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DUYURU ODA ÜYELİKLERİNİN ASKIYA ALINMASI HAKKINDA 

Sayın Üyemiz, 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin 
ikinci fıkrasında “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. hükmü yer 
almaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de şöyledir. 

 “Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını 
güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk 
gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit 
edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini 
ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, 
üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin 
aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.” 

Yukarıdaki hükümler gereğince her yıl Ocak ayında üyeliklerin askıya alınması işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Askıya alınan üyelerle ilgili olarak Yönetmeliğin aynı maddesinin beşinci fıkrasında ise “Adres 
ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin 
askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl 
içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü 
çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin 
kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü 
itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu kapsamda 2018 yılında adres ve durumunun tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya 
alınan ve oda kayıtları silinecek olan üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için bu 
listeyi incelemeye, oda kayıtlarının güncelliği için “Bilgi Güncelleme Beyan Formu”nu 
doldurarak mutlaka ıslak imzalı şekilde Oda Sicili Müdürlüğü’ne teslim etmeye davet 
ederiz. 2021 Şubat ayının ilk gününe kadar bilgilerini güncelleyen üyeler adres durumundan 
askıdan indirilerek, borçlarının tamamının ödemesi halinde ise aidat durumundan askıdan 
indirilip meslek grubu listelerine dahil edileceklerdir. 

01.02.2021 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının 
doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gerereğince işlem 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE LOBİCİLİK VE POLİTİKALARI ETKİLEME YAKLAŞIM VE 
YÖNTEM ÖNERİLERİ" EĞİTİMİ 

TOBB Akreditasyon Sistemi 
çalışmaları kapsamında, 14 Ocak 
2021 tarihinde “Pandemi 
Döneminde Lobicilik ve 
Politikaları Etkileme Yaklaşım ve 
Yöntem Önerileri" eğitimi 
gerçekleştirildi.Tüm Akredite 
Oda/Borsaların Genel Sekreter ve 
Akreditasyon Sorumlularının 
katılımıyla gerçekleşen eğitimde, 
yaşanan pandemi sürecinde etkin 
lobi çalışmaları yürütebilmek için 
izlenebilecek yöntemler 
paylaşıldı. Ayrıca genel olarak 
lobicilik sürecinin nasıl ele 

alınması gerektiği konusu Akreditasyon standardı beklentileri ile eşleştirilerek 
anlatıldı.Eğitime Akreditasyon ve Kalite Sorumlusu Personelimiz İlhan ÖZMEN Katılım 
sağladı.14.01.2021 

NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

 

Nusaybin Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet Emin AY  
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum 
ÖZMEN’i makamında ziyaret etti. 
Ziyaretin ardından Hastanemiz 
başhekimi Mehmet Emin AY’a yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi 
takdim edildi.15.01.2021 

 


