
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OF 

TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 

ÜYE EL KİTABI 

 

2019 
 

 

 

Doküman No ve Yürürlük Tarihi: ÜEK/23.02.2016 

Revizyon Tarih No: 26.03.2019-01 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KALİTE POLİTİKAMIZ 

 

 

“OF TİCARET ve SANAYİ ODASI; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasanın temel 

ilkeleri doğrultusunda, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu  

öncülüğünde; 

        Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit 

ederek karşılamayı, sürekliliğini sağlamak amacıyla 

günümüz teknolojik imkânlarını kullanmayı, Kalite 

Yönetim Sisteminin eğitimli çalışanlarımızca 

benimsenmesini ve anlaşılmasını sağlamayı, bütün 

üyelerimize ayırım gözetmeden zamanında, hızlı ve güler 

yüzle hizmet vermeyi, üyelerimizin ortak sorunlarının 

çözümü ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarından hiçbir 

zaman taviz vermeden sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

için çalışmayı, 

                                                  TAAHHÜT EDER.” 

 

 

 



 

 

 

 

 MİSYONUMUZ 

 Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak. 

 Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamak ve 

üyelerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak, 

 Bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak sağlıklı ve hızlı hizmet vermek, 

 Kurumsallaşmayı başarmış, çağdaş yönetim anlayışı ile üyelerimizin sorunlarının 

çözümünü sağlamak ve araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 

 Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi Kurumsal Yönetim İlkeleri ile üye 

ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak. 

 Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri 

ile işbirliği sağlayarak sinerji yaratmak, 

 Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini 

destekleyen anlayış ile gerçekleştirmek. 

 VİZYONUMUZ 

Küreselleşme süreci ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak; 

 Bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında öncü, 

 Of’un sahip olduğu özellikleri ile bir marka olması için teşvik ve destek veren, 

 Üyelerinin tüm ihtiyaç beklentilerini etkin ve verimli biçimde, %100 üye 

memnuniyeti    hedefiyle karşılayan, 

 Bölgesel politika belirleme süreçlerine önemli katkı sağlayan, 

 Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden, 

 Bilgi ve eğitime önem veren, 

 Çağdaş Yönetim Anlayışıyla yönetilen,  lider bir kuruluş olmak. 

 TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Çağdaş yönetişim anlayışını tüm ilkeleriyle uygulamak ve içselleştirmek, 

 Güçlü mali yapısıyla bağımsız ve tutarlı hizmet ve yatırımlar gerçekleştirmek, 

 Nitelikli insan kaynağı ile doğru bilgilere dayanan tutarlı politikalar geliştirmek, 

 Tüm hizmet ve yatırımlarını bilimsel temeller çerçevesinde planlamak, 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

 Odanın tanıtımında yazılı-görsel ve sosyal medyayı etkin ve verimli biçimde 

kullanmak, 

 Bilişim teknolojilerini hizmet verimliliğinin temeline oturtarak, gelişen 

teknolojileri yakından takip etmek, 



 

 

 Üyelerle ilişkilerini karşılıklı güven içerisinde, şeffaflık prensibi çerçevesinde 

yürütmek, 

 Tüm bunları içselleşmiş bir kurumsal yapı içerisinde yerine getirmek. 

 Of Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği vizyona ulaşma yolunda, aşağıdaki ilkeleri 

temel alacaktır: 

 Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel 

ekonominin gelişmesine bütüncül bir yaklaşım, 

 Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin 

sağlanması, 

 Çağdaş Odacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması, 

 Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, 

verimlilik ve memnuniyetin sağlanması, esas alınmaktadır. 

           Ayrıca, 

 Tüm paydaşlar, Oda’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan 

ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek  ve 

 Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı 

bilgilerle oluşturulacaktır 

 

 

KURUMSAL KİMLİK 

 Of Ticaret ve Sanayi Odası, birçok işadamı, bürokrat ve siyasi temsilcilerin 

yanında Nadir SARAL, merhum Fuat CEVAHİROĞLU, Erdal SARAL, 

Abdülhamit SAKAL ve Ahmet ÇAPOĞLU’ndan oluşan müteşebbis heyetinin 

özverili çalışmaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.10.2003 tarih ve 2003/80 

sayılı onayı ile, 5590 Sayılı “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliği” kanunu çerçevesinde kurulmuştur.  

 11.04.2004 Pazar günü, Of Ticaret Siciline Kayıtlı 543 üye arasından  

Gruplandırma  Kurulu tarafından oluşturulan 12 Meslek Grubunda yapılan 

Seçimle  Meslek Komite Üyeleri,  14.04.2004  Çarşamba günü 22 Meclis Üyesi, 

akabinde  17.04.2004  Cumartesi Günü  de 7 kişilik Yönetim Kurulu seçilmiştir. 

 01.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 Sayılı 

“TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK KANUNU” gereğince, Meslek 

Grupları yeniden düzenlenmiş, 12.03.2005 Cumartesi günü, 8 Meslek Grubunda 

yapılan Seçimle Meslek Komite Üyeleri, 16 Meclis Üyesi, sonrasında 16.03.2005 

Çarşamba Günü de 5 kişilik Yönetim Kurulu seçilmiştir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Odamız Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamayı, sürekliliğini 

sağlamak amacıyla günümüz teknolojik imkânlarını kullanmayı, Kalite Yönetim Sisteminin 

eğitimli çalışanlarımızca benimsenmesini ve anlaşılmasını sağlamayı, bütün üyelerimize ayırım 

gözetmeden zamanında, hızlı ve güler yüzle hizmet vermeyi, üyelerimizin ortak sorunlarının 

çözümü ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarından hiçbir zaman taviz vermeden sürekli 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmayı, KALİTE POLİTİKASI olarak benimsemiştir. 

5174 Sayılı yasa ile kuruluşu ve  çalışması düzenlenen Odamız,  üyelerimizin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 

uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve  güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 

yukarıda belirtiğimiz kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri kamu 

adına tarafsız şekilde yerine getirmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Bu görevler yerine getirilirken de ; 

Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, müşteri 

memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir Oda olmayı, Meslek ahlakını koruyan ve 

müşterilerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri tespit etmeyi, Yeni gelişmelerin 

üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji uygulamalarına destek vermeyi, görev  

olarak kabul etmekteyiz. 

Görevlerimizi yerine getirirken en büyük avantajımız  ilçemiz insanının  sahip olduğu girişimci 

ruh, başarma azmi ve inatçı yapısıdır. Amacımız OF isminin belleklere kazınarak insanına artı 

değer katmaktır. Of’ta yatırım yapmanın avantajlarını öne çıkararak, ulusal ve uluslararası 

yatırımcıları Of’ta yatırım yapmaya davet etmektir. 

Toplumsal başarının  yalnızca   birlikte çalışmak, bilgi paylaşımı yapmak, ortak hareket etmek, 

koşullardan ders çıkarmak ve çok çalışmakla sağlanacağı  unutulmamalıdır. Bu hizmet 

yarışında  sizlere de  önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Daha iyi şeyler üretmek için halkımızın ilgisine, iş adamlarımızın dikkatine, güçlerimizi 

birleştirmeye, sürekli olarak dünya ve çevremizle iletişimimizi arttırmaya, bilgi ve teknolojiyi 

yoğun olarak kullanmaya ihtiyacımız var. 



 

 

“Birlikten güç doğar” sözünden yola çıkarak,  personel-yönetim ve üyeler ile  birlikte  işbirliği 

ve dayanışmayı yükselterek yürümek düşüncesindeyiz.  

Odamızın yarınlarına  ,   hoşgeldiniz.  

Üyelerimizin oda kaydını tamamlayıp   sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine 

getirebilmesinin   ilk şartı ,  bu kitapçığa  ve    mevzuatımıza  hakim olmasına  ,  gereklerini 

yerine getirmesine bağlıdır. 

Of Ticaret ve Sanayi Odası  üst yönetimi  olarak  sizlere her türlü desteğe açığız. Ticaret 

hayatınızın  başarılı , verimli ve sorunsuz geçmesi  için bize ait   sorumluluklarımızı yerine 

getirme gayreti içerisinde olacağız. 

Sizlere verilen bu kitapcık, Odamızdakiüyeliğiniz ve ticari hayatınız  süresince devamlı 

başvuracağınız sürekli güncellenen bir kaynaktır. Sizlere yol haritası oluşturması ve ticari 

hayatınızı  hayatınızı düzenlemek  amacıyla hazırlanmıştır. 

Dikkatle  incelenip, sorumluluklar yerine getirildiğinde  olumsuzlukların önüne geçilmiş 

olunacaktır. 

Odamız yönetimi adına ticari   hayatınızda  başarılar dilerim. 

 

 

                                                                                                       Erdal SARAL 

                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı



 

 

  

İletişim; 

▪ 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yö-

netmelikler ve hükümlere uygunluk sağlanır.  

▪ Yenilikçi uygulamalar hizmete alınarak, aktif iletişim kanalları oluşturulur.  

▪ Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, güncel teknolojik ve yenilikler takip edilir.  

▪ Yönetim sistemleri, iletişim stratejilerini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilir.  

▪ Üyelerin iletişim bilgileri, planlı bir şekilde gözden geçirilerek, sürekli ve düzenli olarak 

güncellenir.  

▪ Üyelerin iletişim tercihleri tespit edilerek, talepleri doğrultusunda güncelleme ve uygulama-

lar yapılır.  

▪ Üyelerin, öneri, görüş, şikâyetlerini ulaştırabilmesi için yöntemler uygulanır.  

▪ Üyelerin öncelikli konuları, sorunları ve çözüm önerileri müzakere edilerek, paydaşlara ve 

karar alıcılara iletilir.  

▪ Üyelerin, kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve öncelikli konularını 

müzakere etme fırsatı sağlanır.  

▪ Yürütülen çalışmalar, faaliyetler, hizmetler konularında, üyelere bilgi akışı ve geri bildirim 

sağlanır.  

▪ Web sayfası vb. iletişim kanalları ile yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim 

sağlanır.  

▪ Bilgi ve iletişim teknolojileri kaynakları ve alt yapısının, nitelikli bilgi ve iş destek çözüm-

leri sunmayı destekler nitelikte olması benimsenir.  

▪ Yerel ve ulusal basın, sosyal medya, web sitesi, çeşitli elektronik ortamlar/yazılımlar, mobil 

uygulamalar vb. iletişim kanalları, aktif ve güncel olarak kullanılır.  

▪ Değişen kanun, yönetmelik, hibe, teşvik, destek, yatırımlar, dış ticaret vb. iş topluluğunun 

yararına olan, iş geliştirmeye destek olan konularda, üyelere sürekli bilgi akışı sağlanır.  

▪ Organ üyeleri, profesyoneller, danışmanlar ve müşavirler aracılığıyla bilgi, danışmanlık ve 

destek hizmetleri verilir.  

▪ İç ve dış iletişim kanalları belirlenmiş olup, çeşitli toplantılar, anketler, yayınlar, düzenli ra-

porlar, vb. aracılığıyla izleme, süreklilik ve güncellik sağlanır.  

▪ Vizyon, misyon, politikalar, planlar, stratejik hedeflerle uyumlu şekilde iletişim stratejilerine 

yön verilir.  



 

 

▪ Yerel, bölgesel ve ulusal teşvikler, hibe ve destekler, ihracatı geliştirme konularında bilgiler 

iletişim kanalları ile paylaşılır.  

▪ Ortak çözüm grupları oluşturularak, ortak akıl istişareleri yapılarak, aktif iletişim stratejileri, 

politika ve temsil faaliyetlerinde değerlendirilir. 

 

İletişim Kanalları  

 

 

Telefon  

 

 

 

0 462 771 71 60-0 462 771 71 61  

Faks  0 462 771 71 63  

Elektronik posta  oftso@tobb.org.tr  

İnternet Sitesi  www.oftso.org.tr  

Twitter Adresi  @oftso  

Facebook Adresi  oftso2003  

Yazışma Adresi  Sulaklı Mahallesi Yıldız Sokak  No:2 K:3 

Of/TRABZON  

Online erişim  

Web sitesi  

http://www.oftso.org.tr  

(Aidat ödeme, e-oda, e-belge, şikayet-mem-

nuniyet, bilgi güncelleme, anketler, etkinlik 

takvimi, vb.)  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ODALAR 

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk 

ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve 

dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri 

yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarıdır 

Odaların Kurulması 

5174  Sayılı Kanun  Madde 5- Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı 

ile kurulur. 

Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en 

az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda 

bulunması zorunludur. 

Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından 

fazlasının yazılı talebi şarttır. 

Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, Kanunda öngörülen usul ve esaslara 

uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve sanayi odası, 

ticaret odası adını alır. 

Mevcut ticaret ve sanayi odasının ayrı odalar halinde kurulmasıyla, ticaret ve sanayi odasına bir 

önceki yıl sanayiciler tarafından ödenmiş olan yıllık ve munzam aidat tutarlarının yarısı, sanayi 

odasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde yeni kurulan sanayi odasına 

devredilir. 

Coğrafi bölge odaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, 

Birliğe yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin 

kararıyla ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. 

Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, 

özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri 

halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer 
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altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler 

en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.Ancak; 

a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, 

elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan 

doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler, 

b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri, 

c) İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, 

dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat 

yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler, 

d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, 

meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler, 

e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi 

müesseseleri, Sanayici sayılmazlar. 

Deniz ticaret odası kurmak için, ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden; 

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler, 

b) Gemi acenteleri, 

c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler, 

d) Stivedor ve puantaj firmaları, 

e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları 

ve sürveyörleri, 

f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi 

akaryakıt ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar, 

g) Marina ve liman işletme firmaları, 

h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar, 

ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, 

kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre temizliği ile uğraşan 

firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı deniz sporları ile uğraşan 

firmalar, 

Başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru sahiplerinin en az yüzde onunun gemi sahibi olması 

gerekir. 

Odaların  Kuruluş Ve Çalışma Alanları 

5174  Sayılı Kanun  Madde 6- Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve 

çalışma alanları içinde aynı unvanda başka bir oda kurulamaz. 
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Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya 

kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. 

Odalara Kayıt Zorunluluğu 

5174  Sayılı Kanun  Madde 9- Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici 

ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, 

bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye 

kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında 

güncel olarak tutulur. 

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma 

alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi 

merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî 

muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması  bakımından şube sayılır. 

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma 

yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin 

gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar 

isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. 

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası 

için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda 

oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, 

ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait 

olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, 

Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya 

bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar. 

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile 

beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz 

ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına 

kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu 

kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de 

uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır. 

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki 

başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur 

tutulamaz. 
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Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar 

tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

5174  Sayılı Kanun  Madde 10- Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana 

gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, 

gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. 

Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu 

haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil 

değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, 

bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür 

İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile 

bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları 

ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her 

yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. 

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl 

içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda 

yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret 

sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş 

sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu 

durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. 

Ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine 

ilişkin ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. 

Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin 

sanayi odasından kayıtları silinir. Ancak bunlardan ticaret odasına kayıtlı olmayanların ticarî 

faaliyetlerinin devam etmesi halinde durum, re’sen kayıtlarının yapılması için ilgili ticaret 

odasına bildirilir. 

Ticaret odasına kayıtlı iken sonradan sanayicilik vasfını kazanan üyelerin tacirlik sıfatı devam 

ediyorsa, kaydı silinmeden; etmiyorsa, kaydı re’sen silinerek, sanayi odasına üye kaydı yapılmak 

üzere durum değişikliğine ilişkin bildirim ticaret odasınca en geç otuz gün içinde ilgili sanayi 

odasına bildirilir. 

Odalarda Ehliyet, Temsil Ve İmza Yetkisi 

5174  Sayılı Kanun  Madde 11- Odalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, 

tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya,kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri 

desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs 
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vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak 

olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. 

Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 

Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak 

imzaları bağlar. 

Odaların Görevleri 

5174  Sayılı Kanun  Madde 12-Odaların görevleri şunlardır: 

           a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin 

kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

 b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili 

kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin 

mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine 

vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları 

konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı 

kurmak ve işletmek. 

 c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî 

ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip 

ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 

 d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamının veya  bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis 

kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

 f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve  ilân etmek. 

 g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 

 h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 

 ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde 

sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,  Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

 j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun 

şekilde gelişmesine çalışmak. 

 k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri 

sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman 

masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları  mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, 
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dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere 

duyurmak. 

 l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun 

anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

 m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 

limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve 

onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 

 n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. 

 o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 

 p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. 

 r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 

 s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin 

belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

 t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 

Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri 

yürütmek. 

 u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

 v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

 y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda 

diğer faaliyetlerde bulunmak. 

 z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler 

için kapasite raporları düzenlemek. 

 Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

 a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya 

bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak 

etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 

 b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili 

kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar 

için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme 

ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı 

Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri 

düzenlemek, 
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 c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 

oluşturmak, 

 d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve 

kütüphanelere katılmak, 

 e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize 

sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve 

yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi 

veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri 

kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 

 Görevlerini de yaparlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ODA ORGANLARI, OLUŞUMLARI VE GÖREVLERİ 

Oda Organları 

5174  Sayılı Kanun  Madde 13- Odanın organları şunlardır: 

 a) Meslek komiteleri. 

 b) Meclis. 

 c) Yönetim kurulu. 

 d) Disiplin kurulu. 

            e)Yüksek İstişare Kurulu 

Oda Meslek Komiteleri 

5174  Sayılı Kanun   Madde 14- Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için 

seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir 

kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.       

 Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı 

faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 

507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 

 Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye 

sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak  yönetmelikle düzenlenir. 

            Odamızda On Meslek Grubunda,  50 Meslek Komitesi üyesi ile temsil edilmektedir. 
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Oda Meslek Komitelerinin Görevleri                        

5174  Sayılı Kanun   Madde 15- Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır: 

 a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri 

görüşülmek üzere yönetim kuruluna  teklif etmek. 

 b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan 

yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına 

karar vermek. 

 c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

            d)İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Oda Meclisi                                                                   

5174  Sayılı Kanun   Madde 16- Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek 

üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan 

gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda  beşer 

meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

 Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı 

seçer. 

 Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı 

faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı 

Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 

 Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine 

seçilemezler. 

            Odamız Meclisi 20 üye ile temsil edilmektedir. 

Oda Meclisinin Görevleri 

5174  Sayılı Kanun   Madde 17- Oda meclisinin görevleri şunlardır: 

 a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

 b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 

 c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

 d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 

 e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

 f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

 g) Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  

mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. 
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 h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara 

bağlamak. 

 ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 

sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, 

kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve 

vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

 k) Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

 l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak 

verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

 m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 

 n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine 

delege göndermek. 

 o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve 

odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında 

meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının 

ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak 

davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli 

gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

 p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 

meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.   

 r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Oda Yönetim Kurulu                                                           

5174  Sayılı Kanun   Madde 18- Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı 

yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz 

arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. 

 Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek 

liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan 

yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 

 Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın 

meclisinde de görev alamazlar. 

 Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından 

belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının 

başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir. 
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Oda Yönetim Kurulunun Görevleri 

5174  Sayılı Kanun   Madde 19- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:                  

 a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 

 b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine 

sunmak. 

 c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

 d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine karar vermek. 

 e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen 

disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

 f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 

 g) Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 

 h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık 

rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                    

 ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 

 j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve 

sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa 

fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

 k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas ve 

usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

 l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek. 

 m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, 

bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 

 n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 

 o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

           Odamız yönetim Kurulu yedi kişiden oluşmaktadır. 

Oda Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri 

5174  Sayılı Kanun   Madde 20- Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını 

başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. 

Oda Disiplin Kurulu 

5174  Sayılı Kanun   Madde 21- Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından 

dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. 
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 Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. 

 Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Oda Disiplin Kurulunun Görevleri 

5174  Sayılı Kanun   Madde 22-Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 

öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

 b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 

Yüksek İstişare Kurulu 

a) Kurulun üye sayısı; oda ve borsa yönetim kurulu asıl üye sayısından az ve yönetim 

kurulu asıl üye sayısının iki katından fazla olamaz. Üye sayısını belirlemeye oda ve 

borsanın yönetim kurulu yetkilidir 

b) 5174 Kanun’un 84. maddesine uygun şekilde göreve başlayan yönetim kurulu, ilk 

olağan toplantısında, kurulun üye sayısını karara bağlar. 

c) Kurul üyeleri oda ve borsa üyeleri arasından 2 yıllığına yönetim kurulu başkanı 

tarafından seçilir. Yönetim kurulu başkanı 5174 sayılı Kanun’un 84. maddesine 

uygun şekilde göreve başlamasından itibaren 1 ay içerisinde seçim işlemini tamamlar. 

d) Kurul üyelerinin seçiminin akabinde üye listesi, yönetim kurulunun onayına sunulur. 

Yönetim kurulu üye listesini oylamaya tabi tutar. Üye listesinin yönetim kurulu 

tarafından uygun bulunmasının ardından, Kurul göreve başlar. 

e) Yönetim kurulu başkanının göreve başlamasının ardından atamış olduğu kurul 

üyelerinin görev süresi iki yıldır. İki yıllık süre, bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen 

yönetim kurulunun uygun bulma anından itibaren hesap edilir.   

f) Görev süresi dolan kurul üyeleri yerine, görev süresinin dolmasını müteakip bir ay 

içerisinde bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında öngörülen usulle yeniden üye seçimi 

yapılır. Yeniden seçilen üyelerin görevi, yönetim kurulunun görev süresinin 

dolmasıyla sona erer. 

g) Daha önce kurul üyeliği yapmış üye veya üyeler yönetim kurulu başkanı tarafından 

yeniden atanabilir. 

h) Kurulun başkanı yönetim kurulu başkanıdır. 

i) Kurul iki yıllık görev süresinin başlamasının ardından, görev yaptığı her bir yıl 

içerisinde en az iki kere toplanır. 
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j) Kurul ihtiyaca göre başkanın daveti üzerine de her zaman toplanabilir. Toplantılar, 

Kanun’un 96 ncı maddesinin uygulanabilir nitelikteki hükümleri uyarınca yapılır. 

Alınan kararlar istişari niteliktedir. 

k) Kurulun sekreterya hizmetleri İlgili oda ve borsa genel sekreterliğince yürütülür. 

Yüksek İstişare Kurulunun Görevleri 

a) Oda ve borsalara Kanunla verilen görevler hakkında çalışmalar yapmak, görüş ve öneriler 

oluşturmak; oluşturulan görüş ve önerileri yönetim kuruluna sunmak, 

a) Ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından havale edilen konular 

ile kurul üyelerinin önerdikleri ya da ilgili kuruluşlardan intikal eden konuları 

değerlendirerek görüş oluşturmak, bu konularda raporlar hazırlamak, 

b) Yönetim kurulunun uygun bulması halinde, ilgili mercilere intikal ettirilmek üzere kurul 

toplantılarında alınan kararları yönetim kuruluna sunmak, 

c) Oda ve borsa bölgesinde ticari, sınai, ekonomik gelişmeleri izlemek; bu konuda oda ve 

borsa organlarını bilgilendirmek, 

Oda ve borsa bölgesindeki ekonomik, ticari ve sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler 

oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. 

Hesapları İnceleme Komisyonu  

• Meclis, üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri 

arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer.Hesapları inceleme komisyonunun 

görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. 

• Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. 

• Odamız Hesapları İnceleme komisyonu 3 üyeden oluşmaktadır. 

Hesapları İnceleme Komisyonu Görevleri 

a) Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı,kesin hesabı,bütçenin bir faslından 

diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek. 

b) Kayıt Ücreti ve Yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini 

ve tadillerini incelemek. 

c) Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek. 

d) Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları Meclis Başkanının belirleyeceği süre 

içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek Meclise sunmak. 

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen 

hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre içerisinde incelemek ve raporlamak. 

f) Yönetim Kurulunca Meclise sunulan Oda Kesin Hesaplarını Meclis’in belirlediği süre 

zarfında incelemek ve Meclis’e rapor sunmak. 
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g) Tahsilat ve harcamayla alakalı muhasebe işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol 

ederek, mevzuata aykırı bir tespit olması durumunda Meclise rapor sunmak. 

h) Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini 

toplantı dönemlerinde kontrol etmek. 

I) Odamız Hesapları İnceleme Komisyonu her ay Olağan Meclis toplantısından önce, 

Kesin Hesap ve Tahmini Bütçeyi incelemek üzere Kanunda belirtilen sürelerde 

toplanmaktadır. 

Sayman Üye  

Oda seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren Yönetim Kurulunun yapacağı ilk toplantıda 

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. 

Sayman Üyenin Görevleri 

a) Odanın Yıllık Gelir ve Gider Bütçesini hazırlayarak, Oda Meclisine ve Yönetim Kuruluna 

sunmak. 

b) Oda ile ilgili tüm harcamaların kontrolünü sağlamak ve bu harcamalar hakkında Oda 

Yönetim Kurulunu ve Oda Meclisini bilgilendirmek. 

c) Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Akreditasyon İzleme Komitesi  

• Yönetim Kurulu Başkanı 

• Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği iki üye 

• Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan) 

• Genel Sekreter 

• Akreditasyon Sorumlusu 

Akreditasyon İzleme Komitesi Görevleri 

a) Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak. 

b) Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek. 

c) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla Değerlendirmek. 

d) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi 

Çalışmalarına fiilen katılmak. 

e) Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve Yönetim kurulunun bu 

kapsamda aldığı kararları uygulamak. 

f) 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarına katılmak. 

g) Odadaki Yönetim sisteminin izlenmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak. 

h) Genel Sekreterlikçe hazırlanan dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarını, yıllık iş planını 
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takibini yapmak. 

ORGAN TOPLANTILARI VE KARARLARI 

Olağan Ve Olağanüstü Toplantılar 

Muamelat Yönetmeliği Madde 17 — Meslek komitesi, ayda bir kez olağan olarak toplanır. 

Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman 

olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek 

komitesinde en az üç, dokuz kişilik meslek komitesinde en az dört ve on bir kişilik meslek 

komitesinde en az beş üyenin meslek komitesi başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine 

meslek komitesi, üç gün içinde başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından 

olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 Meclis, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde meclis başkanının, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca meclis, üye 

tam sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun meclis başkanlığına hitaben yapacağı 

yazılı talep üzerine yedi gün içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından 

olağanüstü  toplantıya çağrılır. 

 Yönetim kurulu, haftada bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkanın, 

yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. 

Ayrıca, beş kişilik yönetim kurulunda en az iki, yedi kişilik yönetim kurulunda en az üç, dokuz 

kişilik yönetim kurulunda en az dört ve on bir kişilik yönetim kurulunda en az beş üyenin yönetim 

kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yönetim kurulu üç gün içinde, başkanı, 

yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 Disiplin kurulu, gerektiğinde başkanının veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine 

toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep 

üzerine disiplin kurulu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üyesi tarafından 

toplantıya çağrılır. 

 Organ toplantılarına ilgili organ başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda 

toplantılara, disiplin kurulunda en yaşlı üye, diğer organlarda başkanın yetkilendirdiği yardımcısı 

başkanlık eder. 

 Meslek komitelerinin başkanları, başkan yardımcıları veya uygun görülen üyeleri, komite 

kararına binaen oy kullanmamak üzere kendi mesleklerini ilgilendiren konularda meclis 

toplantılarına katılabilir. 
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Meclisin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları 

Muamelat Yönetmeliği Madde 79 — Odalarda karar ve denetim organı meclis, yürütme organı 

yönetim kuruludur. Meclis, soru veya meclis araştırması yoluyla denetleme yetkisini kullanır. 

 Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 

konuları içermeyen bir önerge ile yönetim kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak 

üzere, yönetim kurulu başkanı veya üyelerinin birinden açık ve belli konular hakkında bilgi 

istemekten ibarettir. Soru önergesi, sadece bir meclis üyesi tarafından imzalanır ve meclis 

başkanlığına verilir. Sözlü sorular derhal, yazılı sorularda en geç bir sonraki meclis toplantısında 

cevaplandırılır. Konuları aynı olan sözlü sorular birleştirilerek cevaplandırılabilir. 

 Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için oluşturulacak ihtisas komisyonları 

marifetiyle yapılan incelemeden ibarettir. Meclis araştırmasına, meclis üye tamsayısının  dörtte 

birinin meclis başkanlığına yapacağı yazılı müracaat üzerine meclis tarafından karar verilir. 

 Altı ay geçmedikçe aynı konuda soru önergesi verilemez ve meclis araştırması istenilemez. 

Komisyonlar 

Muamelat Yönetmeliği Madde 80 — Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren 

yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. 

Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam 

eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları 

kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir. 

 Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri 

arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı 

başkanlık eder. 

 Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy 

çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz. 

 Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, 

ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere  verilir. 

 Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin 

durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis başkanlığına 

bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe meclisince komisyon üyeliğinden düşürülme kararı 

verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına 

düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır. 

 Komisyon, çalışmalarında genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne 

başvurabilir. Genel sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla 

yükümlüdür. 
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 Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet 

binası dışında da toplanılabilir. 

Oda Ve Borsalar Arası İlişki 

5174  Sayılı Kanun Madde 99- Aynı ilde kurulu odaların yönetim kurulları, alacakları meslekî 

kararlarda diğer odalara danışarak görüş isterler. Görüşü istenen oda, en geç yedi gün içinde 

görüşünü bildirir. 

 Oda ve borsa yönetim kurulları, aynı ildeki diğer oda ve borsaların verdikleri kararlara itiraz 

edebilirler. İtiraz eden oda veya borsanın başvurusu üzerine en yaşlı meclis başkanının daveti ve 

başkanlığı altında, yönetim kurulları birlikte toplanarak ihtilafı çözerler. Anlaşmazlık halinde 

Birlik, hakem olur. 

 Ayrıca, ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurulları, meslekî konularda görüş oluşturmak 

amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır. 

 Toplanma ve müzakere usulü Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Muamelat Yönetmeliği Madde 81 — Aynı ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurulları, mesleki 

konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır. 

 Bu toplantılar, sırasıyla dönüşümlü olarak ilde kurulu bulunan ticaret odası, sanayi odası 

veya ticaret ve sanayi odası, deniz ticaret odası ve ticaret borsası yönetim kurulu başkanının 

daveti ve başkanlığı altında yapılır. Bu toplantılarda alınacak bir kararla ilçe oda ve borsalarında 

da toplanılabilir. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy 

çokluğuyla alınır. Alınan kararlar bir tutanağa bağlanır. Tavsiye niteliğindeki bu kararlar, oda ve 

borsaların ilk yönetim kurulu veya meclis toplantısında görüşülür. 

 Toplantıya katılanların yol ve konaklama masrafları kendi oda veya borsası tarafından 

karşılanır. 

Bildirim Hükümleri 

Muamelat Yönetmeliği  Madde 84 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması 

gereken her türlü tebligat yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, 

kurye, personel veya noter aracılığıyla kayıtlı en son adresine yapılır. 

 Adresinde bulunamayanlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

         ODA GELİRLERİ VE BÜTÇE 

Oda Gelirleri 

 5174  Sayılı Kanun  Madde 23- Odaların gelirleri şunlardır: 

 a) Kayıt ücreti. 

 b) Yıllık aidat. 

 c) Munzam aidat. 

 d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler. 

 e) Belge bedelleri. 

 f) Yayın gelirleri. 

 g) Bağış ve yardımlar. 

 h) Para cezaları. 

 ı) İştirakler kârı. 

 j) Gemilerden alınacak ücretler. 

 k) Misil zamları. 

 l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri. 

 m) Tarife tasdik ücreti. 

 n) Sair gelirler. 

Odalarda Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat 

5174  Sayılı Kanun  Madde 24- Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık 

aidat ödemekle yükümlüdür. 

 Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin 

brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. 

 Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat 

miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler 

üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı 

ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak kayıt ücreti ve 

yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir. 

 Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve 
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on gün içinde oda meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt 

ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. 

 Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde 

kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin 

kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 

ödenir. 

Munzam Aidat Ve Navlun Hasılatından Alınacak Pay     

5174  Sayılı Kanun  Madde 25- Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir 

vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve 

sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî 

bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. 

 Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit 

olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.                                         

 Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.           

 Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün 

şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî 

bilanço kârı  üzerinden hesaplanır.                             

 Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatı, 

şube veya fabrikanın bulunduğu yerin odasına ödenir.            

 Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat 

bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından  mahalli odaya 

ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı 

içinde eşit olarak paylaştırır. 

 Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam 

aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez. 

 Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren 

geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ 

edildiği yılın sonuna kadar ödenir. 

 Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine odalara vermek 

zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü 

çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve 

vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, 

bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

 Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir 
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odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel 

kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında yükleme ve boşaltmadan 

sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden  

uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat 

tavanını aşmamak kaydıyla oda yönetim kurulunca teklif ve oda meclisince tespit edilecek orana 

göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, 

kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına 

veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, ticaret veya ticaret ve sanayi odasına ödenir. 

Odalarda Belge Bedelleri Ve Ücretler 

5174  Sayılı Kanun  Madde 26- Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler 

karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, 

nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim 

kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca 

verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki 

katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. 

 Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır: 

 a) Fatura suretlerinin onayı. 

 b) Rayiç fiyatların onayı. 

 c) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı. 

 d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları. 

 e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu 

gösteren onay ve şerhler. 

 f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler. 

 g) Ticarî kefalet onayları. 

 h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri. 

 ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri. 

 j) Yerli malı belgeleri. 

 k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı. 

 l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri. 

 m) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan 

sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar. 

 n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri 

tescil belgesi. 

 o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN 
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-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve 

benzeri belgeler. 

 p) Mücbir sebep belgeleri. 

 r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri. 

 s) Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler. 

 t) Ticaret sicili hizmetleri. 

 u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.     

 Deniz ticaret odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı 

alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir. 

Odaların Bütçesi 

 5174  Sayılı Kanun  Madde 27- Odaların bütçeleri, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit 

olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurullarınca hazırlanır ve meclislerince 

onaylanır. 

Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. 

 Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel 

sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, 

genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır. 

 Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan 

yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir. 

Oda, Borsa Ve Birlik Personeli 

 5174  Sayılı Kanun  Madde 73- Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde 

istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tâbidir. 

Cezai Takibat 

 5174  Sayılı Kanun  Madde 76-Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, 

görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu 

kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve 

muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu 

görevlisi olarak cezalandırılırlar. 
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  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

        MALİ HÜKÜMLER 

Tahsilat 

5174  Sayılı Kanun  Madde 77- Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam 

aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk 

ettirilir. 

 Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve 

Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının 

tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde 

olup, icra dairelerince yerine getirilir. 

 Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve 

Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının 

tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

        ODA, BORSA VE BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM USULÜ 

Seçimlere İlişkin Genel Esaslar 

5174  Sayılı Kanun  Madde 81- Oda, borsa ve Birlik organları seçimleri, bu Kanunda yazılı esas 

ve usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri 

tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz 

olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı 

gözetiminde  yapılır. 

 Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hâkim il seçim 

kurulunca belirlenir. Birlik organları seçimlerinde görevli hâkim, merkez ilçe seçim kurulu 

başkanıdır. 

 İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına ve Birlik organları 

seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve oy kullanma 
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süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları belirler. Seçimlerde kullanılacak 

araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır. 

 Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi 

sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını 

kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy 

verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve 

listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 

 Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri 

gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza 

sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde 

alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir 

fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince 

organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ 

seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli 

tahsil edilmez. 

 Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü 

bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara 

konulması suretiyle kullanılır. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflara konulan 

oylar geçersizdir. 

 Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu 

başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle, 

geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ilân edilir. 

 Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak 

üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.                 

 Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilân süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak 

itirazlar, görevli hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İlçe seçim kurulunun 

itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilân edilir. Bu 

kararlara karşı, ilân süresi içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun bir 

gün içinde vereceği karar kesindir. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından 

hemen sonra, hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve ilgili oda veya borsa 

ile Birlik ve Bakanlığa bildirir. 

 Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde 

bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, 

süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği günü tespit ederek 
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ilgili oda veya borsa ile Birlik ve Bakanlığa bildirir. 

 Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede, oda ve 

borsanın meclis ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Birlikçe üç veya beş kişilik bir kurul 

atanır.   

 Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Yedinci Bölümündeki suç ve cezalara ilişkin hükümler 

uygulanır. 

 Oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst 

kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar 

ve propaganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar altı aya kadar hapis veya adlî para 

cezası ile cezalandırılır. 

 Birlik ile oda ve borsaların organlarının seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı 

geçmemek üzere ertelenebilir. 

           Milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki 

görevleri kendiliğinden sona erer. 

Oda, Borsa Ve Birlik Organları Seçimlerine Katılma Nitelikleri 

5174  Sayılı Kanun Madde 83- Oda veya borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek 

kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi 

verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının 

seçimlerinde oy kullanabilirler. 

 Oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilmek için; 

 a) Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak, 

 b) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak, 

 c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, 

 d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, 

 e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 

 f) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

 g) Okur-yazar olmak,     Şartlarını haiz olanlar aday olabilir. 

 Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler 
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yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun 

hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilirler. 

 Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini 

kaybedenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer. 

 Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

           Oda ve borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi 

temsilcinin şirketin ortağı ve/veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel 

kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da 

işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu durumun seçimden en az altı 

ay öncesini kapsaması şarttır. 

Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka 

bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, 

borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer. 

Oda ve  Borsa Organlarının Seçimleri 

5174  Sayılı Kanun Madde 84- Oda ve borsa organlarının seçimleri, bu Kanun hükümlerine 

göre aşağıda belirtilen esas ve usullere uygun olarak, ekim ayında başlar kasım ayı  içinde bitirilir. 

 a) Gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimi:                       

 1) Meslek komiteleri seçiminden en az yirmi gün önce oda ve borsaların yönetim kurulları 

tarafından, seçilme hakkına sahip olanlarla, seçme hakkına sahip olanları gösteren, elektronik 

ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen veri tabanında yer alan meslek gruplarına 

göre hazırlanan listeler, üç nüsha olarak kuruluşun bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu 

başkanına sunulur.       

 2) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip listeleri seçim sandık kurullarına 

incelettirir ve varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra en geç beş gün içinde onaylar. 

Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar, oda veya borsanın ilân 

yerlerinde asılmak suretiyle üç tam iş günü ilân edilir. Bu listelerin örnekleri, talep edilmesi 

halinde oda veya borsa üyelerine masrafı ödenmek kaydıyla verilir. İlçe seçim kurulu başkanınca 

gerekli görülen hususlar yerel basın yayın organları aracılığı ile ilgililere duyurulur.                       

 3) İlân süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe seçim 

kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ 

tarihinden itibaren üç gün içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun üç 

gün içinde vereceği karar kesindir. 

 4) Bu suretle kesinleşen listelerle, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar 
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onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönderilir. Kesinleşen listeler ve seçime ilişkin diğer hususlar 

ilgili oda veya borsanın ilân yerlerinde seçimden önce üç tam iş günü süresince ilân edilir. 

 5) Yeni kurulan oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler, ilçe seçim kurulu başkanı 

veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek beş veya yedi üyeden oluşacak 

bir gruplandırma kurulunca yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak, meslek komitesi seçimleri 

için görevli hâkime verilir. 

 6) İlgili seçmen üyelerce, her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek mahsus zarflara oyların 

konulması ile meslek komitesi seçimleri yapılır. 

 b) Meslek grupları, yargı gözetiminde oda ve borsa meclisleri için asıl ve yedek üyeleri 

meslek komitesi üyeleri ile birlikte seçer. 

 c) Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç iki gün içinde yargı gözetiminde oda 

ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyelerini aynı listede seçer. 

 d) Birlik Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte, meclis tarafından yapılır. 

 Oda ve borsaların meclis, yönetim kurulu, disiplin kurulu ile Birlik Genel Kurulu delegesi 

seçimlerinde de gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin esas ve 

usuller uygulanır.                   

  İtiraz süresi, oda ve borsa organları ile Birlik delegesi seçim sonuçlarının ilânından 

itibaren bir gündür. 

denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun 

bir yer tahsis etmekle yükümlüdür. 

İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya 76 ncı maddede belirtilen 

suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da görevi başında kalması yapılan 

denetim bakımından sakıncalı görülen oda, borsa ve Birlik personeli Bakanlık müfettişinin teklifi 

üzerine Bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Bu madde kapsamında 

organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise Bakanlık veya doğrudan Cumhuriyet savcısı 

tarafından yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine, iki ay içinde basit usulde 

yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanır. Dava sonucu, mahkemece Bakanlık, ilgili oda 

veya borsa ve Birliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca 

yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenir. 

Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılanlar; denetim sırasında veya denetimin 

tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına 

karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine dönerler. Görevine 
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iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile 

birlikte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik tarafından ödenir. 

Bakanlık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilir. 

Odalar, borsalar, Birlik ve bunların organları ile bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlıkça 

yapılan denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan 

tedbirlere riayet etmek zorundadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

          Yönetim Kurulu Başkanı 

 Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi  ve Kalite 

Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir. 

 Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve 

uygulanması, 

 Odayı hukuki bakımdan temsil etmek, 

 Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

 Yönetim Kurulunu normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek, 

 Yönetim kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek, 

 Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek, 

 Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak, 

 Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek, 

 Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak 

odanın sevk ve idaresini sağlamak. 
 

     Meclis Başkanı 

 Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ve Kalite 

Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir. 

 Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve 

uygulanması 

 Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek, 



 

27 
 

 Oda Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit 

etmek, 

 Oda Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek, 

 Oda Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak, 

 Oda Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, 

 Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna 

havale etmek, 

 Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları sıra ile 

Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere 

yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar, 

 Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi 

sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı 

ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak, 

      Hesap İnceleme Komisyonu 

 Meclis, üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri 

arasından hesapları inceleme komisyonu seçer. Hesapları inceleme komisyonunun 

görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Genel Sekreter veya 

hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. Komisyon üç 

üyeden oluşmaktadır. 

 Toplantı dönemlerinde Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri  

kontrol edilir. 

 Komisyona  sunulan bütçe tasarısını,aylık gelir gider ve mizanları,  kesin hesabı, 

meclis başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik eder,   meclis  başkanının 

belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise  

sunar. 

Sayman Üye 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Oda kasasını kontrol etme hakkı saklıdır. 

 Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlanmasını takip eder, oda  Meclisine ve 

Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar, 

 Oda ile ilgili tüm  tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini  

kontrol eder,  mevzuata aykırı iş ve işlemler hakkında  oda Yönetim kuruluna ve oda 

meclisine rapor verir. 
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 Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer görevleri yapar. 

 Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur 

Akreditasyon İzleme Komitesi 

 Akreditasyon sürecini izlemek ve denetlemek 

 Kalite Yönetim Sistemi sürecini izlemek ve denetlemek 

 Stratejik amaç ve hedefleri hazırlamak, izlemek ve takip etmek  

 Yıllık İş Planı Bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak 

 Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak. 

 Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek. 

 Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla Değerlendirmek. 

 Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve Yönetim kurulunun 

 Bu kapsamda aldığı kararları uygulamak. 

Genel Sekreter 

 5174 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem 

Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin 

kurulması çalışmalarını yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak,  sistemler ve 

çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Kalite Politikası ve Kalite 

Hedefleri doğrultusunda çalışmak. 

 Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve 

uygulanması, 

 Oda genel sekreteri oda personelinin  amiridir.Oda hizmetlerinin düzenli olarak 

yürütülmesi için genel sekreterlik emrinde lüzumu kadar memur ve hizmetli 

bulunur. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve 

talimatları vermek. 

 Odanın  idari  işlerini   işlem  ve yazışmalarını yapmak, 

 Bütçe taslağını, Yıllık aidat ve ücret tarifesi ile belge ve hizmetler karşılığı ücretler 

tarifesini hazırlatmak,   Aylık mizanı ve aktarma taleplerini , gelir tablosunu, kesin 

mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak. 



 

29 
 

 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının,  arşiv malzemelerinin  düzenlenmesini ve 

saklanmasını sağlamak nezaret etmek, 

 Çıkarılacak yayınları idare etmek, 

 Oda personelinin özlük ve sicil  dosyalarını düzenlemek ve saklanmasını 

sağlamak, 

 5174 sayılı Kanunun 20 inci maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından 

kendisine devredilecek yetkileri kullanmak, 

 Oda meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak, 

 Oda genel sekreteri, Odaya herhangi bir mükellefiyet tahmil etmeyen ve resmi 

makamlarla yapılacak muhaberelere taalluk eden ve oda kayıtlarıyla ilgili 

belgelerin örneklerinin tasdikine ait bulunan hususlarda imzaya yetkilidir. 

 Oy kullanmamak şartıyla organ  toplantılarına iştirak etmek, Oda organları karar 

defterlerini Düzenlemek ve muhafazasını sağlamak, Organ toplantılarının 

gündemine ilişkin hazırlık yapmak, 

 Toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini 

sağlamak, organ toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve 

organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini, huzur hakları 

bordrolarını hazırlamak, tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar 

için  yapılan kayıtları  muhafaza etmek,   toplantı tutanaklarının imza işlemlerini 

yürütmek, alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak,   kararların zamanında 

gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. 

 Oda tarafından verilecek belgeleri onaylamak  ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak  

bilgilerin toplanmasını sağlamak. 

 Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son 

verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 

 Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalarla   

ilgili yönetim Kuruluna yazılı bilgi vermek. 

 Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve 

ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 

 Odaya ait mühür ve beratlarını muhafaza etmek, 
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 Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlamak, Güncel, ekonomik, 

sosyal ve Kültürel raporlar hazırlamak 

 Eğitim kursları, seminer ve toplantılar tertip etmek 

 Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. 

Yeterlilik: 

 5174 sayılı TOBB Kanunu 74. Maddesindeki belirtilen niteliklere haiz olmak. 

 Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az 

dört yıllık yükseköğrenim kurumu mezunu olmak. 

 Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

 Bilgisayar kullanımına hâkim olmak. 

 Kurum Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak. 

 Tüm Birimlerin Görev Tanımlarına vakıf olmak. 

 Problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

 Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmak. 

 Yöneticilik vasıflarını taşımak. 

 ISO 9001 KYS Temel Eğitimi almış olmak. 

 Analitik ve Kavramsal Düşünme Yeteneğine sahip olmak. 

 Takım Liderliği özelliğine sahip olmak. 

 İletişim Yeteneği gücüne sahip olmak. 

          Ticaret Sicil Müdürü 

 5174 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem 

Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin 

kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası, Kalite 

Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler  doğrultusunda çalışır. 

 Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre Başvuru halinde ticaret siciline kayıt, terkin ve 

değişiklik işlemlerini inceler, tescillerini yapar veya reddeder. 

 Harç ve ilan ücretlerini ilgililere ödettirdikten sonra ilanları Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesi’ne  zamanında gönderir. 

 Ticaret Sicili Gazetelerini zamanında ilgili dosyalarına takar, sicil esas defterlerine 

kayıt, terkin ve değişiklikleri zamanında işler, 

 Sicile ait mühür ve beratlarının, defter ve dosyaların muhafazasını sağlar, 
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 Aylık kayıt ve terkin işlemlerini genel sekreterliğe bildirir. 

 Kayıt mecburiyetinde olanlarla, durum değişikliğini bildirmeyenleri takip ederek 

tescil yaptırmalarını, gerektiğinde adli makamlara bildirilmelerini sağlar. 

 Adli ve idari mercilerden sicile müteallik yazıları cevaplandırır 

 Sicilin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen 

sorumludur. Devlet ve oda zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder. Müdür 

ve müdür yardımcıları ile diğer personel, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu 

görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı 

işlenmiş sayılır. 

 Sicilin tutulmasından doğan zarar nedeniyle oda aleyhine açılan davalar, müdürlük 

çalışanlarının görevleri ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar oda tarafından yazılı 

olarak derhal Bakanlığa bildirilir. 

 Sicilde kullanılan  sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, ihtar ve 

ceza defterleri, ticari işletme rehni kaydına mahsus defterler ile Bakanlığın gerekli 

gördüğü diğer defterlerin  MERSİS’te tutulmasını sağlar. 

 Sicil işlemlerinin, MERSİS üzerinden gerçekleştirilmesini ve buna ilişkin sicil 

kayıtlarının  bu sistemde tutulmasını sağlar. 

 Sicil Kayıtlarının Tutar, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesini sağlar. 

 İnceleme yükümlülüğünü yerine getirir, 

 Tescil edilmesi gereken bir olgunun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğini haber 

alan müdür tescile davet eder, gereği yerine getirilmezse, durumu sicilin bulunduğu 

yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir. 

Yeterlilik: 

 Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki niteliklere sahip olmak. 

 4 Yıllık Fakülte Mezunu(Üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi 

bölümlerinden mezun olması) 

 Ticaret Sicil Yönetmeliğine istinaden; Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl ya da 

herhangi bir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

 Bilgisayar kullanımı ve Ticaret Sicil konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda 

eğitim gerekmektedir. 

 Yasal Mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olmak. 

 Ofis Programlarını kullanabilmek. 

 Sorunları Analiz Yeteneği güçlü olmak 

 Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak. 
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 Sorumluluk bilincine sahip olmak. 

 Doğru İletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine sahip olmak.   

          Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sorumlusu 

          Kalite Yönetim Temsilcisi 

 Kalite Yönetim Sistemlerini planlar, yürütür, kontrol eder, düzeltir ve bu faaliyetleri 

koordine eder,      

 Kalite El Kitabını, süreçleri ve prosedürleri  hazırlar, onaylatır,  yayınlar,  

uygulanmalarını, sürekliliklerini ve güncel olmalarını sağlar 

 Kalite sisteminin iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, sistemin performansı 

konusunda Gözden geçirme de dahil genel sekreter ve üst yönetime bilgi verir, 

raporlar sunar. 

 Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını planlar  gündemini oluşturur, 

toplantıların yapılmasını ve bu toplantıların kayıt altına alınmasını sağlar.  

 Toplantıda alınan kararların uygulamada etkinliğini takip eder. 

 Kalite politikası ve hedeflerine, Stratejik amaç ve hedeflere  uygun faaliyetlerin 

yerine getirilmesini sağlar, planlanmış hedef ve sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili 

sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlar, gerçekleşmelerini 

takip eder, ölçer. 

 Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dokümante 

edilmesini sağlar. 

 Düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip eder. 

 Kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, 

değişiklikleri yayın ve dağıtımını yapar ve uygulamaya alınmasını sağlar.Kalite ile 

ilgili doküman ve kayıtların güncel olarak ilgili yerlerde bulundurulmasını sağlar, 

“Doküman ve Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü” ne göre arşivlenmesini 

sağlar 

 Kalite yönetim sistemi ile ilgili grup çalışmalarını koordine eder ve gerektiğinde 

gruplara yardımcı olur. 

 Kurum tarafından yapılacak iç denetimleri planlar, gerçekleştirir veya 

gerçekleştirilmesini sağlar sonuçlarını değerlendirir ve düzeltici çalışmaları izler. 

 Diğer bölümlerin kalite ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite 

anlayışına öncülük eder ve  kalite sistemi ile ilgili konularda tüm bölümler nezdinde 

yönlendirici rol üstlenir. 
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 Kalite toplantılarının içeriğini oluşturan konularda bilgi toplar, toplantıları organize 

eder, toplantıda alınan kararların sonuçlarını takip eder. 

 Kurum içi  eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin 

planlanması, diğer bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların 

takibinden sorumludur. 

 Müşteri mülkiyetinin süreçlere  göre korunmasını   sağlar 

 Kalite Yönetim Temsilcisi  Çalışma Talimatına uygun olarak  çalışmaların 

yürütülmesini sağlar. 

    Akreditasyon Sorumlusu; 

 Odamızdaki  Akreditasyon  Sistemini planlar, yürütür, kontrol eder, düzeltir ve bu 

faaliyetleri koordine eder,    

 Akreditasyon  belgesinin alınması,  yönetilmesi yürütülmesi işlerini takip eder, 

 Stratejik Plan çalışmalarını yürütür.Stratejik Planın hazırlanmasını ve uygulanmasını 

sağlar ve takip eder. Stratejik Plan Amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. 

 Akreditasyon izleme komitesi toplantılarına gündem hazırlar , geçmiş toplantıların 

sonuçlarını inceler, 

 Akreditasyon şartlarının birimler tarafından uygulanmasını takip eder. 

 Akreditasyon  sisteminin planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi, düzeltilmesi 

faaliyetlerini koordine eder. 

 Akreditasyon Sisteminin Geliştirilmesi için  Genel Sekretere İzleme Komitesine  üst 

yönetime raporlar sunar. 

 Kuruluş içinde Akreditasyon  Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, 

dağıtımı ve uygulamaya alınmasını sağlar. 

 Akreditasyon Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, değişiklikleri yayın ve 

dağıtımını koordine ve takip eder,  uygulamaya alınmasını sağlar.Akreditasyon ile 

ilgili doküman ve kayıtların güncel olarak ilgili yerlerde bulundurulmasını ve  

arşivlenmesini sağlar. 

 Akreditasyon sistemi ile ilgili grup çalışmalarını koordine eder ve gerektiğinde 

gruplara yardımcı olur. 

 Diğer bölümlerin akreditasyon ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite 

anlayışına öncülük eder ve akreditasyon sistemi ile ilgili konularda tüm bölümler 

nezrinde yönlendirici rol üstlenir. 
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 Kurum   içi  eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin 

planlanması, diğer bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların 

takibinden sorumludur. 

 Akreditasyon  toplantılarının içeriğini oluşturan konularda bilgi toplar, toplantıları 

organize eder, toplantıda alınan kararların sonuçlarını takip eder. 

 Akreditasyon Sorumlusu  Çalışma Talimatına uygun olarak  çalışmaların 

yürütülmesini sağlar. 

Yeterlilik: 

 Kurum için alınacak personelin yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hak-

kındaki Yönetmelik de belirtilmektedir. 

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi, süreç eğitimi, dokümantasyon 

eğitimi ve iç denetçi eğitimlerini almış olmak. 

 4 yıllık fakülte mezunu olmak. 

 Akreditasyonla ilgili Eğitim almış olmak. 

 Odada en az 2 yıllık iş tecrübeli olmak. 

 Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi almış olmak. 

 Tüm Birimlerin Görev Tanımlarına vakıf olmak. 

 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim konusunda eğitim almış olmak 

 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak. 

 Odanın Vizyon ve Stratejik Planındaki hedeflerini iyi algılamak. 

 Sorunları Analiz Yeteneği gücüne sahip olmak. 

     Muhasebe Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem     Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur. Kalite Politikası , Kalite Hedefleri ,Stratejik amaç ve hedefler 

doğrultusunda çalışır. 

 Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre, Odanın muhasebe kayıtlarını ve defterlerini 

bilgisayar   ortamında tutulmasını sağlar. Odanın bütçe ve muhasebe işlemlerini 

sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, 
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tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve 

ihtiyatlılık esaslarına göre yürütür. 

 Kasa defterini günü gününe tutmak suretiyle kasa hareketlerinin intizamını takip eder. 

 Personelin sosyal güvenlik  işlerini tanzim ve takip eder. 

 Bütün servislerin kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ve teminden sonra tevzi eder. 

 Aralık ayında bir sonraki yıl kullanılacak defterlerin noterlik ve genel sekreterlikçe tasdik 

edilmesini sağlar. 

 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar, süresini dolduran 

 demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlar, arşiv malzemelerini muhafaza eder, 

 Oda gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip muhasebeleştirir, Yeni kaydedilen   

 üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık  ve  munzam aidatlarının tahakkukunu 

yapar, 

 Üye aidatlarını takip eder, aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri  alır.Oda 

 alacaklarının zaman aşımına uğramadan tahsilini temin için zamanında genel sekreter 

vasıtasıyla yönetim kurulunu bilgilendirir. Odanın her türlü alacak haklarını takip eder  ve 

bunların tahsil işlerini yürütür. 

 Odayla ilgili her türlü vergi, harç, sosyal güvenlik , aidat gibi ödemeleri zamanında ilgili 

yerlere öder, 

 Oda sarfiyatının ilgili fasıl ve maddelerden yapılmasını sağlar, 

 Banka hesaplarını takip  ve muhasebe ile uygunluğunu kontrol eder 

 Huzur haklarının ödenmesini temin eder 

 Odanın ihtiyacı olan her türlü satın alma işlemlerini takip eder, gerçekleştirir ve ilgili 

kayıtları tutar, 

 Mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Oda gelirlerini 

tahsil eder, bunlarla ilgili icra muamelelerini yürütür  ve takip eder. 

 Harcamaların, kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde alınan meclis ve yönetim kurulu 

kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenler, bu fişlere göre ödemeleri 

yapar ve gerekli belgeleri saklar. 

 Muhasebe yönetmeliği gereğince ihbarnamelerin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz 

karşılığında tahsilat yapılmasını sağlar, 

 Odaya ait menkul kıymetler, gayri menkullerle ilgili belgeler ve sözleşmelerin saklanmasını 

sağlar, 
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 Odanın bilumum kıymetli evrak, esham ve tahvilatı,  Kullanılmış veya kullanılmamış kasa 

makbuzları ile muhasebe ile ilgili defterleri ve kıymetli evrakı muhafaza eder, 

 Personele ait bordroları  tanzim eder, aylık ücret vesaire ödemelerin zamanında yapılmasını 

sağlar, 

 Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlar, Oda organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi 

gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin olarak seyahat ve harcırah bordroları düzenler,  

gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlar 

 Vergi Usul Kanunun Odaya yüklediği görevleri genel sekreterlik talimatına uygun olarak 

zamanında yapar. 

 Oda personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve emekli 

sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapar, ücret, fazla mesai ücreti, 

ikramiye, doğum, ölüm, evlenme     yardımlarını tahakkuk ettirir ,  Yıllık  izin, mazeret izni 

(doğum, ölüm, evlenme, diğer   mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izni vb. durumların takip 

ve düzenlemesini yapar ve bunlara ilişkin kayıtları tutar 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre  kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder. 

Kasada her yıl ocak ayında Yönetim kurulu tarafından tespit edilen miktardan fazla para 

tutamaz. Kasada bulunan mevcut para fazlasını bankaya göndererek kurumun banka 

hesabına yatırtılmasını sağlar. 

 Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Oda bütçesini hazırlayarak, genel sekretere 

sunar,Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunur 

ek ve olağanüstü ödenek talep eder, 

 Mizan, gelir-gider bütçe izleme raporu, bilanço düzenler, 

 Meclis,  yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek 

görevleri yapar 

 Muhasebe Servis Çalışma Talimatına uygun olarak  çalışmalarını  gerçekleştirir. 

Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yö-

netmelik de belirtilmektedir. 

 4 yıllık Fakülte Mezunu olmak, tercihen İktisat, İşletme, Muhasebe bölümlerinden mezun 

olmak. 

 Kamuda veya özel sektörde en az üç yıl iş tecrübesine sahip olmak 

 Bilgisayar kullanımı ve Muhasebe konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eği-

tim gerekmektedir. 
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 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak. 

 

 Finansal Tabloların hazırlayabilmek ve yorumlarını yapabilmek. 

 

 İş Kanunu, Vergi Mevzuatına, SGK Kanununa hakim olmak. 

 

 Ön Muhasebe konusunda deneyimli olmak. 

 

 Değişim ve Yeniliklere açık olmak. 

 

 Ofis programlarını kullanabilmek. 

 

     Vezne-Tahsilat Memuru 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem     Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası , Kalite Hedefleri ve Stratejik amaç ve hedefler  

doğrultusunda çalışır.   

 Oda veznesi ile ilgili tüm işlemleri yapar. 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre  kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder. 

 Tahakkuk  işlemi yapılan  yıllık  aidat ve  munzam aidatlarının üyelere  tebligatını  

Haziran ve  Ekim  aylarında  yılda  iki kez   yapar, 

 Yıllık ve Munzam aidatların tahakkuklarını takip eder,  Munzam aidatların ve aidat  

tahsilatını  yapar, 

 Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere  tebliğ eder, 

 Aidat  tebligatlarının iade  gelmesi sonucu  bunların takibini yapar,  üye  oda  

dosyalarına  koyar, 

 Yeni kayıt yaptıranların kayıt ücretlerini tahakkuk-tahsilatlarını  yapar, 

 Üyenin talebi üzerine verilen belgelerin tahsilatını yapar, 

 Günlük  olarak gönderilen postalara ait  gönderim tutanağını düzenler 

 Yönetim Kurulunca belirlenen  kasada  bekletilecek rakam dışındaki Günlük  

tahsilatı  bankaya  yatırır. 

 Oda Yönetim Kurulundan çıkan  ödemeleri,  Genel Sekreter veya  Muhasebe  

sorumlusunun talimatı ile  yapar, 

 Genel Sekreterin  talimatı ile gerekli prosedürleri yerine getirerek bankalardan  para 

çeker, 
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 Aidat borçlarını  zamanında ödemeyen üyeleri belirler, takibini yapar ve  tahsilatı 

gerçekleştirir. 

 Genel sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapar, 

Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetme-

lik de belirtilmektedir. 

 Bilgisayar kullanımı ve Vezne-Tahsilat konularına hâkim olunmalıdır. Aksi 

durumlarda eğitim gerekmektedir. 

 4 yıllık Fakülte Mezunu olmak. 

 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak. 

 Değişim ve Yeniliklere açık olmak. 

 Ofis programlarını kullanabilmek. 

     Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem     Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası,  Kalite Hedefleri ve stratejik amaç ve hedefler 

doğrultusunda çalışır. 

 Odamızda  tarafından gerçekleştirilecek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetleri  

çalışmalarında  aktif  olarak bulunur. 

 Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tacirlere, işadamlarına, sanayicilere yönelik 

olan, organize edilen toplantı, eğitim, seminer, konferans programlarını duyurur ve 

organize eder. 

 Of Ticaret ve Sanayi Odası Bültenini hazırlar,  Genel Sekretere onaylatır ve 

dağıtımını sağlar. 

 Basın toplantılarını ve basın bildirilerini duyurur, 

 Oda Web sitesinin güncellenmesini sağlar. 

 Odamızın Of Vizyon dergisi için konuları belirler, derler yayınlar ve üyelere 

eksiksiz dağıtımının koordinesini sağlar. 

 Odamızın 6 ayda bir çıkan bülteni için konuları belirler, derler yayınlar ve üyelere 

eksiksiz dağıtımının koordinesini sağlar. 

 Odamız ile ilgili basında yer alan haberleri ve bildirileri Basında OFTSO 

dosyasında muhafaza eder, 
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 Yurtiçi ve yurtdışı fuarları posta, faks ve mail yoluyla gelen duyurular ile takip eder, 

web sayfaları, kitaplardan araştırır ve odamız  tarafından yayınlanan Aylık Bülten 

aracılığı ile üyelere duyurur, 

 Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için üyelerden talep geldiğinde davetiye temin eder, 

Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki 

Yönetmelik de belirtilmektedir.  

 4 Yıllık Fakülte Mezunu olması tercihen Halkla İlişkiler veya İletişim bölümünden 

mezun olmak. 

 Basın Yayın ve Haberleşme ile ilgili eğitim almış olmak. 

 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim konusunda eğitim almış olmak. 

 Medya Yönetimi Bilgi ve Becerisine sahip olmak. 

 Mesleğe ilişkin Yasal Mevzuat Bilgisine sahip olmak. 

 Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak. 

 Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olmak. 

 Değişim ve Yeniliğe açık olmak. 

     Bilgi İşlem Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem     Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası , Kalite Hedefleri ve Stratejik amaç ve hedefler 

doğrultusunda çalışır. 

 Odamız binasında  Bilgi İşlem faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli Bilgi 

İşlem sistemini oluşturmak. 

 Üst yönetimle beraber oda stratejisiyle senkronize olacak Bilgi İşlem stratejisini 

oluşturmak. 

 Mevcut sistemin bakım ve geliştirilmesini takip ve koordine etmek ve odaya uygun 

yeni teknolojileri alt yapıya dahil etmek. 

 Elektronik ortamda tutulan kayıtların güvenliğini sağlamak, bu doğrultuda 

yetkilendirme, şifreleme, virüs koruma faaliyetlerini yürütmek ve bilgi güvenliğini 

sağlamak 

 Bilgi kaybını önlemek amacıyla periyodik yedekleme faaliyetini ( ayda 1 kere  

olacak şekilde) ve yedeklerin farklı fiziki mekanda  güvenle saklanmasını sağlamak. 
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   Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki 

Yönetmelik de belirtilmektedir. 

  4 yıllık Fakülte Mezunu tercihen Üniversitelerin Bilgisayar bölümü Mezunu olmak. 

 Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi araçlarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahip 

olmak. 

 Bilgi Güvenliği ile ilgili eğitim almış olmak. 

 Dijital arşivleme konusunda bilgi sahibi olmak. 

 Mesleği ile ilgili yenilikleri takip ediyor olmak. 

 Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak. 

 Bilgisayarda kullanılan ofis programları yazılım bilgi ve becerisi olmak. 

 İşletim sistemlerine hakim olmak. 

Oda Sicil Muamelat Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem   Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası ,  Kalite Hedefleri ve Stratejik amaç ve hedefler  

doğrultusunda çalışır. 

 Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak, Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi 

itibariyle yeni üyenin odaya kaydını yapmak,   

 Mevzuata göre Odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, 

kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. 

 Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve 

kontrol etmek, Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini 

tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel 

Sekreterliğe bildirmek. 

 Organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak, Oda organlarının 5174 

sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim 

listesini hazırlamak 

 İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm, evlenme, diğer   

mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinlerinde, Genel Sekreterlikçe uygun görülen 

birime     vekaleten bakmak. 
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 Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat 

derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, 

yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak, bu konularda 

Yönetim Kurulu’nca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak. 

 Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak. 

 Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek. 

 Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak. 

 Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek. 

 Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak. 

 TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak. 

 Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların 

yapılmasını sağlamak, 

 Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak. 

 Bilgi edinme kanunu işlemlerini yürütmek 

 Odanın düzenlediği iş makinesi tescil belgesinin çıkışını değerli evrak kayıt defterine 

işlemek, 

 İş makinesi bilgilerini, iş makinesi tescil defterine işleyerek belgenin tanzim edilmesini 

sağlamak, 

 Oda Eksperlerinin görevlendirilmesi 

 Eksper raporlarına göre TOBB Sanayi Kapasite Web Modülünden Bilgilerin girilmesi ve 

bilgilerin Tobb sanayi dairesine online olarak gönderilmesi. 

 Onaylanarak gelen Kapasite Raporlarının Raportör’e onaylatılarak üyelere verilmesi. 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer müesseselerin yazılı olarak tespitini istedikleri mal 

ve        hizmetlerin yaklaşık değer tespitlerini Oda Muamelat Yönetmeliğinin 36. 

maddesine göre yerine getirmek.  

 Fiyat İstatistiklerinin tutulmasını sağlamak 

 Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper raporları 

oluşturmak 

 Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak 

 Muamelat  Servis Çalışma Talimatına uygun olarak  çalışmaları gerçekleştirmek. 
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Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki 

Yönetmelik de belirtilmektedir. 

 Lisans Mezunu olmak ve kamuda veya özel sektörde en az 1 yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

 Yasal Mevzuat konularında bilgi sahibi olmak. 

 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak. 

 Temsil Yeteneğine sahip olmak. 

 Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak. 

 Ofis programlarını kullanabilmek. 

 Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak. 

 Değişim ve Yeniliklere açık olmak. 

 Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak. 

Dış Ticaret Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistem   Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası , Kalite Hedefleri ve Stratejik Amaç ve Hedefler  

doğrultusunda çalışır. 

 Of’un  dış ticaretinin ülke çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi temel amacı ile ilgili 

mercilere önerilerde bulunmak, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında üyelerine, 

yerli ve yabancı iş çevrelerini bilgilendirmek, ilimiz dış ticaretinin  ürün ve pazarlar 

yönünden çeşitlenmesine yardımcı olacak çalışmalar yürütmektir. 

 Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde 

sonuçlandırmak, 

 Dış Ticaret ile ilgili her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek, ve 

gerektiğinde ilgililere duyurulmasını sağlamak, 

 Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaretin bilincinin geliştirilmesi için 

istenen  konularında seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar 

düzenlenmesini önermek ve bu organizasyonu gerçekleştirmek,   
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 Dış Ticaret ve biriminin diğer birimlerle arasında koordinasyonun sağlanması ve servisin 

genel işleyişinden sorumludur, 

 Oda ve Kurum ve Kuruluşlar ile ortak olunan projelerde Oda’nın ortaklığı doğrultusunda 

faaliyetleri sürdürmek, 

 Avrupa Birliği destekleri ile ilgili bilgilerin üyelere iletilmesini ve iletişimi  sağlamak, 

 Dış Ticaret ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesini ve üyelerimizin gelişmelerden haberdar 

olmasını sağlamaktır. 

Yeterlilik: 

 Üniversite mezunu (Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, İşletme, İktisat, 

Kamu Yönetimi mezunu olmak) 

 İngilizce bilmelidir. (2. Dil tercih sebebidir) 

 Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

 İhracat Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak. 

 Zaman Yönetimi bilgi ve becerisi sahibi olmak. 

 Risk Yönetimi bilgi ve becerisi sahibi olmak.  

 Organizasyon becerisi sahibi olmak. 

 Araştırma becerisi sahibi olmak. 

 Raporlama bilgi ve becerisi sahibi olmak. 

 Bilgisayarda kullanılan ofis programları yazılım bilgi ve becerisi sahibi olmak. 

Genel Hizmetler Sorumlusu 

 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistem   Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını 

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye 

yardımcı olur, Kalite Politikası ,  Kalite Hedefleri ve Stratejik Amaç ve Hedefler  

doğrultusunda çalışır. 

 Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak, 

 Mesaiden evvel, hazırlık yapmak, çalışma alanlarının  tertipli  düzenli ve temiz olmasını 

sağlamak, her türlü(çalışma lanları, mutfak, lavabo, wc, merdiven vb.) temizlik işlerini 

yapmak ve düzenini sağlamak 

 Mesai saati sonunda  tüm personel çıktıktan sonra genel kontrolleri yapmak, bütün 

personelin binayı terkini müteakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her 

türlü tedbiri almak, 
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 Oda  binasında çalışma ve hizmet koşullarını olumsuz etkileyebilecek eksikleri ve 

uygunsuzlukları birim amirlerine   zamanında bildirmek 

 Odaya gelen ve giden bilcümle evrakı kayıt etmek ve dosyalara ve arşive 

konulmasını temin etmek, 

 Odadan çıkacak bilumum yazıları ve davetiyeleri gerekli yerlere ulaştırmak, uzak olan 

yerlere araçla ulaştırmak, Odadan çıkan yazılardan bazılarını elden ilgili kurumlara 

teslim etmek 

 Gelen yazıların gelen evrak defterine işler,  ilgili birimlere sevk eder. 

 Birimlerden  gelen tüm yazıları zimmet numarası vererek ilgili yerlere gönderilmesini 

sağlar. 

 Odaya, PTT, iş sahipleri ve kargo vasıtası ile gönderilen her türlü evrak, koli ve emsali 

paketleri almak, 

 Evrak getirip götürmek, oda tebligatlarını yapmak, 

 Her türlü muhaberatı ve posta işlerini ifa etmek, Mesai tamamlanmadan hergün saat 

16:30 da posta, kargo vb. gönderiler olup olmadığını kontrol etmek ve gönderimlerini 

sağlamak 

 Dosyaların intizam içinde tutulmasını ve muhafazasını temin etmek, 

 Yönetici kadronun sekreterliğini (asistanlığını) yapmak, Genel Sekreterin asistanlığını 

yapmak, Yönetici kadroda görev alanların randevularını düzenlemek 

 Odada görev alan personele periyodik aralıklarla sıcak ve soğuk içecek servisi yapmak. 

 Odaya gelen misafirlere ikramda bulunmak,  sıcak ve soğuk içecek servisi yapmak 

 Odamıza ait klima, telefon, bilgisayar gibi demirbaşların bakımını, onarımını, yaptırmak 

ve takibini sağlamak, 

 Toplantı ve diğer organizasyonlarda toplantı ortamını amaca uygun hale getirmek, 

toplantı salonunun düzenlenmesini yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak 

 Toplantı ve organizasyonlarda toplantılarda mutfak servis hizmetini gerçekleştirmek, 

katılımcılara yiyecek içecek ikramı yapmak araştırma , 

 Sistem odasının düzenli bulunmasını takip etmek ve temizlik işlerini yapmak ve 

yaptırmak. 

 Gerekli görülen zamanlarda birimlerin hizmetlerine ilişkin randevuları düzenlemek. 

 Özel günlerdeki (yılbaşı, evlenme yıldönümü, cenaze, vb…) davetiye ve çiçek 

organizasyonlarını düzenlemek. 
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 Oda içinde ve dışında iletişimi kurmak, Santral ve telefonla ilgili haberleşme 

hizmetlerini sağlamak. 

 Oda bina içi saksı çiçeklerinin bakımını takip etmek. 

 Resmi tatil başlangıcında bayrak çekmek ve hitamında indirmek, 

 Bayram günlerinde ışıklandırma ve süsleme işlerini görmek, 

 Fotokopi, telefon ve faks sorumluluğu ve hizmetlerini yürütmek 

 Veri toplama ve anket işlerinde yardımcı olmak. 

 Personelin sağlık işlemleri ile ilgili sevk evraklarını hazırlayarak Genel Sekreterliğe   

imzaya sunmak 

 Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak. 

 Genel hizmetler personeli Çalışma Talimatına uygun olarak  çalışmaları 

gerçekleştirmek. 

Yeterlilik: 

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki 

Yönetmelik de belirtilmektedir. 

 Tercihen lise mezunu ve kamu veya özel sektörde en az 1 yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

 Doğru İletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine sahip, diksiyonu düzgün, kılık, 

kıyafet ve kişisel bakımına özen gösteren, sorumluluk duygusu gelişmiş olmalıdır. 

 Protokol ve Sosyal Davranış Kurallarını iyi bilmelidir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

ODAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BELGE VE HİZMETLER 

Belge Hizmetleri  

Oda Kayıt Belgesi  

Faaliyet Belgesi  

Yetki Belgesi  

Yerli Malı Belgesi  

Ticari İkametgâh Belgesi  

Kapasite Raporu  

Fiili Sarfiyat Belgeleri  

Üye Kimlik Kartı  

Üyelik Levhası  

Bankalarca Talep Edilen Belgeler 

Oda Kayıt İşlemleri  

Hükmi Şahıslar  

Hakiki Şahıslar 

Tasdik İşlemleri  

İmza Onayı  

Ticaret Sicil Gazete Sureti  

Rayiç Fiyatlarla İlgili Tasdikler  

Bağ-Kur Formları  

Çıraklık-Kalfalık-Ustalık Belgesi  

Kapasite Raporu Suret Tasdiki 

Bilirkişi Hizmeti  

Her türlü Ekspertiz İşlemleri 

Yurtiçi Yurt Dışı Fuarlar  

Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Tetkik Gezileri  

Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Ortak Stand ile Üyelerin Tanıtımının Sağlanması  

Fuar Araştırmaları 
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Bilgilendirme Hizmeti  

Dış Ticaret  

Organize Sanayi Bölgesi  

Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım  

Vergi Mevzuatı  

Çevre  

Yabancı Sermaye  

Yatırım Teşvikleri  

Çalışma Mevzuatı  

Yönetim Sistemleri 

Avrupa Birliği Ab  

Bilgilendirme Hizmetleri  

Uluslar arası İşbirliği / Projeler  

Eğitim Hizmetleri:  

Seminer, Panel,  

Oda Yayınları  

Of Vizyon  Dergisi  

Oda Bülteni 

  

Yurt Dışı Tanıtım  
 

Heyet Ziyaretleri İkili Görüşmeleri 

 

Genel Bilgiler    

OFTSO’ya nasıl üye olurum? OFTSO Sitesindeki üyelik bilgilerimi güncellemek için ne 

yapmalıyım? Oda ile ilgili duyurulardan haberdar olmak için ne yapmalıyım?  

Kayıt ücreti nedir?  

Üyelerin odaya kaydı için 1 defaya mahsus alınan ücrettir.    

Aidat ne zaman ödenir?  

Aidatlar 5174 sayılı kanunun 25 ve 26. Maddeleri gereği her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak 

üzere 2 eşit taksitte ödenir.  

  

Yıllık Aidat nedir?  
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Onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, 

yarısından fazla olmayacak şekilde oda meclisi tarafından her yıl Bütçe görüşmelerinde 

belirlenen ve üyelerin her yıl 2 eşit taksitte ödemek zorunda olduğu Aidattır.    

Munzam Aidat nedir?  

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde 

gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar 

vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında 

hesaplanan aidattır.   

 Zarar eden üyeler Munzam Aidat öder mi?  

Zarar eden üyeler sadece zarar ettikleri dönem için Munzam Aidat ödemezler.   Yatırım Teşvik 

Belgesinin sağladığı faydalar nelerdir? İthal makine alımında gümrük muafiyeti, ithal ve yerli 

makine alımında KDV istisnası sağlar.    

Yatırım Teşvik Belgesine Nasıl Başvurabilirim?    

Mevzuat sürekli güncellenmektedir. 

Kapasite Raporunun sağladığı avantajlar nelerdir?  

Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve 

Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)  

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?  

Sanayi sicil kaydı işlemlerinde, Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte, Sanayici-

ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada, Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin 

etmekte, Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada, Kota başvurularında, Teşvik Belgesi 

taleplerinde,             Dahilde İşleme İzin Belgesi alımlarında,             Kredi teminlerinde, Geçici 

kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.  

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?  

Oda üyesi olan, Sigortalı işçileriyle üretim yapan, Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan, Gerekli 

makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için. Kapasite raporu alabilmek 

için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır?  



 

49 
 

 Merkezi Of ilçe sınırları içerisinde bulunan ve üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 1 işçisi 

bulunan firmalar kapasite raporu alabilir.  

İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır? 

 İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Of Ticaret ve  Sanayi 

Odası Sicil  ve Kapasite Servislerine  bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite 

Raporu müracaatı yapılır. 

Ticaret Sicil Müdürlüğünce  verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne 

yapılmalıdır?  

Of Ticaret Ve Sanayi Odası Sicil Servisi’nce firma bilgilerine ait bu değişiklikler servisimize 

bildirildikten sonra mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza 

ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır, aksi halde yenilenmesi için 

müracaat edilir. Yeni ticaret sicil no’su verilmişse rapor yenilenir.  

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave 

etmek için ne yapılmalıdır ? Kapasite raporu yenilenecektir.  

Kapasite raporu neden iptal edilir? 

Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya 

başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite 

raporu iptal edilir. 

 İhracata Yönelik Finansman Araçları nelerdir?   

İhracatçı firmaların, dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırmak  amacıyla 

faydalanabilecekleri, kendilerine finansal yönden destek sağlayacak araçlar ihracata yönelik 

finansman araçlarını oluşturmaktadır. Bu araçlar firmalara maddi yönden katkı sağlayarak ihracat 

performanslarının artmasına katkıda bulunmaktadır.  

İhracata yönelik başlıca finansman araçları şunlardan oluşmaktadır:    

1.İhracata Yönelik Devlet Yardımları  

2.Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri  

3.İhracatta KDV İstisnası  
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4.İhracatta Alternatif Finansman Teknikleri  

5.Türk Eximbank Kredileri    

İhracatta kullanılan kıymetli evraklar nelerdir?  

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu 

veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren 

belgedir. Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre 

yapılmakta olduğundan, örneğin eşyanın gönderildiği ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden 

yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe 

gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir. İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri 

tarafından düzenlenir; ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı ülkeler 

için (genellikle Arap ve Afrika Kıtası ülkeleri) ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından 

onaylanır (vize edilir). Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o 

ülkede doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya 

avlanan av hayvanları ile balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli 

gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, 

karasuları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip 

olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler, imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde 

edilen artıklar, yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden 

elde edilen tüm eşya, anılan ülke menşeli sayılır. İhracata konu olan malların üretim yerini 

gösteren belgedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları 

tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir. Eşyanın başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve 

işlem dolayısıyla o ülke menşeli sayılabilmesi için, bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin 

yüzde yüz oranında artmış bulunması veya tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, 

esaslı değişiklik sayılabilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.    

• Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, odamız tarafından tasdik 

edilmesi gerekmektedir. 

• Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında odamız tarafından ihracata konu malların 

Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı istenmektedir. 

A.Tr Dolaşım Belgesi (A.Tr Movement Certificate)  
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Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye 

ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge 

A.TR Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.    

AB ile Türkiye arasındaki ticarette A.TR.1 ve A.TR.3 olarak kullanılan dolaşım belgeleri, 

Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden 

yararlanabilmesi için “A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından 

düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.    

İhracatçı, odamızdan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi’ni eksiksiz ve tam olarak 

doldurmalı ve odamıza;    

• Belge Tasdik Formu,  

• Taahhütname  

• Fatura sureti  ekleyerek müracaat etmektedir.    

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım 

belgesinde kayıtlı eşyanın, Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye›de serbest dolaşımda 

bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte Odalara 

vermekle yükümlüdür   

 Beş nüsha olarak doldurulan, A.TR Dolaşım Belgesi’nin beyaz renkli nüshalardan biri tasdik 

işlemini yapan odamız tarafından alıkonulur. 

Gümrük idaresi tarafından vize işlemi gerçekleştirildikten sonra, belgenin yeşil renkte olan ilk 

nüshası ihracatçıya verilmektedir. Beyaz renkli olan nüshalardan biri gümrük idaresinde 

kalmaktadır. 1 nüsha da fiili ihracat sonra gümrük idaresince odamıza gönderilmektedir.   A.TR 

Dolaşım Belgesi bazı durumlarda eşyanın ihracı sonrasında da düzenlenebilmektedir. Bu belge 

serbest dolaşım belgesidir. İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin - orjinal dahil - 

tüm nüshalarının “Gözlemler” bölümüne tasdiği yapan Oda tarafından “SONRADAN 

VERİLMİŞTİR” damgası vurulur.   A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kayıp veya zayi 

edilmesi halinde, ihracatçı, bağlı olduğu Odaya bir dilekçe ile başvurarak dolaşım belgesinin 

ikinci bir nüshasının tasdik edilmesini isteyebilir. Dilekçede ilk dolaşım belgesinin numarası, 

odaya tasdik ettirildiği tarih ve ikinci nüshanın düzenlenme gerekçesi belirtilir.   Oda, tamamen 

ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüsha belgeyi tasdik eder. Bu şekilde düzenlenen 
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ikinci nüsha dolaşım belgelerinin - orijinal dahil - tüm nüshalarının “Gözlemler” bölümüne 

“İKİNCİ NÜSHA” damgası vurulur.   Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci 

nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait Dolaşım 

Sertifikası ile karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra vize işlemini yapar. 

Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, İlk Dolaşım 

Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır. 

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya 

Belgenin İptali   

Tasdik edilen bir A.TR Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin 

eşya ihraç edilmeden önce yapılması şartıyla mümkündür.   Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi 

talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir. Cins, nevi, nitelik ve miktar açısından, kayıtlı 

eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik 

işlemi yapılır.   İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından Odaya iade 

edilir.   Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. 

Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayisi ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım 

ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında yer 

almaktadır.   Domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş 

ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak 

değerlendirildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği´ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin 

ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için menşe statüsünü belirlemek üzere EUR.1 

Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir. 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)  

EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri),   

   Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa 

Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden 

yararlanılmasını sağlayan ve odamızdan temin edilebilen bu belge, Odamızca onaylandıktan 

sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası altı 

nüsha olarak doldurulmaktadır. İlk nüshası meneviş renkli olup, asıl nüshadır. Diğer beş nüsha 

ise beyaz renklidir.. İhracatçı, odamızdan aldığı altı nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesini eksiksiz ve 

tam olarak doldurmalı ve odamıza;   • Belge Tasdik Formu, • Taahhütname • Fatura 

sureti  ekleyerek müracaat etmektedir.   İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla 
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yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın, Türkiye menşeli olduğuna veya 

Türkiye›de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım 

belgesi ile birlikte Odalara vermekle yükümlüdür   Beyaz renkli nüshalardan ikisi tasdik işlemini 

yapan odamız tarafından alıkonulur. EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin gümrük idaresince vize 

edilmesinden sonra meneviş renkli asıl nüsha ihracatçıya verilir. Beyaz renkli nüshalardan biri 

gümrük idaresinde alıkonulmakta olup, diğer bir nüsha odamıza gönderilir.   Hata, ihmal veya 

özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya ,Bir EUR.1 Dolaşım 

Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı Gümrük İdaresi tarafından kabul 

edilmemiş olduğu      hususunun, Odalar ve Gümrük İdarelerine tatmin edici bir şekilde ispat 

edilmesi hallerinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.   İhracattan sonra verilen 

EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı «Gözlemler» kutusuna, Oda tarafından 

“SONRADAN VERİLMİŞTİR” damgası vurulur.   EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, 

kaybedilmesi ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak sertifikanın 

ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.   Oda, ilk sertifikaya uygun olarak doldurulan 

ikinci nüshayı tasdik ederek ihracatçıya verir. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların 

(7) numaralı “Gözlemler” kutusuna, Oda  tarafından “İKİNCİ NÜSHADIR” damgası basılır.  

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 

Değiştirilmesi veya Belgenin İptali   

Tasdik edilen bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal 

işleminin eşya ihraç edilmeden önce yapılması şartıyla mümkündür.   Dolaşım belgesinin 

değiştirilmesi talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir. Cins, nevi, nitelik ve miktar 

açısından, kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra 

yeni belgenin tasdik işlemi yapılır.  İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından 

Odaya iade edilir.     

 EUR-MED Dolaşım Sertifikası (EUR-MED Movement Certificate)  

PAAMK’a (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında 

kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; ABEFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre, 

Lihtenştayn) – Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır) dahil olduğu bir 

çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret 

anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması 

gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA 
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(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır. Başvuru için Belge Tasdik Formu, Taahhütname 

ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur. EUR.MED’e 

kayıtlı eşyanın yabancı menşeli olması halinde mutlaka “tedarikçi beyanı” eklenecektir. 

Türkiye’de , ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından 

STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi 

kullanmak zorunludur.    

FORM A Belgesi  

Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden 

faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir 

belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.   İhracatçılar veya gümrük 

beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun 

şekilde 4 nüsha olarak düzenlenen ve kaşelenip imza edilen Form A Belgeleri  faturanın 

kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi odalara verilir. Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak 

doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, tevsik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri 

tamamlar. 

ATA Karnesi    

ATA Karnesi her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmadan ihracat 

yapılmasını sağlayan uluslar arası bir belgedir.   ATA Karnesi 1 yıl süre ile geçerlidir. Bir yıllık 

süre içinde 4 kez Türkiye’den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Avantajı, gümrük işlemlerini 

basitleştirir ve kolaylaştırır. Para ve zamandan tasarruf sağlar. ATA Karnesi, sergi ve fuar 

ürünlerini, tıbbi cihazlar, sanayi eşyası gibi pek çok eşyanın yurt dışına götürülebilmesini 

kapsar.   ATA Karnesi almak için aşağıdaki belgelerin Odamıza getirilmesi gereklidir.   • Dilekçe 

(eşya listesi ekli) • Teminat (banka teminat mektubu, nakit veya nakit blokajı olarak alınır) • 

Taahhütname (imza sirküleri ekli)     

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

AKREDİTASYON SİSTEMİ 

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin 

yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin 

artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın 
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sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır Bu çerçevede, 

TOBB, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve 

Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Yönetici El 

Kitabı 33 Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar 

Birliği ile birlikte yürütmüştür.TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren 

de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu süre zarfında Borsalardan 

gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil 

edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak 

değiştirilmiştir.Of Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2007  yılında Türk Standartları’ 

Enstitüsü’nden Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olan TSE-ISO-EN 9001:2008 belgesini aldık. 

Ardından 2013 yılı sonu itibarı ile Akredite olarak 365 oda-borsa  arasından  153 oda arasına 

girmiş  olduk. 

Mali Politika 

         Üyelere verilen hizmetlerden ve üyelerin yükümlülüklerinden doğan alacaklarını etkin bir 

şekilde takip etmek, elde ettiği geliri güvenli, etkin ve ekonomik bir şekilde değerlendirmek, 

gelirini arttırarak üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için planlamalar yapmak, risk ve getiri 

tercihleri doğrultusunda uygun yatırım araçlarını belirlemek, gelirlerini en iyi ve en verimli 

şekilde yönetmektir. 

İnsan Kaynakları Politikası 

         Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru birimlere yerleştirmek, odamız içerisinde 

yüksek potansiyelleri seçmek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip tamamlamaları için her 

türlü fırsatı sağlamak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, performans yönetim 

sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlarımız ile uzun vadeli iş birliğimizi 

sürdürmek, her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımından asla vazgeçmeden yeni fikirlere 

açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak üyelerimizin yanında 

olmaktır. 

Haberleşme Ve İletişim Politikası 

       Of’un ticaret hayatına ve sanayisine yüksek katkıyı vermek için doğru zamanda, doğru 

yerde, doğru bilgilerin paylaşımını haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve 

üyelerimizin ve üreticilerimizin imalat sanayi ile paydaşı kuruluşların ve halkımızın iletişimini 

sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır. 
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Bilgi İşlem Politikası 

       Odamızın Bilişim Teknolojileri; bilgisayarlarını, terminallerini, yazıcılarını, ağlarını, 

modemlerini, internet ve web sistemlerini, telefon sistemlerini ve ilgili ekipmanı olduğu kadar 

yazılımı, sahip olduğu, yönettiği ya da elde tuttuğu her hangi bir muhafaza ortamında bulunan 

veri dosyalarını ya da dokümanları da içeren sistemlerden oluşur. 

       Odamız önümüzdeki üç yıl içinde araştırma ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi olan 

bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için yeni teknolojilerin kullanılarak 

oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politik olarak 

benimsemiştir.                                                              

Sosyal Sorumluluk Politikası 

        Of Ticaret ve Sanayi Odası insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde 

sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez 

unsurlarından bir olarak kabul eder. Sosyal sorumluluğu, kurumların hesap verebilirlikleri ve 

paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren odamız, 

‘sürdürülebilir ve geliştirilebilir’ sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal 

bir politika olarak kabul etmektedir. 

         Odamız topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz, çalışanlarımız, 

kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine 

getirmeye özen göstermektedir. Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcamaya 

gönüllüyüz. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu 

bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır. 

5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR KANUNU VE İLGİLİ 

YÖNETMELİKLER 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu 

5174 Sayılı Kanuna İstinaden Çıkarılan Yönetmelikler 

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu  

• 4857 Sayılı İş Kanunu  

• Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 

Yönetmelik  

• Odalarda  Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik  
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• Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat Ve Munzam Aidatın Tespiti Ve Ödenmesi Hakkında 

Yönetmelik  

• Oda Ve Borsa Şubeleri İle Oda Temsilciliklerinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında 

Yönetmelik 

 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği 

 • Oda Ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin Ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu Ve 

Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik  

• Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Genel 

Yönetmelik  

• Oda Muamelat Yönetmeliği  

• Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Bütçe Ve Muhasebe 

Yönetmeliği  

• Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği • Türkiye 

Odalar Ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği  

• Oda Ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik  

• Odalar, Borsalar Ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar Ve Birlik Personeli 

Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik  

• Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Senedi  

• Personel Yönetmeliği  

• Personel Sicil Yönetmeliği  

• Kapasite Raporlarını Düzenleme Esasları  

• Yeri Malı Belgesi Düzenleme Esasları 

 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

AKREDİTASYON SORUMLUSU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

 


