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ÖNSÖZ,

1 Kasım 1968 tarihinde kurulan Eskişehir Sanayi Odası bu yıl kuruluşunun 47. Yılını kutlayacak. Aradan geçen 47 yıllık sürede hem 
Odamız hem de ülkemizdeki diğer Odalar üyelerine verdikleri hizmetlerin sayısını ve niteliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyorlar.

Bugün Eskişehir Sanayi Odası verdiği hizmetler, hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği yatırımlarla ilimizdeki sanayicilerimize 
her konuda destek olmak konusundaki gayret ve çabalarını her geçen gün sürekli geliştirmektedir.

Hazırladığımız bu “Hizmetler Rehberi” ile yıllardır sürdürdüğümüz hizmetlerin yanı sıra, son yıllarda vermeye başladığımız yeni 
hizmetlerin ayrıntıları da geniş bir biçimde yer almaktadır. 

Bu rehberin tüm üyelerimize faydalı olmasını dilerken, rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, 
üyelerimize her konuda en iyi hizmeti verebilme çabası içinde olduğumuzu tekrar belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Savaş M. ÖZAYDEMİR
Eskişehir Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER, ÜYELİK VE ODALARIN GÖREVLERİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri 
4. Madde de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

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.

ÜYELİK
Merkezi veya üretim tesislerinden en az birisi Eskişehir sınırları 

içinde bulunan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici sayılan işletmelerin 
Odamıza kayıtları zorunludur.

1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun sanayicilik ve Odalara kayıt 
yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır:

Sanayici Tanımı (Madde 5)
Odalara Kayıt Zorunluluğu (Madde 9)
Değişiklikleri Bildirme Zorunluluğu (Madde 10)

SANAYİCİ TANIMI (Madde 5)
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 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;
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,

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

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,

Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan 
atölye ve laboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki 
atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,

Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı 
olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri, Sanayici sayılmazlar.

ODALARA KAYIT ZORUNLULUĞU (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 
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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.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde 
yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve 
durum kendilerine tebliğ edilir.

DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU (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.

ODALARIN GÖREVLERİ
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.
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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.

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 

laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası 
kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı 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.
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ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN 
YÖNETİM ORGANLARI ŞUNLARDIR 

a)Meslek Komiteleri 
b)Meclis 
c)Yönetim Kurulu 
d)Disiplin Kurulu 

A. MESLEK KOMİTELERİ 
Odamızın meslek grubu ve temsilcilerinin arasından, 4 yılda 

bir Meslek Komiteleri ile Meclis üyeleri seçimleri yapılmaktadır. 
Bu dönemde 13 adet meslek komitesi hizmet etmektedir. Oda 
meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş 
kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi 
üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı 
seçer.

Meslek Komitelerinin Görevleri 
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. 
 

Mevzuat gereği aylık olarak yapılması gereken meslek 

komiteleri toplantılarını ve yılda iki kez yapılması gereken Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısı’nı organize etmekten, toplantılarda 

alınan kararlar doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile 

ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmaktan ve meslek 

komitelerinden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek 

grubu üyelerine yönelik teknik konulardaki eğitim, seminer ve 

bilgilendirme toplantılarını düzenlemekten Genel Sekreterlik 

sorumludur.

B. MECLİS
Odamızın üst karar organı Meclis’tir. Odamız, Meclis Başkanı 

ile temsil edilmektedir ve 26 meclis üyesi bulunmaktadır. Her ay 
düzenli olarak toplanan ve aynı zamanda Odanın denetim organı 
da olan Meclis’e, Meclis Başkanı, yokluğunda ise Meclis Başkan 
Yardımcılarından biri başkanlık eder. 

ESO Meclis Başkanlık Divanı:
Meclis Başkanı   İsmail KUNDURACI
Meclis Başkan Yardımcısı  Nadir KÜPELİ
Meclis Başkan Yardımcısı  M. Kenan IŞIK
Meclis Kâtip Üye   Enes ŞAHİN
Meclisin Görevleri
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.

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.

YÖNETİM YAPISI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2. BÖLÜM
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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.
5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ESO Yönergeleri 

hükümlerine göre meclis toplantılarının düzenlenmesi ile 
raportörlük hizmetlerini sağlamak ve toplantı sonrası yapılması 
gereken işlemleri yürütmekten Genel Sekreterlik sorumludur.

C. YÖNETİM KURULU 
Odanın yürütme organı Yönetim Kurulu’dur. Bu kurulda 4 

yıllığına Meclis üyeleri arasından seçilmiş 7 üye bulunmaktadır. 
Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda iki 
Başkan Yardımcılarından biri başkanlık eder. Yönetim Kurulu 
düzenli olarak haftada bir kez toplanır. 

ESO Yönetim Kurulu Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkanı                 Savaş M. ÖZAYDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.              Sinan MUSUBEYLİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.              Ercan TEZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi               Rıza ZEYDAN
Yönetim Kurulu Üyesi               Gürbüz YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi               Hasan AYDINGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi               Ahmet ARIKAN

Yönetim Kurulu’nun Görevleri
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,

i)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.

5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ESO Yönergeleri 
hükümlerine göre yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi 
ile raportörlük hizmetlerini sağlamak ve toplantı sonrası 
yapılması gereken işlemleri yürütmekten, Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Başkan Yardımcılarının sekretarya hizmetlerini ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili koordinasyonu sağlayarak gerekli 
işlemleri yürütmekten Genel Sekreterlik sorumludur.

D. MECLİS DİSİPLİN KURULU
Oda Disiplin Kurulu, Oda Meclisi tarafından odaya kayıtlı üyeler 

arasından dört yıl için seçilir. 6 üyeden oluşan Disiplin Kurulu, 
Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını ilgili Kanunda ve 
mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütür.

ES
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ESO Disiplin Kurulu Üyeleri:
Disiplin Kurulu Başkanı                         İsmail URGANCI
Disiplin Kurulu Üyesi                 Can MUTLU
Disiplin Kurulu Üyesi            Fuat AKSOYLU
Disiplin Kurulu Üyesi                 Hasan Hakan BAYAR
Disiplin Kurulu Üyesi          Vedat ÖZDEMİR
Disiplin Kurulu Üyesi                   Faruk IŞIK

Disiplin Kurulu’nun Görevleri
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.

5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ESO Yönergeleri 
hükümlerine göre disiplin kurulu toplantılarının düzenlenmesi ile 
raportörlük hizmetlerini sağlamak ve toplantı sonrası yapılması 
gereken işlemleri yürütmekten Genel Sekreterlik sorumludur.

İDARİ BİRİMLER

A. GENEL SEKRETER
Genel Sekreter, Kanun, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen 

görevlerin yerine getirilmesi için gerekli bütün kararları almaya 
ve işlemleri ifaya, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Oda 
Meclisi’nce saptanacak limit dâhilinde gerekli bütün harcamaları 
yapmaya yetkilidir.

Genel Sekreter, Oda’yı yükümlülük altına sokmayan 
yazışmalarda, Oda kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin 
ve örneklerin onanmasında ve Oda organlarının yürütülmesine 
ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

Genel Sekreter’in Görevleri:
a)Personel sicillerinin düzenli olarak tutulmasını ve 

saklanmasını sağlamak,
b)Yeni birimler kurulması, teşkilat şemasında değişiklik 

yapılması konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,
c)Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma konularında Yönetim 

Kurulu’na önerilerde bulunarak, gerekli hazırlıkların yapılmasını 
sağlamak,

d)Oda güvenliği ile ilgili tedbirleri almak,
e)Yönetim Kurulu’nun ve Meclis Başkanlığı’nın verdiği yetki 

çerçevesinde kabul, ziyaret ve diğer protokol hizmetlerini yerine 
getirmek,

f)Oda’nın ihtiyaç duyduğu yönergeleri hazırlatmak, 

incelemek, yetkili organların onayından geçirmek ve uygulamaya 
koymak,

g)Bakanlıklarca bilgi istenen konularda gerekli çalışmaları 
yapmak, Bakanlıklara verilecek bilgi hakkında Yönetim Kurulu’nun 
onayını almak, acil durumlarda Başkan veya yetkilendirilmiş 
Başkan Yardımcısı’nın onayını alarak gereğini yerine getirmek, 
konuyu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak,

h)İlgili Kanun hükümlerine göre Oda organlarının seçimleri ile 
ilgili çalışmaları yürütmek,

i)Oda’nın stratejik planlama çalışmalarının hazırlanmasını ve 
yürütülmesini sağlamak,

j)Takdir ve uyarı mekanizmasının işlemesini sağlamak,
k)Oda’nın kurumsal belleğinin oluşturulmasını sağlamaktır.

B. GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Genel Sekreter, izin, sağlık ve sair nedenlerle görev başında 

bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine Genel 
Sekreterliğe vekâlet görevi verir. Genel Sekreter Yardımcıları 
Genel Sekreter’e bağlı ve sorumludurlar.

Oda bünyesinde iki Genel Sekreter Yardımcısı kadrosu bulunur. 
Yapılan görev bölümü çerçevesinde kendilerine bağlı birimlerin 
amiri olup, bu birimlerce üretilecek işlerin koordinasyonu ile her 
türlü denetiminden ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesinden 
sorumludurlar.

Genel Sekreter Yardımcısı’nın Görevleri:
a)Genel Sekreter’in görevlerini yerine getirmesinde kendisine 

yardımcı olmak,
b)Kendisine bağlı birimlerce yerine getirilen hizmetleri 

koordine etmektir.
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ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VİZYON, MİSYON,  TEMEL DEĞERLER ve POLİTİKALARIMIZ

VİZYONUMUZ
Eskişehir’in sanayi kimliğini, üyelerinin gelişimine kesin katkı 

sağlayarak ve Eskişehir’i yatırımcılar için cazip hale getirerek 
geliştiren saygın Sanayi Odası olmak.

MİSYONUMUZ
“Yasal şartları karşılamak ve bu kapsamda üyelere kusursuz 

hizmet vermek, kurumsal kültürümüzü ve kurumsal varlığımız 
güçlendirerek sürdürmek, üyelerimizi teknolojik ve ekonomik 
gelişmelere uyum sağlamaları için zamanında bilgilendirmek, 
uluslararası ilişkilerini geliştirmeleri için sürekli eğitim ve imtiyazlı 
danışmanlık hizmetleri sunarak yardımcı olmak, yatırımları 
özendirmek, üyelerimizin istek ve beklentilerini zamanında ve 
hatasız olarak gerçekleştirmek,” temel ve kalıcı görevlerimizdir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Hukukun üstünlüğü
Toplumsal değerler ve kurumsal kültür
Güvenilirlik
Üretilen bilgi ve hizmette kalite
Eğitim ve danışmanlık
Yenilikçilik ve Ar-Ge
Sürekli gelişme
Katılımcı yönetim anlayışı
Çalışanlar, üyeler ve diğer paydaşların memnuniyeti
Çevreye duyarlılık
Sanayi ve Üniversite İşbirliği
Teknolojik gelişime duyarlılık
Ekonomik gelişime duyarlılık

KALİTE POLİTİKAMIZ
Eskişehir Sanayi Odası, 5174 Sayılı Kanuna göre kurulmuş, 

tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olup, temel amacımız üyelerimize eşit yakınlıkta olmak ve 
nitelikli hizmet sunmak, hizmetlerimizi sürekli geliştirmek için 
kaynaklarımızı planlı ve verimli yönetmektir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Kurumumuzun, üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın güvenini 

kazanmak ve imajını korumak, sunulan hizmetlerin devamlılığını 
ve bilgiye kolay ulaşımı sağlamak amacıyla;

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
Odanın bilgi varlıklarına yönelik her türlü riskini tespit etmek 

ve yönetmek,
Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere 

uymak,

Bilgi güvenliği yönetim sistemini standart gereklerini yerine 
getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli 
iyileştirmek

Gelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapıyı 
sağlamak,

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizin kurumsal 

gelişimi yönünde verdiğimiz tüm hizmetlere ilişkin; üyelerimizden 
gelen geri bildirimleri, personelimizin katılımıyla, yasal şartlara 
ve Odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, 
gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa sürede 
değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak, Odamıza 
bildirilen şikâyetleri çözerek üye memnuniyetini sağlamak ve 
sürdürmek, imkânlarımız dâhilinde gerekli her türlü yatırımı 
yapmak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
Eskişehir Sanayisine yüksek katkı vermek için üyelerimiz ile 

İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü 
iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, 
güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve 
yayınlamak Eskişehir Sanayi Odası’nın Haberleşme ve İletişim 
Politikasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü 

davranış, çalışma ve ilişkilerimizde ilkeli olmak, Odamızın ve 
çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve verimliliğini ön planda 
tutmak, tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı 
olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek 
ve bu vizyona sahip insan kaynağını Odamıza kazandırmak, 
çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu, her aşamada ve 
düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, çalışma 
hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, sürekli 
olarak “insana yatırım” yapmak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini 
sağlayarak Odamızın hedeflerine ulaşmasında katkılarını sürekli 
kılmak.

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ
Yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar dâhilinde, 

kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini 
gerçekleştirmek, çalışma alanı içindeki bölgede ekonomik, 
kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali 
güce sahip olmak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, gelir gider 
dengesi içinde mali itibarını sürdürülebilir kılmak ve hizmetlerini 
güven içinde vermek.

3. BÖLÜM
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ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASINA ÜYELİK İÇİN İSTENEN 
BELGELER

Eskişehir Sanayi Odasına üye olabilmek için sanayi 
kuruluşlarının aşağıdaki evraklarla Odamıza başvurmaları 
gerekmektedir.

Tüzel Kişiler
1.Üretim yapılan tesisin adresini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

aslı ya da onaylı sureti
2.Kayıt olacak tüzel kişilik şube ise, şirketin en son iştigal 

konusunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı sureti
3.Ticaret Odasında üye ise kayıtlı olduğunu gösterir yeni 

tarihli belge aslı
4.Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yeni tarihli alınmış ticaret sicil 

tasdiknamesi aslı
5.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri aslı
6.Temsilcilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yeni tarihli 

alınmış yetki belgesi aslı
7.Temsilcilerin yeni çekilmiş 1 adet fotoğrafı
8.Son üç aylık SGK aylık prim hizmet listesi ve tahakkuk fişi 

belgesi fotokopisi
9.Üretim yapılan işyerinin mülk tapusu veya kira kontratı 

(İşyeri OSB’de ise kira ile ilgili OSB ile yapılan taahhütname 
fotokopisi)

10.Makina teçhizat listesi. Adet, Cins ve Teknik Özellikleri, 
değeri, Gücü (HP-KW) gibi bilgilere göre doldurularak firma 
yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

Gerçek Kişiler
1.Üretim yapılan tesisin adresini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

aslı ya da onaylı sureti
2.Ticaret Odasında kayıtlı olduğunu gösterir yeni tarihli belge 

aslı
3.Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yeni tarihli alınmış ticaret sicil 

tasdiknamesi aslı
4.Gerçek Kişiye ait noter tasdikli imza sirküsü aslı
5.Yeni çekilmiş 1 adet fotoğraf
6.Son üç aylık SGK aylık prim hizmet listesi ve tahakkuk fişi 

belgesi fotokopisi
7.Üretim yapılan işyerinin mülk tapusu veya kira kontratı (İşyeri 

OSB’de ise kira ile ilgili OSB ile yapılan taahhütname fotokopisi )

8.Makina teçhizat listesi. Adet, Cins ve Teknik Özellikleri, 
değeri, Gücü (HP-KW) gibi bilgilere göre doldurularak firma 
yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ
5174. sayılı Kanunun 10. maddesinde 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. 

FİRMA SİCİL DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
Değişiklikleri Odamıza bildirmek için;
1-Dilekçe,
2-Değişikliği ait Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

ODADAN KAYIT SİLİNMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Firma tamamen kapandığı veya sanayicilik faaliyetlerine son 

verdiği takdirde Odadan kaydını sildirmek için istenen belgeler;
1.Kaydını sildirmek istediğini belirtir dilekçe,
2.Ticaret sicilinden firmanın faaliyetinin sona erdiğini 

gösteren yazı ya da ticaret sicil gazetesi
3.Vergi Dairesinden Kaydını sildirdiğine dair yazı,
4.Varsa Oda aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir.

ODA SİCİL BELGESİ 
Üyelerimizin Odamıza kayıtlı olduklarını kanıtlayan ve 

ilgili mercilere ibraz edilmek üzere hazırlanan belgedir. Bu 
belge üyelerimizin Odamızda mevcut sicil dosyalarındaki bilgi 
ve belgelerin ışığında, tanzim edilir. Odaya kayıtlı firmaların 
sicillerindeki bilgileri kapsayan ve üyenin sözlü ya da yazılı 
başvurusu üzerine hazırlanan bir belgedir. 

FAALİYET BELGESİ
Üyelerimizin Odamıza kayıtlı olduklarını kayden faaliyette 

olduklarını kanıtlayan ve ilgili mercilere ibraz edilmek üzere 
hazırlanan belgedir. Bu belge üyelerimizin Odamızda mevcut sicil 
dosyalarındaki bilgi ve belgelerin ışığında, tanzim edilir. Odaya 
kayıtlı firmaların sicillerindeki bilgileri kapsayan ve üyenin sözlü 
ya da yazılı başvurusu üzerine hazırlanan bir belgedir. 

4. BÖLÜM
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İHALE DURUM BELGESİ DÜZENLENMESİ
Firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığını gösteren bir belgedir.
Bu belgeyi almak isteyen firmaların Odamıza dilekçe ile 

başvurmaları gerekmektedir. Bu belge 4734 sayılı kanunun 10. 
madde 4. fırkasının (g) bendinde belirtilen mesleki faaliyetten 
men edilmiş olmadığı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
(ekap.kik.gov.tr/EKAP/yasaklılık/yasakli_sorgu.aspx) linkinden 
sorgulatılarak firmalara sadece (g) bendi için düzenlenir. 
Üyelerimizin Odamızda mevcut sicil dosyalarındaki bilgi ve 
belgelerin ışığında, tanzim edilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT 
BELGELERİN TASDİKİ

Firma sahipleri ile şirket ortaklarının talepleri halinde Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına ibraz edilmek üzere düzenlenen belgelerdir. 
Odamıza kayıtlı bulunan firmaların kayıtlarının devam ettiğini ya 
da sona erdiğini belirtir.

USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNİN TASDİKİ
Odamıza kayıtlı üyelerimizin işyerlerindeki çalışanlarının 

Ustalık ve Kalfalık Belgeleri alabilmelerini teminen, ustalık ve 
kalfalık sınavlarına girebilmeleri için gerekli olan belgelerinin 
tasdik edilmesi işlemidir. 

  
İMZA ONAY BELGESİ

Odamız üyesi firmaların temsil ve ilzama yetkili kişilerine 
ilişkin imza onay belgesi istenildiğinde;

Bu belgeyi almak isteyen firmaların Odamıza sözlü veya yazılı 
başvuruları ile yapılmaktadır. Matbu olarak hazırlanan imza onay 
belgesine firma yetkilisi veya yetkilileri tarafından imza atılır.

SANAYİCİ KİMLİK KARTI
Oda üyesi gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe haiz firmaların 

ortaklarına Sanayici Kimlik Kartı düzenlenmektedir. Düzenlenen 
kimlik kartları çeşitli kurum ve kuruluşlara ibrazı halinde belirlenen 
indirimlerden veya özel fiyatlardan yararlanabilmektedirler.

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN ODAYA 
İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü 
ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden 
itibaren iki yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, 
ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak, sanayi 

sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin 
alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili 
işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun’un 12. 
maddesinin z fıkrası “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği’nin 
41. maddesi hükmü çerçevesinde Sanayi Odalarınca kapasite 
Raporu düzenlenir.

Kapasite Raporunun hazırlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin 
tamamlanması gerekmektedir:

Odamızdan Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu alınmalı 
ve firma yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmeli, (Talep 
Formunu sitemizden indirebilirsiniz. )

Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile 
yetkili olduklarına dair imza sirküleri, aslı ya da noter tasdikli 
sureti,

Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; 
Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi 
sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,

İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye 
kıymetler değeri,

İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup 
olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat 
demirbaş listesi,

Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron 
sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza 
sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira 
sözleşmesi (İlk defa düzenlenen kapasite raporlarında, kira 
sözleşmesinin en az 1 yıl olması ve kapasite raporunun sözleşme 
yapıldığı tarihten itibaren en fazla 3 ay içerisinde Odaya başvuru 
yapılmış olması gerekmektedir.)

Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise 
kiralama veya rödovans sözleşmesi, 

Kalite Belge ve sertifikalarının listesi,
Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. 

Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle 

muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli 
bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM 
olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı 
makine ve tesisat listesi dikkate alınır.

Patlayıcı kullanılıyorsa son 3 yıla ait patlayıcı türü ve fiili kullanım 
miktarları, noterden onaylı patlayıcı defteri onay numarası ve tarihi

Odamız veznesine veya Eskişehir Sanayi Odası Yapı Kredi 
Bankası Eskişehir Organize Sanayi Şubesi TR43 0006 7010 0000 
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0009 5790 44 IBAN no.lu hesabına www.eso.org.tr  adresimizde 
hizmetler bölümünde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir 
dekont.

T. Odalar Borsalar Birliği T. İş Bankası Ankara Akay Şubesi 
TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 IBAN no.lu hesabına www.
eso.org.tr adresimizde hizmetler bölümünde belirtilen ücretin 
ödendiğini gösterir dekont.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün 
çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde 
ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır.

Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu 
bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde 24 saat üzerinden 
kapasite tespiti yapılır. (Örneğin; seramik fabrikaları, çimento 
fabrikaları, ark ocakları, cam fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla 
kiremit fabrikaları ile sentetik iplik ve sentetik elyaf fabrikalarında 
olduğu gibi.)

300 günün üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım 
tesislerde (seramik, cam, çimento vb. gibi) bu zorunluluk 
belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir 
ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

ÖN KAPASİTE RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN ODAYA 
İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler 
için düzenlenir. Ön kapasite yaptırmak belirli bir mükellefiyet 
olmayıp üyelerin taleplerine bağlıdır.

Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin 
Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma 
aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi 
vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada 
mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, 
inşaatta ise belediyeden, belediye hudutları dışında ise ilgili 
mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.

Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması 
veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması 
şarttır. 

Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı 
ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü 
olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi.

Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, 
talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya 
imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma 
mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki 
şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup 
çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini 

yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tespiti yapılamaz ve rapor 

tanzim edilemez.
İstenen belgeler;
İşyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olmaması 

durumunda teminine dair ilgili kurumlarla yapılan mukavele 
fotokopisi, 

Makine ve tesisatın tamamı ithal yoldan geliyorsa ithal 
edilecek malın akreditifinin açıldığını gösteren belge, 

Makine ve tesisatın tamamı ithal ediliyorsa Gayri Kabulü Rücu 
(geri dönüşü olmayan) Akreditifin açıldığının belgelendirilmesi ve 
makinelerin katalogları, 

Yatırım yapılan makine ve tesisatın normal ithal süreleri 
içinde fiilen ithal edilmiş olacağını gösteren Odaya hitaben yazılı 
taahhütname, 

Makine tesisatın tamamı yurtiçinden temin ediliyorsa  
talep sahibinin işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş 
anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde 
bulunduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Odamız veznesine veya Eskişehir Sanayi Odası Yapı Kredi 
Bankası Eskişehir Organize Sanayi Şubesi TR43 0006 7010 0000 
0009 5790 44 IBAN no.lu hesabına www.eso.org.tr adresimizde 
hizmetler bölümünde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir 
dekont.

T. Odalar Borsalar Birliği T. İş Bankası Ankara Akay Şubesi 
TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 IBAN no.lu hesabına www.
eso.org.tr adresimizde hizmetler bölümünde belirtilen ücretin 
ödendiğini gösterir dekont.

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE İLİŞKİN RAPOR 
DÜZENLENMESİ

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dâhilde 
İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve 
dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine 
tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir 
ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, 
ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan 
hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve 
ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf 
olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, 
çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden 
yararlanabilmek için Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınması 
zorunludur. Söz konusu olan bu Dâhilde İşleme İzin Belgesi, 
Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan 
Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir.

Dâhilde işleme izin belgesine istinaden verilen raporların 
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düzenlenebilmesi için;
a)Firmanın dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç 

edeceği üründe kullanılan hammaddeler birim kullanım 
miktarlarının beyanını içeren yazı,

b)Gümrük giriş ve çıkış beyannamelerin durumlarını içeren 
liste (Eksper gerekli durumlarda beyanname fotokopilerini 
isteyebilir),

c)Fatura dökümlerini (tarih ve sayısı belirtilerek)  içeren liste,
d)Gerekli durumlarda ihraç edilen ürünün numunesi,
e)Dâhilde işleme izin belgesinin fotokopisi,
f)Yeminli Mali Müşavir Raporu (Onaylı olarak)
Odaya ibraz edilmelidir.

RAYİÇ BEDEL EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLENMESİ
Firmaların ihtiyaç duydukları durumlarda mevcut makine 

ve tesisat rayiç değerinin tespit edildiği rayiç bedel ekspertiz 
raporlarının düzenlenebilmesi için;

a) Firma demirbaş defterine kayıtlı makine ve tesisatın adet, 
üretim yılı veya firmaya giriş yılı, teknik özelliklerini gösteren bir 
liste,

b) Eksperin istediği makine ve tesisat için fatura fotokopileri 
odaya ibraz edilmelidir.

FATURA ONAYI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 

26. maddesinin b fıkrası ve Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat 
Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri çerçevesinde ve Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesi hükmüne göre Sanayi 
Odalarınca fatura tasdiki yapılmaktadır.

Fatura onayı için başvuran kişi, kurum ve kuruluşlardan söz 
konusu fatura ile ilgili istenen belgeler; 

a)Kesilen faturanın aslı
b)Kesilen faturadaki yapılan işin teknik açıklaması ve firma 

katalogları
c)Kesilen faturadaki yapılan işe ait komple teknik resimleri 

ve detayları
d)Kesilen faturadaki malzemeye ait numuneler ve varsa fiyat 

listeleri
e)Kesilen faturadaki işe ait metraj ve ağırlıkları
f)Kesilen faturadaki işe ait çıkarılan metrajın, işçiliğinin ve 

genel giderlerin fiyatlandırılarak çıkarılan fiyat analizi
 

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ DÜZENLENMESİ
Firmaların hammadde olarak kullandığı ve yurt dışından 

özel izinle ya da gümrüksüz olarak gelen hammaddelerin 
alınabilmesi için istenen bir belge olup, bu belgenin Odamızca 

düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır;
a)Odamıza karşı yazılmış olan hangi yıl ya da dönem için bu 

belgenin düzenlenmesinin istendiğini belirten bir dilekçe,
b)İlgili hammaddeye ilişkin olarak firmaya giren ve üretime 

gönderilen miktarları gösterir stok hareketlerinin dökümü
Başvuru sonrasında Odanın görevlendirdiği iki uzman, firma 

kayıtlarında ve faturalarında inceleme yaparak raporu tanzim 
ederler.

İTHALAT, İHRACAT VE GÜMRÜKLERLE İLGİLİ
KONULAR İÇİN DÜZENLENEN RAPORLAR

Gümrük Kanununun geçici ithalat rejimi ile ilgili maddeleri 
gereğince düzenlenen ve geçici olarak yurda ithali söz konusu 
maddelerin ihraç konusu oranındaki birim kullanım miktarının 
tamirat amacıyla gelen makinenin tamiratının yapıldığının, 
Geçici ithalat kapsamındaki taahhütlerin yerine getirildiğinin 
belirlenmesi amacıyla ve geçici kabulle ilgili diğer mevzuat 
gereğince düzenlenen raporlarda,

a)İlgili Gümrük giriş veya geçici ithalat beyannameleri 
fotokopisi,

b)İlgili malın veya malların faturası,
c)Eksperin isteyeceği diğer belgeler (Ekspertiz konusunda 

önce irtibat kurularak belirlenir.)
Yurtdışına tamir kalibrasyon veya benzeri işlemler için 

gönderilecek olan makine cihaz vb için ilgili gümrük tebliği 
gereğince düzenlenen raporlarda,

a)İlgili malın gümrük giriş beyannamesi,
b)İlgili malın faturası,
c)Malın giriş tarihi 10 yılı geçmişse ön yazı ile başvuru 

yapılabilir.
İthalatı gerçekleştirilen fakat bozuk olması nedeniyle iade 

edilmek istenen maddelerin mahrece iadesine mesnet teşkil 
ederek ekspertiz raporlarının düzenlenebilmesi için,

a)İlgili malın gümrük giriş beyannamesi 
b)İlgili malın faturası,
belgeleri ile Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

YERLİ MALI BELGESİ
Kamu İhale Kurulu Kararı gereğince bir malın yerli malı olarak 

değerlendirilebilmesi amacıyla istenen bir belge olup Odalar 
tarafından verilmektedir. 

Kamu İhale Kurulu Kararı gereğince bir malın yerli malı olarak 
değerlendirilebilmesi amacıyla istenen bir belge olup Odalar 
tarafından verilmektedir. Konuyla ilgili dosyalara sitemizden 
ulaşabilirsiniz.

Belgenin alınabilmesi için gerekli olan belgeler;
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Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz 
alındığı bilgi ve belgeler

Sanayi Sicil Belgesi sureti,
İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza 

sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin 
ruhsat suretleri.

Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti 
(diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı 
ve benzeri).

Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtü altı Kayıt Sistemi 
ve benzeri).

Müstahsil makbuzu veya fatura sureti,
Maden Ruhsatı sureti,

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Oda üyesi firmalar ürettikleri ürünler konusunda imalat 

yeterlilik belgesi düzenlenmesini isteyebilirler. Bu belge 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 26. 
Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde hazırlanmaktadır. Söz konusu 
belgeyi isteyen firmalar Odamıza aşağıdaki belgeler eşliğinde 
başvurmaları gerekmektedir.

1- İmalat Yeterlilik Belgesi talep ettiğini belirtir dilekçe,
2- Geçerli ve güncel Kapasite Raporu
Başvuruya istinaden firmanın kapasite raporunda yazan 

ürünler için “İmalat Yeterlilik Belgesi” düzenlenir. Belge, Yönetim 
Kurulunun onayından sonra firmaya teslim edilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASI 
HAZIRLAMA                                                                                               

Eskişehir Sanayi Odası 2001 yılı Ağustos ayından bugüne 
kadar Türkiye’deki 12 Sanayi Odası ile birlikte “Yatırım Teşvik 
Belgesi” düzenleme, revize yapma, süre uzatma ve yatırım 
tamamlama işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.   

Bu bakımdan 19 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe yeni giren 
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Odamız 
tarafından belirlenen imalat sanayi sektörlerinde Yatırım Teşvik 
Belgesi vermektedir. 

Yeni uygulamaya başlanan mevzuat uyarınca Eskişehir 1. 
bölgede yer almakta olup, imalat sanayii yatırımlarında 1 milyon 
TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan yatırımlarda teşvik belgesi 
düzenlenmesi için yatırımcılar ESO’ya müracaat edilebilmektedir. 

 10 milyon TL’yi aşan genel teşvik uygulamaları dışındaki 

miktarlar ile Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük ölçekli yatırım 
ve stratejik yatırımlarda ise doğrudan Ekonomi Bakanlığı Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat 
edilmesi gerekmektedir.  

ESO, Oda üyesi ya da diğer kuruluşların ESO’ya veya Ekonomi 
Bakanlığına yapacakları Teşvik Belgesi müracaatlarında başvuru 
dosyasının hazırlanmasında kuruluşlara yardımcı olmaktadır.  

Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen 
kuruluşların aşağıda belirtilen maddeler dâhilinde başvuruda 
bulunması gerekmektedir.   

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARINDA 
İSTENEN BELGELER

1.Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, sabit 
yatırım tutarının; asgari olarak 1 milyon TL olması gerekmektedir. 
Eskişehir Sanayi Odasına yapılacak genel teşvik başvurularında 
üst limit 10 milyon TL’dir. Bu sınırı aşan yatırımlar için Bakanlığa 
başvurulması gerekmektedir.

2.Yapılacak yatırım için Eskişehir Çevre İl Müdürlüğüne 
dilekçe ile müracaat edilerek öncelikli olarak 9.8.1983 tarihli 
ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17.7.2008 
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken 
yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 
Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. (Bu belgenin alınması zorunlu 
olup, bu şartı yerine getirmeyen işletmelerin teşvik belgesi 
talepleri dikkate alınmaz.)

3.Başvuru için 300 TL, tutarındaki meblağın Bakanlık Döner 
Sermaye İşletmesine ait ilgili hesaplara yatırıldığına dair belge 
ve bu miktara ilave olarak 100 TL tutarındaki meblağın ise ilgili 
Eskişehir Sanayi Odası hesabına yatırıldığını gösterir makbuz 
nüshasının,

4.Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı 
müracaat dilekçesi

5.Bir nüsha yatırım bilgi formu, (tüm ilgili kalemler ayrıntılı 
ve eksiksiz doldurulacak olup, yine tüm sayfalar şirket yetkilisi 
tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.)

6.Eskişehir Sanayi Odasına yapılacak başvurularda yurt içi ve 
yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak 
yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listelerden 3’er 
adet hazırlanacaktır.

7.Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli 
imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler 
için imza beyannamesi.

8.Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet 
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konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı 
veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

9.Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat 
teklifleri, kullanılmış ithal makine ve teçhizat ihtiva eden yatırım 
projelerinde ise sadece kullanılmış makine ve teçhizata ait 
proforma fatura veya fiyat teklifleri,

10.Yatırımcıya ilişkin beyan ve taahhütname,
11.Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratının 

fotokopisi,
12.Yatırım “komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde 

ise (tevsi, tamamlama, ürün çeşitlendirme v.b) firmanın en son 
tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,

13.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak 
müracaatlar hariç olmak üzere, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 
Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş 
prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya 
tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve 
yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi 
iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı. (Bu belge üzerinde 
firma yetkili imzası ve firma kaşesi de olacaktır)

14.Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik 
uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek 
diğer bilgi ve belgeler.

Odamız tarafından yukarıda sayılan maddelerden, Yatırım 
Bilgi Formunun hazırlanması ile Yurt içi ve dışından temin 
edilecek makine teçhizat listelerinin oluşturulmasında, ayrıca 
sayılan taahhütnamelerin temin ve doldurulmasında yatırımcı 
kuruluşlara gereken yardım yapılmaktadır. 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMINDA
İSTENEN BELGELER

Süre uzatım isteğini belirten firmanın başlıklı kâğıdına 
yazılmış olan başvuru dilekçesi, 

Yatırım Teşvik Belgesi (Aslı),
Yatırım Takip Formu, gerekli bölümleri doldurulmuş olarak 

(Odamızdan temin edilebilir)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ EKİ MAKİNE TEÇHİZAT 
LİSTELERİNDEKİ REVİZELERDE İSTENEN BELGELER
Mevcut listelerde revize yapılması isteğini belirten firmanın 

antetli kağıdına yazılmış olan başvuru dilekçesi,
Değişiklik yapılması istenen ithal ya da yerli makine ve teçhizat listenin Aslı,
Değişiklik yapılmış ya da yeni makinelerin eklendiği ithal yada 

yerli makine ve teçhizat listelerden 3’er nüsha
Yeni makine teçhizatlara ilişkin olarak, proforma faturaların 

aslı veya kopyası
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar 

hariç olmak üzere, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye 
genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve 
idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya 
taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın 
bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden 
alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından 
alınacak barkodlu çıktı. (Bu belge üzerinde firma yetkili imzası ve 
firma kaşesi de olacaktır)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
KAPATMA VE EKSPERTİZ İŞLEMLERİ

ESO tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 
kapatma işlemleri için yatırımcının ESO’ya dilekçeyle müracaat 
etmesinden sonra, yazılı olarak firmaya hazırlaması istenen 
evraklar konusunda bilgi verilmektedir.

DIŞ TİCARET DOLAŞIM BELGELERİNİN ONAYLANMASI
Eskişehir Sanayi Odası, üyelerinin dış ticarete ilişkin konularda, 

5174 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden, firmaların 
gerçekleştirecekleri ihracatların evraklarını onaylamaya yetkili 
bir merciidir.

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerinde kullanılan dolaşım 
belgeleri şunlardır:

A.TR DOLAŞIM BELGESİ
Avrupa Topluluğu’na dâhil, aşağıda listesi verilen ülkelerle 

aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan (Türkiye veya 
topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya 
toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, 
eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri 
tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) sanayi ürünü 
ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için, ihracatçı firma tarafından 
düzenlenen belgedir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu Ticaret 
veya Sanayi Odası tarafından tasdiklenip, Gümrük İdaresince vize 
edilir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan 
Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü 
ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi 
tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi 
Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi 
kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır.

Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini 
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içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda 
sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak 
nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında 
yer almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze 
konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş 
her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım 
ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük 
Birliği’ne dâhil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli 
rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek 
üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler:
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

-A.TR belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 

-A.TR belgesi ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına 
uygun olarak doldurulmalıdır. 

-Belgedeki 6 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka AB ülkelerinden 
biri olmalıdır. 

-10 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve 
mutlaka 11. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır.  

-Malın tanımı yapılıp brüt kg. yazıldıktan sonra alt kısmı tek 
çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.

-13. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak 
imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. 

Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve 
taahhütname eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki 
bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini 
yaparken başka belgelerde talep edebilirler.

A.TR belgesi bilindiği gibi AB ülkeleri ile Türkiye arasında 
serbest mal ve hizmet dolaşımını sağlayan bir belgedir. Buradan 
da anlaşılacağı üzere malın menşe ülkesi önemli değildir. Bu 
belgede malın serbest dolaşımda olması esastır. 

Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi:
Türkiye ya da Toplulukta bir gümrük idaresinin kontrolü 

altındaki eşyanın, tamamının ya da bir kısmının Türkiye ya da 
Topluluk sınırları içinde bir yere gönderilmesi amacıyla A.TR 
Dolaşım Belgesinin aslının bir ya da birçok A.TR Dolaşım Belgesiyle 
değiştirebilmesi mümkündür. 

Değiştirme işlemi şu şekilde mümkündür: 
a)Bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesinin bir veya birçok A.TR 

Dolaşım Belgesiyle değiştirilmesi, bu değiştirme işleminin eşya 
ihraç edilmeden önce yapılması şartıyla mümkündür.

Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi belgeyi düzenleyen 
Oda ve belgeyi vize eden gümrük idaresince incelenir. Bu 
belgelerde cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı eşyanın ilk 
belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan 
sonra yeni belgenin vize işlemi yapılır. 

Gümrük idaresince iptal edilen eski belge yeni belgenin beyaz 
renkli nüshaları ile birlikte ilgili Odaya gönderilir. 

b)Bir sevkiyat kapsamı eşyanın ve bu eşyaya ait A.TR Dolaşım 
Belgesinin Türk gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında belge 
aslı üzerinde düşüm yapılmak suretiyle bölünmesi mümkündür. 

Düşüm işlemini gerçekleştirecek Gümrük İdaresi sevkiyatın 
her bir kısmı için orijinal A.TR Dolaşım Belgesi üzerinde düşüm 
işlemini yapar. 

A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi:
Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi 

nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediği veya teknik 
nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından 
sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. 

A.TR Dolaşım Belgeleri 
a)A.TR dolaşım belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel 

durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması, 
b)A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik 

nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş 
olduğunun ilgili Oda ve gümrük idarelerine ispat edilmesi, 

c)Eşyanın “Varış Ülkesi” üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir 
ülke olarak değişmesi, 

d)Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı 
sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, 
ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde “Varış Ülkesinin” 
değiştirilmesinin talep edilmesi, durumlarında belge kapsamı 
eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir. 

Belgenin Sonradan Verilmesine İlişkin Müracaat:
a)Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj seklini, 

marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı 
gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını 
belirterek yazılı talepte bulunur. 

b)Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi 
verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle 
kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder. 

c)Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini 
ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler. 
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Teknik Nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesinin Reddi:
A.TR Dolaşım Belgeleri, Yönetmelikte öngörülen şekilde 

düzenlenmemiş ise “teknik nedenlerle” reddedilebilir. Aşağıda 
örnekleri verilen teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım 
Belgeleri sonradan düzenlenebilir. 

a)A.TR Dolaşım Belgesinin, öngörülen form dışında bir 
form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin, ebat veya renk 
olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası 
bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde 
basılmaması), 

b)A.TR Dolaşım Belgesinde doldurulması zorunlu kutulardan 
birinin (örneğin A.TR Dolaşım Belgesi (5) numaralı kutu) 
doldurulmaması, 

c)A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenip imzalanmaması (A.TR 
Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu), 

d)A.TR Dolaşım Belgesinin yetkili olmayan bir makam 
tarafından onaylanması, 

e)A.TR Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün, 
bu Yönetmeliğin 34 üncü madde hükümleri uyarınca örneği 
gönderilmeyen yeni bir mühür olması, 

f)İbraz edilen A.TR Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp 
fotokopi veya suret olması, 

g)A.TR Dolaşım Belgesinin (5) numaralı kutusuna Türkiye ve 
Topluluk ülkesi olmayan ülkelerden birinin yazılması. 

Teknik nedenlerle ithalatçı ülke tarafından reddedilen A.TR 
Dolaşım Belgesi, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek 
sonradan düzenlenen yeni bir A.TR Dolaşım Belgesi alması için 
ihracatçıya iade edilir. Ancak, Gümrük idareleri reddedilen A.TR 
Dolaşım Belgesinin bir fotokopisini saklarlar. 

Belgenin Sonradan Verilmesi İşlemleri:
13’üncü maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının 

talebi bağlı olduğu Oda ve ilgili gümrük idaresi tarafından 
incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve 
ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi 
ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun 
olduğu anlaşıldığı takdirde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve 
vize edilir. 

Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı 
kutuda yer alan “Gözlemler” bölümüne; 

“ISSUED RETROSPECTIVELY”
“SONRADAN VERİLMİŞTİR”
İfadelerinden biri yazılır. İhracatçı ülke gümrük idarelerince 

düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri 
ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir. 

İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi:
A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar 

görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak 
sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. 

Oda, ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha 
belgeyi ihracatçıya verir. 

Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci 
nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış 
olan eşyaya ait dolaşım belgesiyle karşılaştırıp, ikinci nüshanın 
doğruluğunu saptadıktan sonra, vize işlemini yaparlar. 

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR dolaşım belgelerinin 
(8) numaralı “Gözlemler” bölümüne aşağıdaki ibarelerden biri ile 
ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası kaydedilmek 
suretiyle tasdik işlemi yapılır. 

- “DUPLICATE”
- “İKİNCİ NÜSHADIR.”

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI
EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, ikili serbest ticaret 

anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş 
tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates 
ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için 
kullanılır.

İkili anlaşmalarda, ülkelerin korumak istedikleri 
sektörleri anlaşma kapsamı dışında tutabildikleri göz önünde 
bulundurulması gereken bir noktadır. Örneğin sıvı yağlar, İsrail 
ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışına 
çıkartılmıştır ve bu nedenle ihracat işlemleri sırasında EUR.1 
Dolaşım Belgesi değil, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler:
EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, ikili serbest ticaret 

anlaşması yapılan ülkeler, AB ülkelerine yapılan işlenmiş tarım 
ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça 
gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir-çelik) ürünleri için de kullanılır.

I. EFTA Ülkeleri
1.İsviçre Federasyonu 
2.Norveç Krallığı 
3.İzlanda Cumhuriyeti 
4.Lichtenstein Prensliği

II. Serbest Ticaret Anlaşmamız Olan Ülkeler
1.İsrail
2.Makedonya
3.Bosna ve Hersek
4.Fas
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5.Filistin
6.Tunus
7.Suriye
8.Mısır
9.Gürcistan
10.Arnavutluk
11.Sırbistan
12.Karadağ
13.Şili
14.Ürdün
15.Lübnan
16.Moritus
17.Güney Kore

EUR.1 Belgesi Doldurulurken Aşağıdaki Hususlara Dikkat 
Edilmelidir.

-İlgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak 
doldurulmalıdır.

-Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki 
ülkelerinden biri olmalıdır. 

-8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 
9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır.  

-Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek 
çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.

-12. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak 
imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca 
firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI 
kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır. 

Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve 
taahhütname eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki 
bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini 
yaparken başka belgelerde talep edebilirler.

EUR.1 dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu 
için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile 
birlikte onaylanamaz.

İhracatçının İbraz Yükümlülüğü
EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda 

bulunan ihracatçı, bu sertifikayı düzenleyecek Odanın talep 
edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile ilgili 
Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu 
tevsik eden tüm ilgili belgeleri Odaya vermekle yükümlüdür. 
Ayrıca, ihracatçı yukarıda belirtilen belgeleri gümrük idarelerinin 
herhangi bir zamandaki talebi halinde ibraz etmekle de 
yükümlüdür.

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.1 Dolaşım Sertifikalarının Eşyanın İhracından Sonra 
Verilmesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikası;
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. 

Bu durumda ihracatçı;
-Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, 

marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı 
Gümrük İdaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve 
sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

-Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke 
Gümrük İdaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri 
ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

-Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
ve İhracatçı Beyanını imzalayıp talep yazısına ekler.

Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Oda 
ve ilgili Gümrük İdaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç 
eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri, diğer evrak ile varsa 
bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, 
ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde 
EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) 
numaralı “Gözlemler” kutusuna, Oda tarafından “SONRADAN 
VERİLMİŞTİR” “ISSUED RETROSPECTIVELY” damgası vurulur.

İkinci Nüsha Sertifika Düzenlenmesi
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi ve hasar 

görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak 
sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. 
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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” “DUPLICATE” damgası basılır.

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.

Sertifikaların İbraz Süreleri ve İbraz Sürelerinin Uzatılması
-Bir EUR.1 Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden 

itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin 
Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi gerekir. 

-Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden 
itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin 
Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi gerekir.

-İthalatçı ülkenin Gümrük İdarelerine ibraz edilecek menşe 
ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) ve (b) bentlerinde 
belirtilen tarihlerden sonra da, uygulanan tercihli muamele 
çerçevesinde kabul edilebilir.

Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin Gümrük İdaresi, 
eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması 
kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli 
muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce 
eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya 
gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanunu temsilcisi 
tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması 
gerekmektedir.

İlgili Gümrük İdaresi, durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe 
intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir 
sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre 
istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların süresi en 
çok bir ay uzatılabilir.

Tevsik Edici Belgeler
Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya 

fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Topluluk 
menşeli olduğu ve ilgili menşe ispat Yönetmeliğinin diğer 
koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla Oda, 
ihraç ve ithal Gümrük İdareleri tarafından ibrazı talep edilebilecek 
belgeler arasındadır:

a)İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın 
elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, 

örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan 
deliller;

b)Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, 
imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç 
mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;

c)Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, 
maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik 
eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;

d)Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek 
üzere, Türkiye veya toplulukta bu Yönetmelik hükümleri uyarınca 
düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya 
fatura beyanları.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ
Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan 

Menşe Şahadetnamesi Formu zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın 
isteği üzerine,  ülkemizden üçüncü ülkelere yapılan ihracat 
işlemlerinde bir malın menşeinin belirlenip belgelenmesinde 
düzenlenir. 

İhracatçısı tarafından düzenlenen ve malın üretildiği ülkeyi 
gösteren ve en az %51’i Türk Menşeli olan ürünler veya ithal 
edildiği fasıladan, yapılan yurt içi katkı ve imalat nedeniyle farklı 
bir fasıl hüviyeti kazanan mallar için düzenlenen belge. Bu oranın 
altındaki ürünler için belge üzerinde menşe ülkesi belirtiliyor. 
GSP, STA, EFTA ve AB ülkeleri dışındaki ülkelere yapılan ihracatta 
kullanılır. 

Bu belge 4 nüshadan oluşmaktadır. En son başvuru formu 
nüshası Oda’da kalır. Oda üyelerinin Menşe Şahadetnamesi 
Formunu onaylatmak üzere Odaya başvuruları sırasında, eğer söz 
konusu belge muhteviyatı malın üreticileri kendileri ise kapasite 
raporu veya malın üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın 
satış faturasının birer örneğini ibraz etmeleri, belgenin usulüne 
uygun olarak doldurulmuş ve sadece başvuru formunun 8. kutu 
sağ tarafının firma tarafından kaşelenip, imzalanmış olması 
yeterlidir.

Eğer belge muhteviyatı malın üreticisi, ihracatı yapan firma 
değilse, satış faturası, malın temin ediliş faturaları, gümrük giriş 
beyannameleri ve üretici firmanın kapasite raporu aranmaktadır. 
Üreticinin kapasite raporu olmadığı takdirde, üretici firmanın 
ihracata konu malları ürettiğine dair ibraz edebileceği diğer 
belgeler yeterli görülmektedir. 

İhracatta menşe şahadetnameleri ile ilgili karar uyarınca, 
ihracatçının istemi üzerine, ihracattan sonra da Menşe 
Şahadetnamesi Formu düzenlenebilmekte ve Odamız tarafından 
onay işlemi yapılabilmektedir. 
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FORM A (ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde, 

aşağıdaki listede yer verilen ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak 
uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi 
için Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler
-A.B.D, Japonya, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya, Rusya 

Federasyonu, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna.
Avustralya’nın da GPS uygulamakta olmasına karşın, 

sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek 
bulunmamaktadır.

Düzenlenme Şekli
Form A Belgesinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde 
söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. 
Belge üzerinde, ünvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe 
ifadelere yer verilmemelidir.

Belge, aynı yazı makinası ve aynı yazı karakteri kullanılarak 
doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.

İhracatçı tarafından düzenlenen Form A Belgesinin, önce 
firmanın bağlı bulunduğu Odaya, daha sonra da Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 
Kanada ve Yeni Zelanda’ya yapılan ihracatta, düzenlenen Form A 
Belgesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı tasdiki talep edilmemekte, 
firmanın bağlı bulunduğu Odanın tasdiki yeterli olmaktadır.

Belge doldurulurken 8. kolona 5, 6 ve 7. kolonlarda beyan 
edilen her bir mal için ayrı ayrı:

Malın tamamıyla Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler 
için “P” harfi;

İthal girdisi bulunması halinde;
Japonya için “W” harfi ile ve malın GTİP numarasının ilk dört 

rakamı,
Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan 

Türk menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı 
(örneğin “Y” %20) yazılmalıdır.

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili 
kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun şekilde 
3 nüsha olarak düzenlenen ve kaşelenip imza edilen Form A 
Belgeleri Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi 
ile birlikte Odalara verilir. Müsteşarlık onayı talep edilen ülkeler 
(Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Japonya) için, 
Form A belgesinin bir kopyası dilekçeye eklenir.

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ
EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz 

Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında 
kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; AB ülkeleri 
+ EFTA ülkeleri(İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn)+Türkiye 
ve bazı Akdeniz ülkelerinin(Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, 
Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün) dâhil olduğu bir çapraz kümülasyon 
sistemidir. PAAMK sistemine dâhil tüm ülkelerin arasında serbest 
ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) 
aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin 
işlemesi için PAAMK sistemine dâhil en az 3 ülke arasında STA 
(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

Bu bağlamda;
3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON
TR + İSRAİL + AB (Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + İSRAİL + AB Tarım ürünleri için)
TR + FAS +AB (Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + FAS +AB (Tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + AB(Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + TUNUS + AB(Tarım ürünleri için)
TR + MISIR + AB (G Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + MISIR + AB (Tarım ürünleri için)
TR + MISIR + TUNUS
TR + MISIR + FAS
TR + TUNUS + FAS

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON
TR + MISIR + FAS + AB (Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + MISIR + FAS + AB (Tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + AB (Gümrük Birliği Eşyası için)
TR + TUNUS + FAS + AB (Tarım ürünleri için)
TR + TUNUS + FAS + MISIR

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON
TR + MISIR + FAS +AB(Gümrük Birliği Eşyası için) + TUNUS
TR + MISIR + FAS +AB(Tarım ürünleri için) + TUNUS
TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN
Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası 

kullanılmaktadır. Başvuru için Türkçe fatura, taahhütname 
ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı 
eklenmesi zorunludur.

EUR.MED belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir.

İlgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak 
doldurulmalıdır.

-Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki 
ülkelerinden biri olmalıdır. 
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-7 no.lu gözlemler hanesinde eşyanın kümülasyona tabi 
tutulması halinde “Cumulation applied with ....” işaretlenip kimlerle 
kümülasyona tabi olduğu belirtilecek. Kümülasyona tabi olmayan 
eşyalarda ise “No cumullation applied” kutucuğu işaretlenecektir. 
Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundan 
yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak 
kaydıyla, diğer 3 nüshaya mühür vurulur ve Odamızdaki imzaya 
yetkili kişiler tarafından imzalanır.

-8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 
9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır. 

-Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek 
çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.

-12. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak 
imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca 
firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI 
kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır. 

-AB’den ithalatı gerçekleştirilip kümülasyona dâhil edilecek 
sanayi ürünü ve işlenmiş tarım ürünleri için ATR Belgesi ile birlikte 
MUTLAKA “tedarikçi beyanı” düzenlenir. 

-Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve 
taahhütname eklenmelidir. 

-Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. 
Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka 
belgelerde talep edebilirler.

EUR-MED Dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir 
belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe 
Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir Eur-Med Dolaşım 
Sertifikasının Değiştirilmesi veya Belgenin İptali:

Tasdik edilen bir EUR-MED 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 Sertifikalarının Eşyanın İhracından Sonra 
Verilmesi:

EUR-MED Dolaşım Sertifikası istisnai olarak;
Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında 

düzenlenmemiş olması veya bir EUR-MED 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. 

Bu durumda ihracatçı;
Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka 

ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı Gümrük 
İdaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını 
belirterek yazılı talepte bulunur.

Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası verilmediğini veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 
ithalatçı ülke Gümrük İdaresince teknik nedenlerle kabul 
edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası ve İhracatçı Beyanını imzalayıp talep yazısına ekler.

Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Oda 
ve ilgili Gümrük İdaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç 
eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri, diğer evrak ile varsa 
bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, 
ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde 
EUR-MED Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

İhracattan sonra verilen EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının 
(7) numaralı “Gözlemler” kutusuna, Oda tarafından “SONRADAN 
VERİLMİŞTİR” “ISSUED RETROSPECTIVELY” damgası vurulur.

İkinci Nüsha Sertifika Düzenlenmesi:
EUR-MED 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” “DUPLICATE” damgası basılır.

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.

Sertifikaların İbraz Süreleri ve İbraz Sürelerinin Uzatılması:
-Bir EUR-MED Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden 

itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin 
Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi gerekir. 

-Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden 
itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin 
Gümrük İdarelerine ibraz edilmesi gerekir.
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-İthalatçı ülkenin Gümrük İdarelerine ibraz edilecek menşe 
ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) ve (b) bentlerinde 
belirtilen tarihlerden sonra da, uygulanan tercihli muamele 
çerçevesinde kabul edilebilir.

Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin Gümrük İdaresi, 
eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması 
kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli 
muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce 
eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya 
gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanunu temsilcisi 
tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması 
gerekmektedir.

İlgili Gümrük İdaresi, durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe 
intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir 
sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre 
istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların süresi en 
çok bir ay uzatılabilir.

NEDEN EUR-1?  VE NEDEN EUR-MED?

PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON (PAMK) SİSTEMİNDE;
Türkiye, AB, EFTA ülkelerinin oluşturduğu Menşe Kümülasyon 

Sistemidir. PAMK Sistemine dâhil ülkeler aynı menşe kurallarını 
uygulamakta (geri ödeme yasağı hepsi için geçerli) ve birbirleri 
arasındaki STA’lar tamamlanıp yürürlüğe girmiştir. (PAMK)

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON (PAAMK) 
SİSTEMİNDE;

Türkiye, AB, EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), 
Akdeniz Ülkeleri (Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, 
Suriye ve Ürdün) ve Faroe Adaları arasında oluşturulan menşe 
kümülasyon sistemidir. Bütün ülkelerin birbirleri ile olan STA’ları 
tamamlanmamıştır. Ülkeler arasında ikili ticarette farklı kuralların 
uygulanması mümkündür. Sisteme dâhil ülkeler arasında (İsrail 
hariç) ikili ticarette geri ödeme yasağı uygulanmayabilir. 

Not: EFTA ülkelerinin tamamı, bazı Akdeniz ülkeleri ve 

Faroe Adaları’nın STA eki menşe protokolünün PAAMK sistemine 

uygun olmaması sebebi ile bu ülkeler PAAMK kapsamında 3. 

ülke kabul edilmektedir. Ayrıca AT ülkelerinden ithalatı yapılan 

AKÇT ürünlerinin de henüz sisteme dahil olmaması sebebi ile bir 

Akdeniz ülkesine kümülasyon dahilinde aynen ya da işlenmiş 

olarak ihracatı mümkün olamamaktadır.

Pan  Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette Eur.1 Dolaşım 
Belgesi Kullanımı ve Sonuçları

-Bir PAMK Ülkesinden Türkiye’ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile 
ithal edilen girdiler Türkiye’de kümülasyon çerçevesinde (aynen 
veya yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işlem) işlenip bir 
Akdeniz ülkesine Tercihli Rejimden yararlanmak üzere ihraç 
edilemez. 

-Bir eşya ya tamamen Türk Menşeli ya da 3. ülke menşeli 
girdiler ile Türkiye’de yeterli işçilik ve işleme tabi tutulduğu 
durumlarda EUR-1 dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. 
Türkiye’de yapılan imalat işleminde bir Akdeniz ülkesi ile 
kümülasyon yapılamamaktadır.

-Bir Akdeniz ülkesinden EUR-MED Dolaşım sertifikası ile 
ithalatı yapılan ürün yine bir Akdeniz ülkesi ile kümülasyona dâhil 
edilmediği sürece EUR-1 Dolaşım sertifikası ile STA’sı tamamlanan 
bir PAAMK ihraç edilebilir.  

-Akdeniz ülkesinden EUR-MED Dolaşım Sertifikası ile ithalatı 
gerçekleşen bu ülkeler menşeli tarım ürünü aynı halde (menşe 
değişmeksizin) AB’ye ihraç edilirken EUR-1 dolaşım sertifikası 
düzenlenebilir.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasındaki ticarette EUR-1 
Dolaşım belgesi düzenlenebilmesi için;

-Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler veya
-Akdeniz ülkeleri ile kümülasyon yapılmaksızın, (bu ülkeler 

menşeli maddeler kümülasyona tutulmaksızın) imalatta 3. 
ülke menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması 
suretiyle üretilmesi veya,

-PAMK ülkesinden (örneğin AB veya EFTA ülkelerinden) 
EUR-1 veya EUR-MED ile ithal edilen girdilerin kümülasyona tabi 
tutulması suretiyle veya

-PAMK ülkesinden (örneğin AB veya EFTA ülkelerinden) EUR-
1 veya EUR-MED ile Türkiye’ye ithal edilen eşya, aynı halde yani 
menşei değişmeksizin,

Türkiye’den EUR-1 Dolaşım sertifikası ile AB’ye veya EFTA’ya 
ihraç edilebilir.

-EFTA ile Türkiye arasında STA eki menşe protokolü 
PAAMK kapsamında henüz tamamlanmamıştır. Bu sebeple 
EFTA’dan ile ticaretimizde EUR-MED Dolaşım sertifikası henüz 
düzenlenememektedir.

-İkili STA anlaşmamış olan ülkeler ile tercihli ticaretten 
yararlanmak için EUR-1 Dolaşım sertifikası kullanılır. Geri ödeme 
yasağı (No-drawback rule) İsrail hariç olmak üzere uygulanmaz. 
Yani 3. ülke girdileri için ödenen vergiler EUR-1 Dolaşım Sertifikası 
düzenlendiği taktir de İsrail hariç geri tahsil edilir.

-Tercihsiz ticaret kapsamında ihracat her zaman mümkündür.
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Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette Eur-Med Dolaşım 
Belgesi Kullanılması Sonuçları

-Türkiye’nin AB ile 1/2006 Gümrük Birliği Komitesi Kararı ile 
serbest dolaşımda bulunan ürünleri ile 1/98 sayılı Türkiye-AT 
Ortaklık Konseyi Kararı ile tarım ürünlerinin Türkiye’ye EUR-MED 
dolaşım sertifikası ile ithal edilerek aynen veya yetersiz işçilik 
ve işlemden geçirilen ürünler bir Akdeniz ülkesine ihraç edilmek 
istenirse,

-AB veya Türkiye Menşeli ürünler EUR-MED dolaşım sertifikası 
ile bir Akdeniz ülkesine ithal edilir ve burada kümülasyona tabi 
tutularak yine bir Akdeniz ülkesine ihraç edilmek istenirse,

-Akdeniz ülkesinden EUR-MED dolaşım sertifikası ile ithal 
edilen eşyalar varış ülkesinde hiçbir kümülasyona uğramadan 
ve menşei değişmeden bir başka Akdeniz ülkesine EUR-MED 
dolaşım sertifikası ile ihraç edilir. EUR-MED dolaşım sertifikasının 
üzerine (No-cumulation applied) ibresi ile ilk ithalatın yapıldığı 
menşe ülkesi yazılır. 

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasındaki ticarette 
düzenlenebilmesi için;

-Akdeniz ülkesi menşeli girdilerle kümülasyon uygulanarak 
AB’ne yapılan ihracatta EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenir.

-Türkiye menşeli ürünler, AB ülkesinde kümülasyona tabi 
tutularak bir Akdeniz ülkesine ihraç edilmek istendiğinde EUR-
MED Dolaşım belgesi düzenlenir. Kümülasyon yapılan ülkenin 
isminin yazılması gerekir.

-EUR-MED Dolaşım belgesi ile ithalatı yapılan AB menşeli 
ürünlün varış ülkesinde hiçbir kümülasyona tabi tutulmadan 
Akdeniz ülkesine sevk edilirken EUR-MED Dolaşım sertifikası 
düzenlenir. Kümülasyona tabi tutulmadığı belgeye işlenir. 

TÜRK MALI BELGESİ NEDİR? 
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini 

yapan Ortak İzleme Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması 
Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu 
Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve 
Anlaşması’nın malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 
üncü maddesinin uygulanmasında onaylanan matbu bir belgedir. 

TÜRK MALI BELGESİ BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ 
NASIL YAPILIR? 

Odalar, sadece satışını yapmış olduğu Türk Malı belgesini 
onaylamaya yetkilidir. Yüklenici Firma, odanın üyesi olmaması 
halinde, bu firmanın üyesi olduğu Oda tarafından düzenlenmiş 
ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen Oda Sicil Sureti talep 

edilir. Yüklenici Firma, Üretici Firmadan, Belge ile birlikte onaya 
konu eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci 
maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu 
kanıtlayan bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici 
firma tarafından, tedarik edilecek mal veya malzemenin üreticisi 
olan firmaya(lara) ilgili bölümleri tanzim ettirilerek imzalattırılan 
Belge(ler), yine Yüklenici Firma tarafından Belge’yi satın aldığı 
Odaya onay için ibraz edilir. 

Türk Malı belgesi, ilgili IPA sözleşmesinde yer alan her bir 
mal veya malzeme için ayrı ayrı düzenlenir. Üreticisinin aynı 
olması halinde, birden fazla mal veya malzeme için tek bir belge 
düzenlenebilir. Bu durumda, Belge’nin 9 uncu kutusunda, her 
eşya bir satıra yazılacak olup, 9 uncu kutunun dolması halinde 
yeni bir belge kullanılacaktır. Belge Türkçe olarak doldurulur. 
Türk Malı belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 1, 4, 5 ve 6, 7 ve 8’inci kutularda Yüklenici ve Üretici 
Firmaların ticari unvanları, adresleri, iletişim bilgileri, ticaret ve 
Oda/Borsa sicil numaraları ile bağlı oldukları vergi daireleri ve 
vergi numaraları, 2’inci kutuda Belge onay tarihi, 3’üncü kutuda 
Sözleşme Makamının adı, 9’uncu kutuda sıra no, eşyanın cins ve 
nev’i, eşyanın tanımı, (kayıtlı her bir madde için ayrı sıra numarası 
verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen 
altına sonradan bir ilave yapılmasına imkân tanınmayacak şekilde 
yatay bir çizgi ve ardından kullanılmayan yerler bir çapraz çizgiyle 
iptal edilir) 10’uncu kutuda eşyanın diğer ölçü ve birimlerine, 
(litre, metreküp vb. ve Bel-ge’nin 9’uncu kutusunda kayıtlı sıra 
numaraları ile belirtilen her bir eşya için ayrı ayrı olmak üzere 
ölçü ve birimlerinin belirtilmesi gerekir.) 12’inci kutuda eşyanın, 
tümüyle Türk menşeli olduğuna veya Türk menşei kazanmış 
olduğunun addedildiğine dair açıklamalara ve altında Belge’nin 
tasdik işlemini yapan iki oda görevlisinin isim ve imzalarına, ilgili 
odanın mührü ile kaşesine, Belgenin arka yüzündeki “Üretici 
Beyanı”nın altında Üretici Firmanın kaşesi ve ilgilinin imzasına yer 
verilmelidir. İlgili Oda tarafından onaylanan belgenin, Sözleşme 
Makamına ibraz edilmesi Yüklenici Firmanın sorumluluğundadır. 
Onaylanan Belge, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir

YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ
Elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamların yurt 

içinde imal edildiğine dair sanayicilerden talep edilmektedir. 
19.06.2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten 
Tesislerde Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki 
Yönetmelik gereği yeminli mali müşavir ve firma tarafından 
hazırlanıp Odalarca onaylanan yönetmelik ekinde yer alan 
belgedir.
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Müracaatlarda Talep Edilen Belgeler:
1.Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış 

müracaat dilekçesi.
2.Geçerli kapasite raporu örneği.
3.Yeminli Mali Müşavir ve talep sahibi firma tarafından 

hazırlanmış ve ıslak olarak onaylanmış 3 adet Yerli İmalat Durum 
Belgesi (her bir bütünleştirici parça için ayrı ayrı olacaktır).

4.Firmaca hazırlanmış ve onaylanmış, Yerli İmalat Durum 
Belgesine konu olan ürünün işyerinde hangi makinalar ile ve 
hangi imalat aşamalarından geçerek imal edildiğine yönelik 
teknik bilgi notu.

5.Yerli İmalat Durum Belgesini hazırlayıp onaylayan Yeminli 
Mali Müşavir tarafından hazırlanmış imal edilen ürünün yerli katkı 
ile üretildiğine yönelik mali analiz raporu.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ – TPE İRTİBAT NOKTASI
Bilindiği üzere Türk Patent Enstitüsü kuruluş ve şahısların 

sınai mülkiyet alanına giren (patent, marka, faydalı model) 
haklarının tescili ve yasal olarak korunması konusunda yıllardır 
faaliyet göstermektedir.

Sınai Mülkiyet konusunda sanayi kuruluşların ve firmaların 
daha fazla bilinçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda 30 
ilimizde 43 adet TPE Bilgi ve Doküman Birimi kurulmuştur.

Kurulan birimlerden biride Eskişehir’de, Odamız bünyesinde 
faaliyete geçirilmiştir. Birim vasıtasıyla TPE’nin sürdürdüğü 
hizmetler, başvuru koşulları, verilen hizmetler, hizmet bedelleri 
gibi çok çeşitli konularda isteyen kurum ve kişilere bilgi ve 
doküman desteği sağlanmaktadır. 

Konu hakkında bilgi için üyelerimizin Odamız Teknik 
Eksperi Mustafa Aslı ile 236 03 60 numaralı telefondan veya 
     masli@eso. org.tr mail adresinden  iletişime geçmeleri 
gerekmektedir.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE DANIŞMANLIK
Odamızda bulunan Proje Planlama ve Araştırma Uzmanı 

aracılığıyla talepte bulunan kuruluşlara ihracat ve ithalat işlemleri 
konusunda yapılması gerekenler hakkında danışmanlık hizmeti 
sağlanmaktadır.

Firmaların ihracata yönlendirilmesi, pazar araştırmaları, yabancı 
dil konusunda karşılaşılan sıkıntılar ile dış ticaret işlemleri sırasında 
karşılaşılan zorluklar konusunda söz konusu departmanımız üye 
kuruluşlara gereken hizmeti vermektedir.

Ayrıca, fuarlara katılım, fuar organizasyonları, Odamız ve 
üyelerimizin yurt içi ve dışı fuarlarda tanıtımı, ihracata yönelik devlet 
yardımlarından KOBİ türü işletmelerinde yararlanması amacıyla 
danışmanlık hizmeti verilmekte, ilgili kuruluşlara müracaatta ve 
gerekli belgelerin düzenlenmesinde yardımcı olunmaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ
Odamız 2015 Şubat ayı itibariyle Ulusal Koordinatörlüğünü 

KOSGEB’in üstlendiği Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’ne ortak 
olarak katılım sağlamış bulunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı 
50’den fazla ülkede 600’den fazla organizasyonla 25 milyon 
işletmeyi birbirine bağlayan en büyük Ağ’dır. 

Bu Ağ; KOBİ’lere AB mevzuatı, Avrupa çapında doğru iş ortakları 
bulma, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerini geliştirme, AB 
projelerinden faydalanma konularında aktif destek sağlayan bir 
organizasyondur.

Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ’lere aşağıdaki alanlarda yardımcı 
olmak amacıyla kurulmuştur:

-Teknolojik Ortaklık Kurma ve Teknoloji Transferi
-Ticari Ortaklıklar Kurma, Yeni Pazarlara Açılma
-Eğitim ve Bilgi Verme (AB mevzuatı, Dış Ticaret, AR-GE ve 

İnovasyon (Yenilikçilik), Mülkiyet hakları vb.)
-Eşleştirme (Matchmaking) programları
-Ticari ve teknolojik işbirliği veri tabanı
-Odamızın dâhil olduğu Ağ çerçevesinde firmalar faaliyet 

alanlarına göre ticari ve teknolojik ortaklık arayabilmektedir.
Proje detayları için üyelerimizin Odamız Proje Planlama 

ve Araştırma Personeli Yaman Şeker ile 2360360 numaralı 
telefondan veya yaman@eso.org.tr mail adresinden  iletişime 
geçmeleri gerekmektedir.

E-BÜLTEN HİZMETİ
ESO tarafından 5 yıldır haftalık olarak yayınlanan ve 

üyelerimize elektronik posta vasıtasıyla gönderilen “e-bülten”, 
Odamız ile üyelerimiz arasında iletişimde önemli bir rol 
oynamaktadır. E-bültenin her sayısında Oda bünyesinde ve 
ilimizde gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve toplantıların 
duyuruları, fuar duyuruları, üyelerimizi ilgilendiren mevzuat ve 
hukuki düzenlemelerin duyuruları ile dış ticaret konusundaki 
gelişme ve güncel haberler üyelerimize her hafta düzenli olarak 
elektronik ortamda ulaştırılmaktadır. 

Eğer e-bültenimiz halen size ulaşmıyorsa firma unvanınızı 
ve e-bültenimizin yollanmasını istediğiniz e-posta adresinizi 
Odamızın eso@eso.org.tr veya info@eso.org.tr e-posta 
adreslerine mesajınızla birlikte bildirmenizi önemle rica ederiz. 

ESO DERGİ VE ESO-OSB HABER BÜLTENİ
Eskişehir Sanayi Odası’nın yayınlarından olan ve 1997 yılından 

bu tarafa “Sanayide Yeni Ufuk Dergisi” adı altında yayınlanan 
dergisi isim değiştirerek “ESO Dergi” ismiyle yayın hayatına 
devam etmektedir. 2009 yılından itibaren yayın periyodu üç aya 
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çıkarılan ESO Dergi, 68-100 sayfa arasında, tamamı renkli kuşe 
kâğıda 23.5x31 cm ölçülerinde, ofset tekniği ile Amerikan cilt 
olarak basılmaktadır. 

Eskişehir sanayi açısından önemli bir başvuru kaynağı olan ve 
araştırmacıların büyük beğenisini kazanan söz konusu dergi her 
sayıda 1.500 adet basılmakta olup, oda üyelerine, üniversitelere, 
Eskişehir’deki akademik kadrolara, kamu kuruluşlarına, 
elçiliklere, büyük ticari kuruluşlara, meslek kuruluşlarına ve diğer 
ilgili merkezlere ücretsiz olarak gönderilmektedir. 

ESO Dergide, oda bünyesinde yapılan ekonomiye ve sanayiye 
yönelik araştırmaların sonuçları, incelemeler, ekonomik analizler, 
güncel konulara ilişkin uzman görüşleri, Eskişehir’e ilişkin sayısal 
veriler, ESO ve OSB’ye ilişkin yeni gelişmeler, Avrupa Birliğine 
ilişkin haberler, başarı öyküleri, ülke tanıtımı, internet dünyası 
ile iş dünyasına ilgilendiren yeni yayınlanan kitapların tanıtımları 
yayınlanmaktadır. 

Çok uzun yıllardır yayınlanan ESO-OSB Haber Bülteni 4 - 8 
sayfa arasında yayınlanmaktadır. Oda ile Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ki gelişmeler, güncel olaylar, Oda ya da 
Bölge bünyesinde yapılan toplantı, seminer v.b. gibi etkinliklere 
yer vermektedir. Sanayi Odasına üye firmalarına ücretsiz 
ulaştırılmaktadır.  

EĞİTİM SEMİNERLERİ
Odamız, tarafından her yıl güncel gelişmelere bağlı olarak ve 

üyelerimizi çok yakından ilgilendiren konularda, 50’ye yakın farklı   
Söz konusu etkinlikleri güncel olarak Odamızın www.eso.org.tr 
adresinde eğitimler bölümünden takip ederek, başvuru koşulları 
ile toplantı yer ve zamanlarını öğrenebilirsiniz.

ODA AİDATLARINI ÖDEME DÖNEMLERİ
Oda üyeleri Munzam ve Yıllık Aidatlarını aşağıdaki program 

dâhilinde Oda veznesine yatıracaklardır. Süresi içinde yatırılmayan 
aidatlar için gecikme cezası alınmaktadır.

1.Taksit her yılın Haziran ayında,
2.Taksit her yılın Ekim ayında yatırılmak zorundadır. 
Yıllık Aidat:Üyenin kayıtlı olduğu yıldan sonra her yıl ödemek 

zorunda olduğu aidattır.
Munzam Aidat:Üyenin bir önceki vergi matrahı üzerinden 

alınan aidat olup, zarar edenler munzam aidat ödemezler.
Kayıt Ücreti:Üyenin Oda’ya kayıt olduğu yıl ödemek zorunda 

olduğu aidattır.
Aidatlar web sayfamızdan on-line, Oda kasasına elden ya da 

Aidat bildirim mektuplarında belirtilen Oda Banka Hesaplarına 
ödenebilmektedir.

SALON HİZMETLERİ
Odamız yer alan 3 adet toplantı salonlarımız Oda ihtiyaçlarının 

kullanımı dışındaki zamanlarda kullanıma açılarak ihtiyacı olan 
kurumlara tahsis edilmektedir. Öncelik Odamızın ve üyelerimizin 
etkinliklerine verilmektedir. Salonların kiralanmasına ilişkin 
hususlarda Genel Sekreterlikle temasa geçilmesi gerekmektedir.
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ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ÇALIŞANLARI VE DÂHİLİ TELEFONLARI

Ünvanı     Adı Soyadı   Dahili Tel. No

Genel Sekreter   Y. Emre HEPER   111

Genel Sekreter Yardımcısı  Mustafa ÖZENÇ   112

Genel Sekreter Yardımcısı  İsmail ÖZTÜRK   113

Proje Planlama ve Araştırma  Yaman ŞEKER   189

İdari İşler Sorumlusu                 A. Elif YEŞİLTEPE                       141

Basın Halkla İlişkiler Uzmanı  İsmail BECENELİ              188

Yönetim Sistemleri Temsilcisi   Ebru DOĞAN   118

Teknik Eksper     Mustafa ASLI   116

Muhasebe Memuru   Metin GÖKALP    115

Muhasebe Memuru   Barış ÖTER   115

Muamelat ve Sicil Memuru  Rukiye ÇEVİK   114

Yazı İşleri Memuru                Nesrin DURMAZ   181

Yazı İşleri Memuru               Demet Kutlu KARACAN  134

Ofis Destek Elemanı   Rafet KARTAL             119

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
Adres: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 1  26110 - ESKİŞEHİR

Tel: 0-222-236 03 60 – 236 03 61 – 236 03 80
Faks: 0-222-236 00 41

www.eso.org.tr  /  eso@eso.org.tr  /  info@eso.org.tr
facebook.com/eskisehirsanayiodasi

twitter.com/esoeskisehir
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