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Oda, Çankırı’nın ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı
yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin
mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda
yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözülmesini amaçlamaktadır.

Kurum Profili
• Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
• 1923 yılında kurulmuştur.
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılama, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Faaliyet Konuları
• Ticaret ve oda sicil işlemleri
• K-türü yetki belgesi işlemleri
• Kapasite ve ekspertiz raporu işlemleri
• Dış ticaret işlemleri
• Eğitim faaliyetleri
• Belge ve onay işlemleri
− Fatura suretlerinin ve rayiç fiyatların onayı
− Tahsis ve sarfiyat belgeleri
− Kalite, yeterlik ve numune belgeleri
− Yerli malı belgeleri
− Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı
− İş makineleri tescil belgesi
− Mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler
− Mücbir sebep belgeleri
− Menşei belgesi – A.TR belgesi – EURO 1 dolaşım belgesi onayı işlemleri
− Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri
• Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı
veya sözlü sorulara cevaplar
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ÇATSO’nun Üyelerine Sunduğu Avantajlar
• Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılarak, sonuçların gerekli mercilere iletilmesi konusunda girişimlerde bulunulmaktadır.
• Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren gelişmeler düzenli olarak paylaşılmaktadır.
• Oda tarafından protokol imzalanan bankalardan düşük faizli kredi alınabilmektedir.
• Oda tarafından organize edilen yurtdışı iş gezilerine katılım sağlanabilmektedir.
• Oda tarafından üyelere yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerlerinden faydalanılmaktadır.
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda Oda stantları altında firmaların ve ürünlerin tanıtımı yapılmaktadır.
• Odanın sahip olduğu yayınlarından faydalanılmaktadır.

Bunları Biliyor Musunuz?
• ÇATSO, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin
en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak Türkiye Odalar
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geliştirilen akreditasyon çalışmalarını uygulayan bir odadır.
• ÇATSO kurumsal web-sitesi üzerinden yurtdışı işbirlikleri ve tekliﬂeri güncel olarak takip edilebilmektedir.
• ÇATSO, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi (UMEM) kapsamında Meslek Edindirme Kursları düzenlemektedir.
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) oda temsilciliğini yürütmektedir.
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• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) projesi kapsamında, şirket/firma kuruluş, değişiklik ve kapanış vb. her türlü işlemleri mersis.gumrukticaret.gov.tr
üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

