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Sayı     : 07/50-  
Konu   : ASO Online Üyelik Başvurusu Hk.

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ 
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Odamız, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 
kendisine verilen yetki, sorumluluk ve görevler çerçevesinde, bulunduğu ilde sanayicilere tüzel 
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde hizmet veren bir meslek kuruluşudur.
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 9. maddesi 
"Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5. maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm 
gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak 
zorundadırlar... 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...hükmünü âmirdir.
 
Ayrıca, aynı Kanunda, sanayi kuruluşlarının sanayi odalarına kayıt olma mecburiyeti bulunmakla 
birlikte, işletmelerin başka bir odaya (Ankara Ticaret Odası gibi) kayıtlı olmaları durumunda, 
oda aidatlarının Odalar tarafından yarı yarıya tahakkuk etmesi sağlanarak, işletmelere ek mali 
külfet getirmemesi yönünde kolaylık getirilmiştir.
 
Bununla birlikte, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bulaş riskinin ortadan kaldırılması ve 
Odamıza kayıt olacak firmaların kayıtlarının daha rahat gerçekleştirilmesi amacıyla, Odamıza 
üye olacak firmaların başvuruları online olarak, web sitemizden kabul edilmeye başlamıştır.
 
Odamız web sayfasında yer alan ASO Online Üyelik Başvurusu (https://aso.org.tr/sicil/yeni-
uye/) bölümündeki alanların doldurularak ve yine talep edilen evrakların sisteme yüklenerek, 
işletmelerin Odamıza kayıt başvuruları alınacaktır.
 
Odamıza kayıt olmak isteyen işletmelerin,  kayıt için gerekli evraklarının elden teslimatına gerek 
kalmadığı, Odamızın bu online üyelik başvurusunu kabul edeceği hususunu değerli üyelerinizle 
paylaşmanız hususunu gereği için bilgilerinize sunarım.
 
                                                                                                              Saygılarımızla,

Doç. Dr. Yavuz CABBAR

Genel Sekreter
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