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5174l sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Biırlliği He Odalar ve Borsalar Kanunu'uun
81. maddesine göre Turgutlu Ticaret Odası Mesllek Komiteneri He Meclis Asıl ve Yedek
Üyeftiği Seçimi 02,04l,2018 Pazartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında, Yönetim Kurulu
Başkanı illeYönettm Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu AsH ve Yedek Üye
Seçimi, Birlik Gem~ı Kurulu Delege Asil ve Yedek Üye Seçimi ise 07 .(]l4l.2WR.8Cumartesi
günü 10:00-17:00 saatleri arasında Oda hizmet binası meclis toplantı salonunda
yapılacaktır.
ODA SEçiMLERİNlE SEÇMEN SıFATıYLA iŞTİRAK EDEBiLMEK tcrx ;
1- Seçim tarihi itibarryla en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak,
2- Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle 18
yaşını doldurmuş olmak,
3- Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı
işlemler yapma yetkisine sahip olmak,
4- Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olmak,
5- Kanunun 10. ve 32. maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş
olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden
meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,
6- Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için şirketin; imza sirküsü veya yetki belgesi
ibraz eden, ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili
sahibi, ortağı, yönetim kurulu- .üyesi, - genel- müdürü, -murahhas azası, genel müdür
yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları.
Tic'ARET ODASı ORGANLARıNA SEçiLEBiLMEK içiN;
1- Ticaret ve Sanayi Odası'na en az iki yıldır kayıtlı olmak,
2- Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
3- iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını-yeniden kazanmış olmak,
4-Türk Ceza Kanunu'nun 53.maddesine göre 5 yıl veya daha fazla hüküm giymemiş ve
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememiş olmak,
5-Ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, şartlarına
haiz olanlar oda seçimlerinde adayolabilirler. _
6-Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine
dahil edilmiş olmak.
ODAMIZ SEçiMLERİNDE HANGi BELGELERLE OY KULLANILACAK?

-r

02 Nisan 2018 Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Turgutlu TO hizmet binasında
yapılacak olan Odamız organ seçimlerine katılacak olan; _
* Şahıs firmaları yetkilisi seçim günü Nüfus Cüzdanları ile oy kullanabilirler.
* Tüzel kişilerin oy kullanabilmeleri için Turgutlu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacakları
SEçiM YETKİ BELGESi ve nüfus cüzdanları ile birlikte ya da Noterden aldıkları iMZA
SiRKÜLERİ ve nüfus cüzdanları ilebirlikte sandık kuruluna ve~erek oy kullanabilirler ..
* Seçimlerde vekaletle oy kullanılması mümkün değildir.
*Seçme veya seçilme hakkına sahip olan üye listeleri 26.03.2018 saat 17:05 itibarı ile
kesinleşmiştir. Kesin listeler 27-28-29 Nisan 2018 tarihlerinde 3 tam iş günü üyelerce
incelenmesi bakımından Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası binasında askıya çıkarılmıştır.
(236) 3136325 no.lu telefonlardan seçimle ilgili ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Turgutlu
Ticaret Odası üyelerine önemle ilan olunur.
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