 
geliştirilmiştir. 

Bu program yeni bir işe girişmeğe hazırlananlar, 
yeni girişimciler, veya bir işi kısa bir süredir yöneten-
ler. için hazırlanmıştır. Program esasta pratiğe yöneliktir: 
dershanede verilen dersleri, daha sonra birkaç aylık olağan 
destek çalışmaları izlemektedir. 
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42 saat süreli olan teorik kurslarda işletmenin 
kurulma formaliteleri, düzgün bir muhasebe sistemi kurulması 
ve işletilmesi, vergi mevzuatı, işletme ekonomisi ve işletme 
ve ekonomi planlaması, riskleri saptama ve önleme bilgileri 
pazar' araştırmaları v.b. konular işlenmektedir. 

Aynı zamanda her işletmeci veya girişimcinin ayrı 
ayrı sorunlarını yanıtlamak, üzere, sistem dışı uzmanlardan 
da' yararlanan bir "teknik yardım" sistemide kurulmaktadır. 
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İRLANDA 

İrlanda'da TSO'larm yeni şirketler kurulmasına 
katkıları 5 grupta toplanır. 

1- Cork'tadsöö sonunda tamamlanıyor), Galway ve 
V/aterford'da "yenilik ve şirket geliştirme merkezleri-
ne katılma, 

2- KOBİ'ler için küçük sanayi bölgeleri: 
- V/estport (6 şirket) 
- Dundalk (9 şirket) 
~ Arklow (Proje halinde) 
- Baileboro (proje halinde) 
- Bantry (Proje halinde) 

3- KOBİ'ler için "müşavirlik servisi": Cork-Sligo 
4- Riskli yeni işlere sermaye yatırım şirketi - Dundalk 

(proje halinde) 
5- KOBİ'lerin ürünleri için sürekli sergiler: 

- V/aterford - çalışıyor 
- Novan - çalışıyor - Yılda 2 fuar 
- Athlone -yılda bir fuar 
- Nonaghan - yılda bir fuar 
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LÜKSEMBURG 

1- Harekete Geçirme - Bilgi verme 

Büyük Düşeslikte Ticaret Odaları, KOBİ'leri geliştir-
me ve yenilerini kurdurma hareketlerinin hepsinin başlatıcı-
sı ve ortağıdır. 

Odalar, şirket kurmak isteyen herkesi ilgilen*-
diren her konuda tam birer dokümantasyon merkezidirler, 
Örneğin "İşadamının Rehberi" ticaretle ilgili bütün yönetme-
likleri, çalışma hukukunu, vergi sistemini ve işletmelere 
ve yatırımlara destek önlem ve. yardımları ile ilgili 
bütün bilgilerin bir araya getiril'digi bir eserdir. 

Odalar, genç, üniversite öğrencileri, genç işletme 
kadroları gibi geleceğin girişimcileri ile temaslar yapıp, 
onları yeni İş olanakları konusunda haberdar ederler. 

2- Tavsiyeler 

"Teknik Yardım" servisleri ile Odalar, işletmecilere 
hukuk, muhasebe, sevk-idare ve ticaret konularında yardımcı 
olurlar... Şirket kuruluşunun her safhasında: idari formali-
teler, finansman planı, kamu yardımları, ticari ilişkiler... 
konularında yardımda bulunurlar. 

3- Eleman Yetiştirme 

Odaların organize ettiği formasyon seminerlerinin 
büyük bölümü yeni işletme kuracak girişimcilere ayrılmakta-
dır. Bunlar daha çok kurulma mevzuatı, finansman olanakları, 
işletme yönetimi gibi.... seminerler olmaktadır. 

4- Finansman 

Odalar Girişimcilere kredi isteme ve finans yö-
netme dosyasının hazırlanması, kredi kaynaklarının araştı-
rılması ve kamu yardımları alınması kc ovalarında yardımcı 
olurlar. 
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EK; 

Avrupa Topluluğunda 
Sanayi ve Ticaret 

Odaları (*) 

Sayıları 600'den fazla olan Sanayi ve Ticaret 
Odaları, Avrupa Topluluğu (İspanya ve Portekiz dahil) 
toplam alanının tümünü kaplayan bir ağ oluşturmaktadır. 
Bu odalar kendi, statüleri doğrultusunda ya sanayinin, 
ticaret ve hizmet sektörünün büyük ve küçük işletmelerinin 
tümünü, veya bunların büyük bir kısmını temsil ederler. 
Böylece, Avrupa'nın 10 milyondan fazla işletmesinin sözcülü-
ğünü yapmaktadırlar. 

50.000'e yakın çalışanı olan Sanayi ve Ticaret 
Odaları; faaliyet alanlarının çeşitliliği ile tanınırlar. 
Gerçekten de, Avrupada başka hangi teşekkül; okulların 
feribotların sahibi olmaktan; ticaret borslarının, havaalan-
larının, veri. bankalarının işletilmesinden; satıcı, kimya 
mühendisi, yüksek dağ rehberi yetiştirmekten, sanayi için 
kullanılacak binalar yapımı, teleferikler, fuar meydanları 
inşasında aktif rol oynamaktan gurur duyar? Tüm bu özellik-
ler bütün Avrupa Sanayi ve Ticaret Odalarının hepsine 
ait değildir. Fakat kendilerine ülkelerinde çeşitli görevler 
ve haklar verilmiş Odalar bir araya geldiklerinde böyle 
geniş bir çalışma yelpazesi ortaya çıkmaktadır. 

X- SANAYİ VE TİCARET ODALARIMIN TARİHİ 

Sanayi ve Ticaret Odaları temellerini yüzyıllarca 
önce kurulan kurumlarda bulurlar. Tüccarların birliği 
karşısında iki gereksinim ortaya çıkar. Bir yandan tüccarlar' 
ve. üretimciler kendi faaliyetlerini geliştirmek, menfaatle-
rini korumak ve haklarını savunmak yöntemlerini araştırmak 
için gruplaşmanın gereğini hissederken, diğer taraftan, 
devlet; ticari, konularda uygun bir politika güdebilmek 
için tüccarın ve üreticinin kendi faaliyetleri konusunda 
devlet tarafından alman karar ve kanunları nasıl değerlen-
dirdiklerini bilmek ihtiyacmdaydı'. 
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Kısa zaman sonra, bu iki görüş çerçevesinde, devlete 
haber verme ve işletme konusunda önemli rol oynayacak 
olan özel kurumlar kuruldu ve gelişti» Bu konuda 15-
yüzyılda Kuzey Almanya'da ortaya çıkan ticaret şirketlerini, 
Hollanda'da ticaret kolejlerini 16. yüzyıl sonlarına 
doğru Fransa'da belediyelerin yanında kurulan ticaret 
bürolarını saymakta fayda vardır. Bazen hayatları kısa 
oldu, bu kuruluşlar yavaş yavaş gelişip, Fransa'da ticaret 
odası tanımını elde ettiler, 

7Napolyon devrinde, Fransa'ya Avrupa'nın büyük 
bir bölümünün ilavesi, Fransız Sanayi ve Ticaret Odaları 
modelini diğer ülkelere de yaydı. Böylelikle "XI, yıl 
3 nivose" tarihli "Konsüller kararı" (24 Aralık 1802) 
ile başlıcaları Anverss,. Brüksel; Mayence; Strazburg; 
Cenevre ve Torino olmak üzere 22 tane oda kurdu. 

Bu dönem sayılarının artışının yanında isimlerinin 
(Ticaret Odası) ve hukuki statülerinin (Resmi Statü)"' 

birleştirilmesine ve aynı zamanda da Resmi Makamlara karşı 
bağımsızlıklarının kaybına tanık oldu. 

19. yüzyıl sonlarına doğru hükürrı süren liberal 
görüş odaların, kanunlar çerçevesinde ve serbestçe seçilmiş 
kurulları olmasını sağlıyordu» İktisadi çevrelerden gelmele-
rine rağmen o zamana kadar resmi çevreler tarafından 
atanan üyeler, bundan böyle bir iş ve meslek sahibi kişiler 
tarafından seçilecekti. Diğer yönden, odaların şimdiye 
kadar sadece fikir verici görevleri, giderek uygulayıcı 
niteliklere sahip oluyordu. Ve nihayet, yine bu dönemde 
Odalar yeteneklerini, önem kazanmaya başlayan sanayi 
sektörüne genişlettiler. 20. yüzyılda Odaların görevlerine 
artış ve faaliyetlerinde genişleme sürmektedir. 

2- SANAYİ VE TİCARET ODALARININ YAPISI 

Bugün Avrupa Sanayi ve Ticaret Odalarının, hepsi 
batıdaki diğer meslek kuruluşlarından açıkça farklı olarak, 

• hemen hemen eşit Özellikler taşımaktadırlar. Gerçekte, 
bunlar resmi kuruluşların istekleri .ile resmi tüzel kişilik-
te kurulmuşlardır ve kendilerine Özgü kuralları vardır. 
Bu konuda mesela Federal Almanya, Yunanistan, İspanya; 
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Sanayi ve ticaret 
Odaları zikredilebilir. 
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İrlanda ve İngiltere'de ise bu Odalar (özel hukuka 
tabi tüzel kişiliği olan) kurumlar veya bazen de Dublin 
ve Cork'da olduğu gibi anonim şirketlerdir. . Bu kurumlar 
Napolyon modelinden etkilenmeyip özel teşebbüste kalmışlar-
dır, Belçika'da 18301 da varolan Odalar resmi kurumlardı.! 
Kısa zamanda etkinleşmeye başlayan tüccar ve sanayici 
birliklerinin, bü kurumların resmi makamların emrinde 
olmalarını eleştirmelerinin etkisiyle 1875'de Belçika 
Odaları resmi niteliğini kaybetti. Portekiz'de, ticaret 
ve sanayi odaları; resmi bazı görevlerin kanunen verildiği 
özel kurumlardır. Danimarka'da bir Özel kurum ticaret 
odası görevini yapmaktadır. Fakat 1980'den beri Avrupa 
TSOVlarına bağli değildir. 

a- Hukuki Temeller 

Bazen kararnamelerle de tamamlanmış eski veya, 
yeni kanunlar tüzel kişiliği olan Sanayi ve ticaret Odaları-
nın hukuksal temelini teşkil ederlerBu kanunlar Fransa için 
189Ş, İspanya için 1911,1 Yunanistan için 1914, Lüksemburg için , 
1924, İtalya için 1945, Federal Almanya için 1956 ve Hollanda 
için 1963 tarihlidirler. ' ' . 

Bu metinler Avrupa kıtasındaki sanayi ve ticaret 
odalarının resmi kuruluş niteliğini hukukileştirir ve; 
onlara diğer resmi kuruluşların sahip oldukları bazı; 
yetkileri de verir, örneğin bir kısmı vergi gelirleri, 
bazı durumlarda sahip olma işletme hakkı vb. gibi. Ayrıca; 
bu odaları "TSO" isminin istismar edilerek kullanılmasına 
karşı da korur. 

Buna karşın, yöresel TSO birlikleri (Fransa hariç; 
1964 kararnamesi) kanunun koruyuculuğu altında değildir.i 

Böylece "Bölgesel Odalar", "Bölgesel Kurumlar", 
"Bölgesel Çalışma Grupları" gibi değişik isimli kuruluşlar 
genelde özel hukuk çerçevesinde kurumlardır; aynı tür 
olay Yunanistan; Fransa ve İtalya dışında, odaların milli! 
seviyedeki birlik kurmalarında da görülür. Ve bu kurumlara 
sadece koordinasyon görevi verilmiş olmasıyla da açıklanabi-
lir. 
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b- Yapı ve Görevleri 

Genel olarak; Avrupa sanayi ve ticaret odaları, 
bulundukları yerde,, bağımsız olarak; eKcrıomik bir faaliyet 
gösteren Özel ve tüzel kişilerden (vatandaşlardan) oluşur. 
Odaların yönetimine katılan üyeleri ise; oda üyeleri 
tarafından doğrudan seçim ile seçilirler ve genel kurulu, 
oluştururlar. Odaların sorumluluğuna giren bütün idari 
ve mali. kararlarla ilgilenirler. Kurul bir başkan ve 
yönetim kurulu seçer. Bunlar hukuki alanda kurulun yerine 
Odayı temsil' ederler. Başkan tarafından tayin edilen 
genel sekreter, yine başkan ve yönetim kurulunun verdikleri 
direktifler doğrultusunda Odanın idaresiyle sorumludur. 
Odaların 'içinde, değişik mesleki menfaatlerin (ticaret; 
sanayi; hizmet ve bunların . dalları) ve değişik boyuttaki 
teşebbüslerin eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesi 
için Özel kanunlar vardır. Ve odaların her birinin hudutları 
kanunen belirlenmiştir. 

Bu resmi uygulamaların yanında bazı ülkelerin, 
odalarını değişik kuralların yönettiğini belirtmekte 
fayda vardır. Özel kuruluş durumunda olan Belçika, İrlanda, 
Portekiz ve İngiliz TSO'larında resmi üyelik kadar, resmi 
evrakların dışında kullanılmayan "hudut" kavramı da mevcut 
değildir. Bu dört ülkenin Odaları, belirli bir aidat ödeyen 
üyelerden oluşur. Üyelerin çoğunun, sanayici ve tüccar 
olmasına rağmen bir Odanın üyesi olabilmek için; Portekiz 
hariç; sanayici veya tüccar olmak gerekmez. Bunun dışında 
bu teşekküllerin işlevleri şirket ve dernekler konusundaki 
milli kanunlar dahilinde, serbest olarak kabul edilmiş 
statüsüyle belirlenmiştir. 

Resmi kişiliği olan TSO'larda bile Önemli pekçok 
niteliğin birbirinden farklı olduğu görülür. Örneğin; 
İtalya'da Odaların 19721 den beri hiç seçilmiş üyeleri 
yoktur. Kendi Odaları hakkında yeni bir kanunun kabulünü 
beklerken İtalyan TSO'ları mesleki teşekküllerin önerisine 
uyarak ve bölgelerin idarecilerinin fikirlerini aldıktan 
sonra resmi makamlarca atanan bir başkan,ve yönetim kurulu 
tarafından yönetilirler. Hollanda'da Odaların üyeleri, 
Hollanda Sosyal ve Ekonomik Konseyi tarafından belirlenmiş 
patronal ve sendikal kurumlar tarafından, bölgeleri içindeki 
güçleri temsil için belirlenir. Bununla birlikte işçileri 
temsil edecek üyelerin sayısı atanan tüm üyelerin dörtte 
birini geçemez. 
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Buna benzeyen uygulamalar 1972 Öncesi İtalya'sında da 
vardır. Federal Almanya'da sadece odalara bağlı eğitim 
kurumlarında patron ile işçileri bir araya getiren bir 
temsil sistemi öngörüldü. Sarre (RFA) ve Lüksemburg'da 
bu sorun daha değişik biçimde, konumlanmaktadır. Çünkü 
TSO'1ardan modeli alınan ve kendisi çalışanların menfaati 
ve korumasını sağlayan ayrı bir çalışanlar odası vardır. 

Fransa'da odalarda diğer vatandaşlar ve Odalar 
arasındaki bağlantıyı sağlayan (üyelerden oluşan) "delegues 
corisulaires"lşr ile danışman olarak odaların çalışmalarına 
katılan teknik delegeler de hazır bulunmaktadır. 

c- Mali Kaynaklar, Finansman 

Avrupa TSO1larının mali kaynakları üç grup halinde 
toplanabilir. . 

Üyelerden, ödedikleri vergiler üzerinden alman, 
veya ekonomik faaliyetlerine göre tesbit edilen bir cins 
zorunlu aidat, resom (tabii Belçika; İrlanda; Portekiz 
ve İngiltere hariç). Bu zorunlu aidat, çoğunlukla kamu 
otoritesi tarafından tesbit edilir. Federal Almanya'da 
Odalar kendileri tesbit ederler. Bu zorunlu aidat (Federal 
Almanya ve Fransa'da) meslek vergileri (İspanya, Yunanistan 
ve Lüksemburg'da) vergiye esasa olan kâr (Hollanda ve 
Yunanistan'da şirketler için) şirketlerin sermayeleri, 
veya (Hollanda'da şirket dışında kalanlardan) ekonomik 
önemlerine göre tesbit edilmektedir. 1972'deki vergi 
reformundan önce İtalya'da TSO'lar bölgesel bir vergi 
ile finanse edilirlerdi. Hâlen, geçici rejimde; İtalyan 
Odaları; Devletten; 1972 vergisini esas alan ve yıllara 
göre arttırılmış -bir yardım almaktadırlar. 

Odalar veya yönettikleri kuruluşlar tarafından sunu-
lan hizmetler karşılığında alınan ücretler (Menşe şahadetna-
meleri, ATA karneleri ve diğer resmi belgelerin verilmesi; 
kayıt ücretleri, eğitim yetiştirme hizmetleri v.b.) 

- Kamu -yönetimince yapmaları istenen hizmetler 
karşılığı, kamudan. aldıkları sübvansiyonlar (Belçika, 
Federal Almanya, İrlanda, Portekiz ve İngiltere hariç). 
Bazı TSO'lar sermaye piyasasından borçlanabilme yetkisine 
de sahiptirler (Fransa, İtalya). 



Vergi kaynaklarından faydalanan TSO11ar resmi 
makamların himaye ve kontrolü altındadırlar. 

Bütün milli kanunlar TSO bütçelerinin odalar 
tarafından kabul edilmesini öngörmekteyse de bazı ülkelerde 
bunun hükiimet yetkililerince de onaylanması koşulunu 
getirmektedirler (Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 
Hollanda). Bu koşul Federal Almanya ve Lüksemburg'da 
yoktur. Resmi muhasebenin kaidelerinin uygulandığı ülkelerde 
mali kontrol resmi makamlarca (Yunanistan, Fransa, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda) uygulanmaktadır. . 

1985 yılı için Avrupa Topluluğu TSO'larınm 
bütçesini 3 milyar ECU olarak tahmin edebiliriz. 

- TSO'LARIN GÖREV VE FAALİYETLERİ 

Sanayi ve Ticaret odaları bazen "şirketlerin 
hizmetindeki şirketler" şeklinde veya "sanayici ve tüccar 
birlikleri" diye, bazen de "ekonomik çevrelerini- sözcüsü" 
diye tanıtılıyor. Gerçekte, TSO'lar aynı anda bunların 
hepsidir; Faaliyetleri, şirketler doğrultusunda, hudutlarının 
iktisadı gelişmesi doğrultusunda ve bunların çıkarlarını 
kamu otoritelerine karşı koruma doğrultusundadır. 

a- Odalar ve Şirketler 

Odaların başlıca görevi, bölgeleri içinde bulunan 
ticaret sanayi ve , hizmet . sektörlerinin menfaatlerini 
yükseltmek ve korumaktır. Yunanistan'da TSO'ların yetki 
alanları aynı alanda uzmanlaşmış Denizcilik Odası, Otelcilik 
Odası... vb. gibi başka teşekküllerin varlığından epey 
kısıtlanmıştır. Buna karşılık, diğer ülkelerin çoğunda 
ayrıca Tarım odaları, meslek odalarının varlığına karşın 
İtalya'da TSO'lar aynı zamanda tarım ve el sanatları 
konusuyla da yetkilidirler. 

TSO'ların kendi bölgeleri içindeki şirketler 
için yaptıkları faaliyetler çok çeşitlidir. Avrupa odaları-
nın hepsinde 4 ortak boyut vardır. 

* Şirketlerin işletmesini kolaylaştıran faaliyetler: 

- Teknik (açıdan) şirketlere yardım; yönetim danışman-
lığı, mali hukuki bilgi verme, şirketlerin incelenmesi, 
sanayi olanakları ve fason çalışma hakkında bilgiler, 
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bourse de dechetMere katılış enerji tasarrufu için fikir 
verme; enformâtik sistemler kurulması hakkında danışma. 

- Şirketlerin emrine "hakemlik hizmetleri" sunmak, 
! ticaret ye sanayi için Ölçümcü, sayım.cı, vergi' değerlendiren 
standartları Ölçen uzmanlar sunmak ve özellikle ticaret 
mahkemeleri ve diğer davalarda arabuluculuk yapmak. 

Şirketlerin emrine " ortak tesisatlar sağlamak: 
teleks, .toplantı salonu; tercüme tesisatlı konferans, 
iktisat konularında dokümantasyon merkezi, ihtisaslaşmış 
bilgi bankası, personel için kantin vb. 

İktisadi hareketliği sağlamak; fuarlar, .ihtisas 
salonlârinm organizasyonu, bölgesel ürünlerin pazarlanması, 
köy veya merkez kentlerden perakende ticaretin değerlendi-
rilmesi vb. , 

- Profesyonel yetiştirme konusunda faaliyetler; 

- Şirketlere eleman yetiştirme konusunda yardımcı 
olmak; yetiştirme planları, nitelik tarifeleri hazırlanması 
vb. . . . 

- Uzmanlaşma veya yetiştirme merkezlerini işletmek 
veya yardım etmek; yeni öğrenenler için dersler; yetişkinle-
rin eğitimiyabancı dil öğretmek, ticaret okulları vb. 

- Çıraklık kontratlarını düzenlemek, ve çalıştırmak, 
ve profesyonel uzmanlaşma imtihanlarını düzenlemek. 

. - Gençleri meslekler ve yetiştirme merkezleri 
hakkında bilgi sahibi etmek. 

Uluslararası alım-satımı kolaylaştıran faaliyetler: 

- Menşe şahadetnameleri hazırlanması, ithalat 
veya ihracat vizelerinin verilmesi, ATA karnelerinin 
hazırlanması, ticari prospektüs ve kontratların, tercümesi 

• v t > * . ' . 

- Dış ülkelere araştırma ve tanıtma gezileri tertip-
lemek dış pazarlar bulup', tanıtmak vb. 
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Dünya Ticaret Merkezleri (Strazburg); ihracat; 
sigortası (Lüksemburg) ve uluslararası Ticaret Hakem 
Mahkemeleri kurup; işletmek.-

- , Dış ülkelerde ticaret odaları kurulup, onları 
finansman ve bilgi bakımından desteklemek (özellikle 
Almanya ve daha az ölçüde Fransa TSO'ları.). 

* Şirket kurma ve yenilikler konuşunda faaliyetler: 

Şirket kurmak için bürokratik gerekçelerin yerine 
getirilmesi için merkezler kurulması ve işletmesi. 

- Şirket kurucularına işletme^ dersleri vermek, 
fikir vermek ve yardımcı olmak. 

- Gelir projesini incelemek ve bu konuda başvuranları 
aydınlatmak. 

Bölgesel, bilimsel ve teknik haber merkezleri 
kurup işletmek. 

Yeni tekniklere uyum sağlamağa yardımcı olmak. 

b- Odalar ve Bölgesel Ekonomik Gelişme 

Yukarıda da gördüğümüz gibi' Avrupa sanayi ve 
ticaret odaları iktisadı hayatın özellikle bölgesel ve 
yöresel konularıyla ilgili kurumlarıdır. Böylelikle kendi 
hudutları dahilinde iktisadi kalkınmanın bir ölçüde sorumlu-
luğunu taşırlar. 

Resmi hukuk dahilindeki TSO'lar, • bu sebepten 
dolayı, yalnız veya diğer yasal örgütlerle birlikte, 
şirketlerin gelişmesini kolaylaştıracak yapıyı kurmak 
ve işletmek . görevini üstlenirler. Odaların bu şekildeki 
müdahale örneklerinden şunları sayabilir: ' 

- Ticaret yolu, av, eğlence (Fransa, -İtalya) 
limanlarının işletilmesi; . 

- Küçük havaalanları ve. büyük havalimanlarının 
işletilmesi (Fransa, İtalya). 
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- Otoyollardaki yolcu garlarının veya yolcu ve 
yük merkezlerinin işletilmesi. 

Genel mağazaların ve genel depoların işletilmesi 
(Fransa, İtalya). 

Ekonomik bölgelerin (sanayi bölge ve siteleri;' 
ticaret merkezleri) kurulması (Fransa, İtalya). 

- Turistik araç ve gereçlerin kurulması ve işletilme-
si otoparklar, teleferik, otoyollar üzerinde hizmet alanları 
haller; fuar ve sergi alanları (Yunanistan, İspanya, 
Fransa, İtalya, Lüksemburg). 

Odalar; kamu hizmetleri konusundaki faaliyetlerine 
paralel.olarak iktisadi gelişmeyi sağlamak için de faaliyet 
gösterirler: 

- Menkul değerler borsası (İspanya, İtalya), ticaret 
borsası ve döviz işleri borsası işletmek. 

Karşılıklı garanti ve sigorta şirketleri ve 
ticaret ve sanayi için gayri menkul şirketleri kurmak. 

- İktisadi gelişme kuralları ve bölgesel gelişme ve 
mali şirketlerin kuruluşu ve işletilmesine katılmak. 

c- Odalar ve Resmi Makamlar 

Odaların üçüncü görevleri, hudutlarının içindeki 
bölgelerin ekonomik menfaatlerini temsil edebilme konusun-
dadır. Gerçekte de TSO'lar, hemen hemen her Avrupa ülkesin-, 
de; kanunların kendilerine verdiği gibi resmi makamlar 
nezdinde danışman rolündedirler. Bu görevlerini yöresel 
olduğu kadar bölgesel; milli veya Avrupa Topluluğu boyutunda 
yerine getirirler. Bunun haricinde odalar; hudutları 
içindeki alanlarının ekonomik çevrelerinin bir karar 
veya olayı nasıl karşıladığını resmi makamlara söyleme 
hakkına da sahiptirler. Lüksemburg1da odalar, hükümete, 
inceledikten sonra Parlamentoyo getirmek zorunda olduğu 
kanun tasarısı bile sunabilecek yetkidedir. 

Avrupa TSO'lan; ekonomik gelişle politikası, 
çevrenin ve arazinin düzenlenmesi sanayi ve ticaret şehirci-
liği ve uzman yetiştirme politikaları konusunda uygulamalar 



yapmak, tanımlamak, ve yön göstermekle görevli sayısız 
danışma komisyonları (sadece Fransız TSO'lan için 500 
tane vardır) ve sayısız kuruluşların çalışmalarına aktif 
olarak katılmaktadır. 

Bunun dışında (diğer yandan), pek çok ülkede 
(İtalya, Hollanda) resmi makamlar odalara ticaret kayıtları-
nı tutma sorumluluğunu vermiştir, başka ülkelerde (Federal. 
Almanya, Fransa) gibi, Ticaret Rehberlerinin tutulduğu 
mahkemeler (makamlar) TSO'lara otomatik olarak bu kayıtlarla 
ilgili yeni belgelerin ikinci kopyalarını gönderirler. 

• 4- TSO'LAR VE AVRUPA 
Hangi seviyede olursa olsun, bugün Avrupa'yı 

ilgilendirmeyecek konu ve sorun yoktur. Bunun tersi' olarak 
Avrupa boyutunda incelenen sorunlar yöresel veya bölgesel 
aşamada da hissedilirler. Avrupa TSO'ları bu olayın bilinci-
ne çabuk varıp kendi aralarında ufak bağlar kurarak Avrupa-
nın birliğine çalıştılar. 

a- Avrupa Odaları Arasındaki Bağlar 

, Önce, Paris'te 1919'da "Uluslararası Ticaret 
Odası"nın ve 1950'de "Ticaret Odalarının Uluslararası 
Bürosu"nun kuruluşlarını hatırlatmakta fayda var. Bu 
ikinci kuruluş birincinin uzantısıdır ve dünyanın diğer 
odaları ile daimi ilişki kurmak ve yürütmekle görevlidir. 
Avrupa T S O M a r m m her biri bu iki kuruluş ile yakın 
ilişkidedir ve Uluslararası Ticaret Odasının milli komitele-
rini kendi içlerinden verirler. 

Avrupa .TSO'larının ilk gerçek yakınlaşmaları 
1945'den .sonra olmuştur. Böylelikle 1949'da Rhin'den 
ve ona bağlı ve her dolaşım yollarına Hollanda, Belçika, 
Almanya, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya Odaları; 
Ren, Rodanya ve -Tuna bölgeleri Sanayi ve Ticaret Odaları 
Batı-Avrupa Birliği adı altında birleşti. Niyetleri ortak 
sorunları üzerinde çalışmak ve birlikte kendi bölgelerinin 
iktisadi kalkınmasını sağlamaktı. Bu teşebbüs diğer hudut 
komşuları arası veya denizlerarası, birleşmelerin kurulmasını 
sağladı. Fransız İtalyan Odaları Daimi Konferanslarını, 
İspanyol-İtalyaı. Daimi Konferansı, İspanya-Fransa Daimi 
Konferansı, Fransız-Belçika Daimi Konfiransı ve Akdeniz 
Kuruluşunu, Kuzey .Denizi veya Baltık Denizi Kurulları'm 
sayabiliriz. 
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Roma Antlaşmasının imzalanması TSO.1 lan hudutlar-
arası konuşmaları aşmaya sürüklemiştir. 1958 yılında 
Şubat ayından itibaden Strazburg'aa Avrupa Topluluğu 
kurumlarının yanında temsil görevinin dışında değişik 
ülkelerin odaları arabanda doğrudan ilişkinin canlanmasını 
sağlayan Avrupa Topluluğu Sanayi ve Ticaret Odaları Daimi 
Konferansı kuruldu. Fransız TSO'1arında, yapılan yeni 
bir anket sonucunda bunların da TSO'nm genellikle uzman 
yetiştirme konusunda teknik yardımları veya odalararaşı 
eşleşmeler şeklinde Avrupalı' meslektaşlarıyla karşılıklı 
ikili ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bundan böyle Avrupa TSO'lan arasında, yavaş 
yavaş bir dayanışma hissi gelişti. Böylece Aralık 1979'da; 
kendilerine karşı ' bir kanun tasarısının hazırlanması 
nedeniyle; İtalyan Odaları diğer Avrupalı Odaları Roma1da 
geniş bir dayanışma toplantısına çağırmıştır. Daha sonra 
Fransız odaları ülkedeki desantralizasyon çalışmaları 
nedeniyle Odaları kamu otoriteleri ile görüş alış-verişini 
engelleyecek gelişme karşısında; ülkelerinde odaları 
kamu otoriteleri ile görüş alış verişinin nasıl yapıldığının 
görüşülmesi için Avrupa Odalarını 1.982 Gr-enoble toplantısı-
na çağırdı. 

i 
b- Odalar ve Avrupa Bütünleşmesi 

Avrupa TSO'larını üzerinde en çok konuşturan 
konu *tabi ki Avrupa bütünleşmesidir. Topluluk Ticaret 
ve Sanayi Odaları Daimi^Konferansının gelişmesinin sordurdu-
ğu. soruiara cevap verir ve AET Komisyonunun yetkili servis-
lerine sunulacak olan ortak kararlar alırlar. 

AET'nin Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile üyelerinin 
çoğu TSO'dan olan Avrupa Parlamentosu arasında ilişkiler 
kuruldu. 

Bunların haricinde AET Odaları Daimi Konferansı 
hükümetler dışında Avrupa Konseyi nezdinde danışma statüsün-
de olan bir uluslararası teşkilattır. 

İşbirliği -dışında, Avrupa Odaları Ortak projeler 
de ele almağa başladılar. Avrupa hurda piyasalarının 
birbirlerine bağlanması ve bir ortak normanklatür yapılıp, 
kull anılması, Avrupa'nın ekonomik durumu konusunda bütün 
odalar nezdinde yapılan ankete dayanan yıllık konjonktür 
raporları hazırlanması, ortak bilgi işlem merkezi ve 
ğı kurulması gibi. 
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Belirli bazı ortak faaliyetler için Odalar Topluluk 
mali yardımından faydalanır: Bu konuda TSO'ların veri 
bankalarının Avrupa boyutunda birleştirilmesinden; Topluluk-
ta genç işçilerin değiştirilmesi programı; Avrupa iş 
piyasası hakkında küçük ve orta şirket temsilcilerine 
bilgi, verme işlemlerini sayabiliriz," 

.- Son olarak; Avrupa Toplulukları TSO Daimi Konferan-
sının her yıl Bruges'de 1980 yılından beri üye ülkelerin, 
TSO' larmda çalışanlar için düzenlediği yetiştirme seminer-
lerinden bahsetmeden geçemeyiz. Bu seminerler iki amaç 
güderler: Topluluğun mali araçları ve politikalarının 
ve mekanizmalarının daha iyi tanımını TSO'larda sağlamak . 
ve Avrupa odaları arasında işbirliğini geliştirmek. Haziran 
1982 semineri sırasında, katılanlar dostça ve bilgi vermek 
için aralarında bu ortak çalışma toplantılarında kurulmuş 
bağların gelişmesini sağlamakla görevlendirdikleri Avrupa 
Birliği için TSO'larda çalışanlar Birliği şeklinde toplanma-
ya karar verdiler. 

Not: 13 Eylül 1985, Avrupa Topluluğu TSO Daimi Konferansı 
ismini Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği 
(EUROCHAMBERS) şeklinde değiştirmiştir. 


