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BAŞKANIN MESAJI

Çok değerli meslek komite üyesi arkadaşlarım,
Üyesi olduğunuz Odamızın organlarında görev almak üzere
bulunduğunuz meslek gruplarını temsil etmek için seçilmiş bulunuyorsunuz.
Bu başarınızdan dolayı hepinizi en içten duygularımla kutluyorum.
Bandırmamızın, Bölgemizin ve Ülkemizin ekonomik, sosyal gelişmesinde
Bandırma Ticaret Odası olarak sizlerin kişisel ve kurumsal katkılarınıza
ihtiyacımız bulunmaktadır.
İnanıyorum ki birlikte çalışacağımız bu süreç, Bandırma Ticaret Odası’nın
yıllardır süregelen hizmet, kalite ve başarı çıtasını daha yukarılara çıkaracak bir
çalışma dönemi olacaktır. Dört yıllık görev sürenizde başarılar diliyor, hep
birlikte Bandırma ve üyelerimiz adına hayırlı ve kazançlı çalışmalara imza atmayı
temenni ediyorum.
Saygılarımla,
Mehmet KILKIŞLI
Yönetim Kurulu Başkanı

TANITIM PROGRAMI
BANDIRMA TİCARET ODASI TANIMI
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.
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.

VİZYONUMUZ
Bandırma’yı sanayi, ticaret, lojistik, üniversite halkasına turizmi de
ekleyerek çok kimlikli bir hinterlandın merkezi haline getirmektir.

MİSYONUMUZ
Bandırma ve çevresini, AB’ye uyum sürecinde üyeleriyle, zihnen ve
ekonomik olarak hazırlayıp ülkemizin cazip yatırım merkezi haline getirmektir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren Bandırma Ticaret Odası;
1. İlgili Yasa ve Mevzuatlara uymayı,
2. Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
3. Üyelerin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmayı,
4. Kamu yararını gözeterek üyelerin menfaatlerini korumayı,
5. Bölgemizin ticari alanda gelişmesine öncülük etmeyi,
6. Lobi faaliyetleri ile bölgesel kalkınmayı sağlamayı,
7. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemeyi,
8. 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
iyileştirilecektir.

MALİ POLTİKAMIZ
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 eğitimlere 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 lisanlı 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. Tüm istek, öneri ve şikayetleri doğruluk ve dürüstlük ile adil bir şekilde
değerlendirmek,
2. Üyelerimize ait her türlü ticari bilgi ve sırları korumak,
3. Üye memnuniyetini ve üyelere verilen hizmeti en üst seviyede sağlamak.

ORGANİZASYON ŞEMASI

BANDIRMA TİCARET ODASININ ORGANLARI
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.

BANDIRMA TİCARET ODASI
MESLEK KOMİTESİ
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.

MESLEK KOMİTELERİMİZ

BANDIRMA TİCARET ODASI
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.

TOPLANTILAR
Odamız Meslek Komiteleri, seçimden sonraki ilk toplantılarında aylık toplantıların her
ayın kaçıncı günü yapılacağına karar verirler ve Komite Başkanının veya Genel Sekreterin
çağrısı üzerine belirlenen günde toplanır.
Meslek Komitelerinin 5174 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere
göre görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir;
5174 Sayılı Kanun’a göre;
- Oda, borsa ve Birlik organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir.
- Oda, borsa ve Birlik organları toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.
- Oda meslek komiteleri ayda bir kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı
üzerine toplanır. Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komiteleri,
gerektiğinde başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
- Oda ve borsaların bütün meslek komiteleri altı ayda bir müşterek toplantı yapar. Bu
toplantıya yönetim kurulu da katılır.
- Üyeler, organ seçimleri hariç olmak üzere, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye
kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhrî hısımları ile evlatlıklarını
ilgilendiren işlere ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Bu durumda toplantı
ve karar yeter sayılarının sağlanamaması halinde, yedek üyeler çağrılır.
- Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay
içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten
çekilmiş sayılırlar. Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler
hakkında uygulanmaz.
- Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez
gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona
erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.
- Oda veya borsa üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, oda, borsa ve Birlik
organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.
- Oda, borsa veya Birlik organlarında yer alanların ölümü, istifası veya mahkeme kararı
ile görevlerine son verilmesi gibi hallerde de yerlerine yedek üye çağrılır.
- Yedek üyelerin çağrılmasında, aldıkları oy sayısı göz önünde tutulur. Ayrıca Birlik için,
yedek üyelerin göreve çağrılmasında bu Kanundaki temsil esasları dikkate alınır.
Oda Muamelat Yönetmeliği’ne göre;
- 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.
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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.
Organ toplantılarının gündemi, genel sekreter veya görevlendireceği personel
tarafından yapılacak hazırlık üzerine, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya
başkanlık edecek üye tarafından belirlenir. Ayrıca toplantı gündeminin görüşülmesine
başlanılıncaya kadar, 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 toplantıların gündemine yeni maddeler eklenir.
Organ toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet
binası dışında da toplanılabilir.
Toplantı yeter sayısını, üyelerin toplantılara katılımını ve başka yerde görevlendirilen
üyeleri tespit etmek amacıyla tüm üyelerin isim ve imza bölümlerini içeren hazirun
cetveli, ilgili organ başkanının gözetiminde genel sekreter veya görevlendirdiği
yardımcısı, şubelerde ise şube müdürü tarafından tutulur ve muhafaza edilir.
Hazirun cetveli, organ toplantılarına katılmak üzere gelen üyeler tarafından her
toplantı öncesinde imza edilir. Toplantıya katılmayan üyelerin isimlerinin karşısına
toplantıya katılmadığı veya görevli olduğu yazılır.
Meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile şube meclisi ve şube
yönetim kurulu üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, disiplin kurulunda
üye tamsayısının çoğunluğuyla, diğer organlarda toplantıya katılanların oy çokluğuyla
verilir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.
Organ üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin toplantılar hariç, meslek komitesi,
meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim
kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren
işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz.
Aksi halde, bu gündem maddesine ilişkin alınan karar ve bu karar uyarınca yapılan
işlemler hükümsüz kalır.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı toplantı ve karar yeter
sayısının sağlanamaması halinde, yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağrılır.
Üyenin bu şekilde toplantının bir bölümüne katılmamış olması toplantının tamamına
katılamayacağı veya katılmadığı sonucunu doğurmaz.
Odalarda meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile her bir meslek komitesi,
şubelerde ise şube meclisi ve şube yönetim kurulu için ayrı bir karar defteri tutulur.
Karar defterine elle yazılmayan kararlar, elektronik ortamda yazılıp çıktısı alınmak
suretiyle ilgili organa ait karar defterinin sayfalarına kenarları mühürlenerek
yapıştırılır. Birden fazla sayfadan oluşan kararların her bir sayfası, karar defterinin
sayfalarına ayrı ayrı yapıştırılır.
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Karar defterleri, karar özetleri ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtlar
genel sekreter veya görevlendireceği personel tarafından, şubelerde ise şube müdürü
tarafından saklanır. Bunlar, idari ve adlî mercilerin talepleri dışında hizmet binası
dışına çıkarılamaz.
Karar defterleri, ilgili organ üyeleri tarafından hizmet binası içinde her zaman
incelenebilir ve fotokopi bedeli karşılığında örnekleri alınabilir. 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu hükümleri saklıdır.
Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına
katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube
meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ
seçimlerinin kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz
önünde bulundurularak hesaplanır.
Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste
üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği
kendiliğinden sona erer. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplantıların
gerçekleşememesi durumunda, gerçekleşemeyen toplantılar için düzenlenen hazirun
cetvelinin bir sureti ilgili karar defterine kenarları mühürlenerek yapıştırılır.
Bu Yönetmelik hükmüne uygun çağrı yapılmaması veya başka bir yerde
görevlendirilmeleri nedeniyle organ toplantılarına katılamayan üyeler, bu maddenin
birinci ve ikinci fıkrasının uygulanmasında katılamadıkları bu toplantılara katılmış
sayılır.
Organ toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı genel sekreter/şube müdürü
tarafından tutulan devam çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili organ başkanı
tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin
kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim kurulu başkanı/ şube
başkanı veya ilgili organ başkanı tarafından yedek üyeler çağrılır.
Bu maddenin uygulanmasından ilgili organ başkanları sorumludur.
Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği
yardımcısının bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine uygun olarak yapacağı çağrı üzerine
yönetim kurulunun da katılımıyla her yılın Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı
ayda bir müştereken toplanır. Bu toplantıya yönetim kurulu başkanı, yokluğunda
yetkilendirdiği yardımcısı başkanlık eder.
Müşterek toplantılarda toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğuyla alınır. Alınan kararlar bir tutanağa bağlanır. Tavsiye niteliğindeki bu
kararlar, ilk yönetim kurulu veya meclis toplantısında görüşülür.

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
Genel Sekreter

Mehmet KILKIŞLI
Yönetim Kurulu Başkanı

