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BAŞKANIN MESAJI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çok değerli üyelerimiz, 
 Temeli 1926 yılında atılan ve Güney Marmara Bölgesi için önemli çalışmalarda 

bulunan, her platformda temsil ettiği üyelerinin çıkar ve menfaatini korumak ve geliştirmek 
için Odamız çalışmalarına devam etmektedir. 

 Hiç şüphe yok ki Odamızın gerek Bölge gerekse Ülke genelinde elinizdeki kitapta da 
anlatıldığı gibi güzel başarılara ulaşmasında en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm 

kesimlerin katkısı büyüktür. 
 Geçmişten geleceğe Bandırma Ticaret Odası ile ilgili tüm bilgilere ulaşacağınız bu ve 

benzer yayınlarımızın diğer çalışmalara da ışık tutmasını temenni ederim. 
 

Saygılarımla, 
Mehmet KILKIŞLI 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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BANDIRMA TİCARET ODASI TANITIMI 

Bandırma Ticaret Odası 1926 yılında Yahya Sezai Uzay tarafından kurulmuştur. Bulunduğu 

bölgenin sosyo-ekonomik sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunların çözümü için en yüksek 

katkıyı sağlamayı amaç edinen odanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2013 yılından 

itibaren Mehmet KILKIŞLI sürdürmektedir. 

Bandırma Ticaret Odası kuruluşundan bu yana birçok önemli faaliyette bulunmuştur. Oda 

Türkiye’de ilk defa Vergi Ödül töreni düzenleyerek, en yüksek Kurumlar ve Gelir Vergisi 

ödeyen üyelerini ödüllendirmiş ve bu faaliyetle ülkemizde bir ilke imza atmıştır. 

Ekonomik ve sosyal sorumluluklarının bilincinde çalışan Bandırma Ticaret Odası bölgesinin 

kalkınmasında çok önemli bir hamle olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesinin kurucusudur. 

Bandırma Limanının özelleşmesi kapsamında ihaleyi kazanan Çelebi Holding ile ortaklık 

gerçekleştirilmiş bu şekilde Oda yanına Borsayı da alarak, limanda hissedar olmuş ve liman 

yönetimine giriş hakkı elde etmiştir. 

Bandırma Ticaret Odası, AB – Türkiye Odalar Ortaklık Hibe Programı kapsamında Avrupa 

Birliği Projeleri gerçekleştirmektedir. “Bilgisayar Okuryazarlığı Projesi”, “Türk Balıkçılık 

Müktesebatının AB Balıkçılık Müktesebatına Uyarlanması Projesi” ve “Güney Marmara 

Bölgesinde Odaların Hizmet Kapasitelerini Geliştirerek KOBİ’lerin İhracata Yönlendirilmesi 

Projesi” odanın gerçekleştirdiği Avrupa Birliği projeleridir. Ayrıca “Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları” ve “Rüzgâr Enerjisi” isimli iki AB Projesine oda dışarıdan destek vermiştir. 

Bandırma Ticaret Odası sosyal sorumlulukları çerçevesinde, bölge turizmine katkı sağlamak 

amacıyla Daskyleion Kazılarına 5 yıl süre ile ana sponsor olmuştur. Böylelikle Daskyleion 

Kazılarının turizme açılabilmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin arttırılabilmesi için önemli bir 

yol alınmıştır. 

Oda, Bandırma Ticaret Odası İlköğretim Okulu’nun kurucusudur ve aynı zamanda hamiliğini 

yapmaktadır. Ayrıca eğitime katkı vermek amacı ile yılda yaklaşık 100 öğrenciye sürekli 

Yüksek Öğrenim bursu verilmektedir. 

Fiziki şartların yetersizliği ve altyapı eksikliği sebebiyle yeterli hizmet veremeyen Bandırma 

Sosyal Güvenlik Merkezi’ne Oda hizmet binasının bir katı tahsis edilerek bölgeye hizmet 

konusunda öncülük edilmiştir. 

Bursa-İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin Bandırmalı işadamları tarafından 

büyük takdir görmüş olması ve gelen talepler doğrultusunda Bandırma Ticaret Odası olarak 

gerekli araştırma çalışmaları yapılmış ve Burulaş A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 

Bandırma-İstanbul deniz uçağı seferleri başlatılmıştır. Bandırma Ticaret Odası üyelerine üye 

kartı üzerinden deniz uçağı biletlerinde %10 indirim yapılmaktadır. 
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İlçelerde kurulan ilk 3 üniversiteden biri olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin kurulması 

öncesinde gerekli lobi faaliyetleri yürütülmüş, böylelikle üniversitenin kurulmasına öncülük 

edilmiştir. 

Bandırma’daki işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin yaygın etkin ve 

koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak ve Oda Üyelerini mevcut destekler hakkında 

sürekli ve hızlı bir biçimde bilgilendirmek üzere KOSGEB Balıkesir İl Müdürlüğü ile iş birliği 

protokolü imzalanarak Bandırma KOSGEB Temsilciliği, Bandırma Ticaret Odası bünyesinde 

hizmete açılmıştır. 

Bölgesinde birçok yeniliğin öncüsü olan Bandırma Ticaret Odası TS EN ISO 9001 Kalite 

Belgesine sahiptir. Oda TOBB bünyesinde yürütülmekte olan oda/borsa akreditasyon 

sistemine dahil edilmiş ve yapılan denetimler sonucu akreditasyon belgesini almıştır. Bu 

sayede oda Avrupa Birliğine üye ülke odalarının hizmet standartlarına uygun çalışmalarını 

sürdürmekte ve hizmet kalitesini sürekli gelişmektedir. 

 

MİSYONUMUZ: Bandırma Ticaret Odası, faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde şeffaf, tarafsız, hızlı ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla yürütmek, hizmette üye 

memnuniyetini esas almak, üyelerinin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü 

arttırmak, kamu yararını gözeterek üyelerinin menfaatlerini korumak ve Bandırma’nın ticari 

alanda gelişmesine öncülük etmek amacıyla vardır. 

VİZYONUMUZ: Çağdaş yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmayı ve 

üyelerine hizmet sunumunu profesyonel anlamda başarmış, sürdürülebilir gelişmişlik 

düzeyine ulaşan, Bandırma ekonomisine ve sosyal hayatına katma değer sağlayan bölgesel ve 

ulusal bazda referans Oda olmaktır. 

KALİTE POLİTİKAMIZ  

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren Bandırma Ticaret Odası; 

 İlgili Yasa ve Mevzuatlara uymayı, 

 Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, 

 Üyelerinin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmayı, 

 Kamu yararını gözeterek üyelerinin menfaatlerini korumayı, 

 Bölgemizin ticari alanda gelişmesine öncülük etmeyi, 

 Lobi faaliyetleri ile bölgesel kalkınmayı sağlamayı, 

 Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemeyi, 

 Çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sağlamayı, 

temel ilkeler olarak benimsemiştir. 

Bu doğrultuda kurulan kalite yönetim sistemi ve tüm süreçler Bandırma Ticaret Odası 
yönetimi ve çalışanları tarafından gözden geçirilerek sürekli iyileştirmeyi ve yasal gereklere 
uymayı taahhüt eder.  



 
7 Bandırma Ticaret Odası Üye El Kitabı 2018-2022 

MALİ POLİTİKAMIZ 

1. Oda meclisi tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak harcamalarda bulunmak, 

2. Oda mali kaynaklarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda efektif 

kullanmak, 

3. Oda finansal varlıklarının artışında sürekliliği sağlamak, 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

1. İşe alımda şeffaflık ve tarafsızlık ilkesini benimsemek. 

2. İşin gerektirdiği nitelik ve yetenek doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını 

istihdam etmek ve bu insan kaynağını adil ve tarafsız  ücret politikasıyla yönetmek. 

3. Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak. 

4. Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimine katkıda bulunmak. 

 

BASIN YAYIN POLİTİKAMIZ 

1. SMS, mail, sosyal medya aracılığı ile Üyelerine en hızlı şekilde ulaşmak. 

2. Yapılan faaliyetleri ve üye bilgilendirmelerini aylık e-bülten ve yıllık dergi şeklinde 

üyelerine bildirmek.  

3. Oda faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında yer almasını sağlamak. 

4. Güncel tutulan Web sitesi ile üyelerin bilgilenmesini sağlamak. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ  

1. Hizmet ve işin gereklerine uygun lisanslı ve güncel yazılım programları kullanmak. 

2. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek hızlı ve etkin bir hizmet 

sağlamak amacıyla sahip olduğu donanımın güncelliğini korumak. 

3. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerini 

kullanarak, oluşabilecek risklere karşı önlem almak. 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 

1. Üyelerimizin tüm istek, öneri ve şikayetlerini yasalara uygun şekilde, şeffaflık ve 

objektiflik ilkesi doğrultusunda doğru, dürüst ve adil bir şekilde değerlendirmek. 

2. Üyelerimize ait her türlü ticari ve kişisel bilgi ve sırları korumak. 

3. Üye şikayetlerini çözerek üye memnuniyetini en üst seviyede sağlamak ve sürekli 

iyileştirmeyi taahhüt etmek. 
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SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ 

Bandırma Ticaret Odası, bağlı bulunduğu yasa ve mevzuatlar çerçevesinde tüm 

faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi, bölgenin 

kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almayı ve 

topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum 

kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, Sosyal 

Sorumluluk Politikası olarak belirlemiştir. 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 
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ODA ORGANLARI 

Odanın organları şunlardır: 

Meslek Komiteleri : Mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü organdır. 

Meclis : En üst denetim ve karar organıdır. 

Yönetim Kurulu : İcra organıdır. 

Disiplin Kurulu : Meslek ahlakını ve güvenini tesis etmek adına ilgili mevzuatla verilen 

görevleri yerine getiren organdır. 

ODA MESLEK KOMİTELERİ 

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye 

sayısı on bini 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. 

 

ODA MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ 
 

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. 
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MESLEK KOMİTELERİMİZ 
09.04.2018 tarihli Oda/Borsa Organ Seçimlerine göre Bandırma Ticaret Odası Meslek Komiteleri asil üyeleri: 
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MECLİS ÜYELERİMİZ 
09.04.2018 tarihli Oda/Borsa Organ Seçimlerine göre Bandırma Ticaret Odası Meclisi asil üyeleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahadır 

ÇENBERCİ 
Meclis Başkanı 

Bilgen SÜNGÜ 

Meclis Başk. 
Yard. 

Harun ÖZDER 
Meclis Katip 

Üyesi 

Ali Osman 

KOZLUCALI 
Meclis Üyesi 

Armağan A. 
ERGÜZELOĞLU 

Meclis Üyesi 

Aydinç 

AYDEMİR 
Meclis Üyesi 

Can GÜLMEZGİL 
Meclis Üyesi 

Ayhan ATİK 
Meclis Üyesi 

Erdoğan KAYA 

Meclis Üyesi 

Fikri ÇIPA 

Meclis Üyesi 

Funda Seçil 

DEDEOĞLU 
Meclis Üyesi 

Göksel 

KARLAHAN 
Meclis Üyesi 

Kayhan İPEK 
Meclis Üyesi 

İlkay 

YÜCEBİLGİÇ 

Meclis Üyesi 

Hüseyin 

BOZKUŞ 

Meclis Üyesi 

Hayri Onur 
EKEN 

Meclis Üyesi 

Mehmet DOĞAN 

Meclis Üyesi 
Mehmet ÖZBAY 

Meclis Üyesi 
Metin ŞENER 
Meclis Üyesi 

 

Cihan YILMAZ 
Meclis Üyesi 

 
Erdal TAKA 

Meclis Üyesi 

Murat GÖKAY 

Meclis Üyesi 

Murat 
KARAKOYUN 
Meclis Üyesi 

Mustafa ÇÖMEZ 

Meclis Üyesi 

Özel AYDIN 

Meclis Üyesi 
Recep DURUK 

Meclis Üyesi 

S. Tümay 
ÖZBEYLİ 

Meclis Üyesi 

Tuna ŞAHİN 

Meclis Üyesi 

Tolga TOSUN 
Meclis Üyesi 
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 
09.04.2018 tarihli Oda/Borsa Organ Seçimlerine göre Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu asil üyeleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet EDİN 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yard. 

Adem YILMAZ 
Yönetim Kurulu 

Muhasip Üye 

Bahadır ÇOLAK 
Yönetim Kurulu 

Başkan Yard. 

Ahmet BOYACI 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Alper SARGIN 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Onur ÇON 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Enver ÇANGAL 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Ozan AKDOĞAN 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Sönmez BEKDEMİR 
Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Ozan İ. TÜM 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Mehmet KILKIŞLI 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 
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ODA PERSONELİMİZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Sekreter Genel Sekreter 
Yardımcısı 

Ticaret Sicil Müdürü Ticaret Sicil Müdür 
Yardımcısı 

Muhasebe Memuru 

Basın Yayın ve Bilgi 
İşlem Memuru 

Oda Sicil Memuru Oda Sicil Memuru Ticaret Sicil Memuru Sanayi Dış İlişkiler ve 
Proje Sorumlusu 

Hizmetli 
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ODA GÖREVLERİ 

5174 Sayılı Kanun’un 12. Maddesine göre 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, 

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. 
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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, 

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. 



 
25 Bandırma Ticaret Odası Üye El Kitabı 2018-2022 

ÜYELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5. Maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm 

gerçek ve tüzel kişiler ve bunların şube ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya 

kaydolmak zorundadır. 

 Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret 

Kanununa göre Tescil ve ilan edilen her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay 

içinde, kayıtlı oldukları odaya bildirmek zorundadır. 

 İçinde bulunan yıldan önceli 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. 

 

ÜYE SORUMLULUKLARI 

Üyeler; 

 

 Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam aidat ve yıllık 

aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte 

ödemekle, 

 Yapılan hizmetler karşılığı belirlenen ücretleri ödemekle, 

 Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde 

meydana gelen değişikleri en kısa sürede Odaya bildirmekle, 

 Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay 

içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle, 

 Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle, 

 Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüte uymakla, 

 Ticaret ve sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait 

istatistiki bilgileri veya rayiç; fiyat tespitinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa 

sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla, 

 Firmalarının Ticaret Sicilindeki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay 

içerisinde Odaya bildirmekle, 

 Odamıza kayıtlı kooperatif ve şirketler hisse, yetki, adres, sermaye be genel kurulla ilgili 

işlemlerini karar tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza 

bildirmekle yükümlüdürler. 
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YASAL DAYANAK 

 

 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE 

BORSALAR KANUNU 

 ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 

 5174 SAYILI KANUN UYARINCA ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER 

 

 

 

 

 Serap ÖZDEMİR                Mehmet KILKIŞLI 
   Genel Sekreter                           Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 


