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SULUOVA TSO 

 
Bu doküman Suluova  Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Suluova   Ticaret ve Sanayi Odası 'nın nasıl daha iyi işlediğine, verimli ve kaliteli hizmet ürettiğine 

dair edinilen tecrübeler ışığında oluşturulmuştur. Kurumsal kültürümüzün önemli öğelerinden 

birisidir. Uygulamada yaşanan gelişmeler, değişiklikler ve deneyimlerle her zaman güncellenebilir.  

 
Suluova   Ticaret ve Sanayi Odası 1975 yılına kadar Amasya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı olarak 

mümessillik, 1975 yılından sonra faaliyetlerine ilçemizde  devam etmiştir. 

 Ancak 1952 yılında Şeker Fabrikasının kurulması, 1952 yılında Mülki değişikliğe uğrayarak ilçe statüsüne 

kavuşan Suluova’da kurulan iş yerlerinin, özel müteşebbis yatırımlarının artması, bir takım sınai tesisler, fabrikalar 

ile bankaların tescillerinde ki yaşanan zorluklar, zaman ve iş gücü kaybı, o dönemde ilçede bulunan tacir ve 

tüccarların artık İstanbul ve diğer toptan satış merkezi olmuş illerde tanınmaları Suluova’da Ticaret ve Sanayi 

odasının kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.  

 İlçemizde çeşitli meslek dallarında ticaretle iştigal etmekte olan ve Suluova´nin 29/12/1958 yılında 

kurulan D.Ali ÖZDER Suluova Ticaret Sicili Memurluğunca -1- sicil numarası ile tescil edilmiştir. Bu firma 

Suluova´nin Suluova  Ticaret Ve Sanayi Odası´na kaydolan ilk üyesidir. 

   1974 yılına gelindiğinde ilçemizin Amasya Ticaret ve Sanayi Ve Sanayi Odasında kayıtlı üye sayısı 200´ü 

geçmiş, Suluova´nin büyük bir ilçe oluşu ve zamanın ulaşım ve iletişim şartları ile Suluova´da Ticaret Ve Sanayi 

Odası kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

      Aynı yıl ilçemizin önde gelen eşrafının üstün çaba ve gayretleriyle "Suluova Ticaret ve Sanayi Ve Sanayi 

Odası" adıyla 01.01.1974  tarihinde 5590 sayılı kanun hükümlerince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

Oda´mız Resmen kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. 

Odamızın kurucu Yönetim Kurulu 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : ÖMER SARAÇOĞLU 

BAŞKAN YARDIMCISI : Mustafa  GURBET 

MUHASİP ÜYE : Ahmet BALAT 

ÜYE :  

ÜYE :      ´ten oluşmuştur 

      Odamız ilk faaliyetlerine  Pazar Mahallesi Pazar yerinin karşısında  küçük bir büroda başlamıştır. 

 Odanın kurulması sırasında Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası´nda kayıtlı üyelerimizin mevcut kayıt ve evraklarını  

alabilmek için bu üyelerin 1974 yılına kadar Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası´na olan aidat borçlarının ödenmesi 

icap etmiştir. Bu aidatları ödemek, odaya büro tutmak ve büro eşyası ile kırtasiye almak için Oda´nın ilk meclis 

üyeleri olan Başkan Ömer SARAÇOĞLU ile üyeler Hüseyin AYAZOĞLU,Temel ÖZTÜRK,Hamdi ÇELEBİ,Mustafa 

GURBET,Ahmet BALAT,Naci AKSU Aralarında 500´er TL para toplayarak Odanın kuruluş giderlerini 

karşılamışlardır. 

 

 

25.01.1978  tarihinde Başkan  olarak seçilen Mustafa GURBET  görev bölümü yaparak 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Mustafa GURBET 

BAŞKAN VEKİLİ              : Ahmet BALAT 
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MUHASİP ÜYE                           : Cuma BUĞA 

ÜYE                                        :  

ÜYE                                        :  

şeklinde yeniden oluşmuştur. 

Odamızın idaresinde kuruluşundan itibaren Nevzat ÇOLAK görev almış, Odanın Genel Sekreterliğini1996 yılının 

Ocak ayında emekli olana kadar büyük bir gayret ve başarıyla yerine getirmiştir. 

    Odanın yeni kurulduğu günlerden başlayarak iş ahlâkı, çalışkanlığı ve disiplini ile Odanın hiçbir işini 

aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmiş, Odamızın bu günlere gelmesinde önemli bir pay sahibi olmuştur. 

Odamız, 1982 yılında Orta Mah Denizciler Cad Deniz İş Hanı  binasında mülkiyeti Yahya DENİZE ait bulunan 12 

metrekarelik yerine taşınmış ve 1994 yılına kadar hizmetlerine burada devam etmiştir. 1994 yılında şu anda 

Mülkiyeti odamıza  ait 14-12 nolu daireler Yahya DENİZ’den alınarak 3 kata taşınmıştır.  

2004 yılına gelindiğinde hizmet vermekte olduğumuz mevcut yerin kifayetsiz olduğu ve Odamıza 

yakışmadığı düşünülerek 2004 yılı sonunda aynı binanın ön yüzünde bulunan mülkiyeti Akbank bankasına ait 

lojmanın odamızla sırt sırta olması münasebetiyle açık artırmayla alınmıştır.  

Binada gerekli onarım ve tadilatlar yaptırıldıktan sonra 2006 yılı Şubat ayı başında  Odamız buraya

 taşınmıştır. 

2015 yılına gelindiğinde ise, inşaat sektöründeki hareketlilikle birlikte odamıza ait binanın bulunduğu 

arsanın küçük olması çağın koşullarına uygun olmaması nedeniyle ilçemiz Ata Mah Samsun Cad No 232 de 

buluna 1024 m2 arsaya yaklaşık 3 kat ve 1117 m2 kulanım alanlı moderin bir bina yapımına başlanmış 

16.08.2017 yılında binamızı bitirerek  yeni binamıza taşındık.  

        Kuruluşunda 12 m²´lik bir işyerinde her türlü hizmet ekipmanından yoksun olarak faaliyete başlayan 

Odamız bugün  1224 m2 lik  250 m²´lik Toplantı salonundan oluşan ve kendi mülkü olan, üyelerine yakışan bi r 

hizmet binasında her türlü büro ekipmanı ile hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Genel Sekreter, kadrosu ile 

kurulan Odamız 1989 yılına kadar tek personelle, 1989 yılından 2014 yılına kadar  2 personelle hizmet vermekte 

olan odamız 2015 yılının 13 Nisanında 1 personel ve 06.10.2017 tarihinde bir hizmetli alarak toplam personel 

sayımızı  4 çıkardık.  

        Suluova Ticaret Ve Sanayi Odası 450 üyesi, 7 Meslek Komitesi 14 Meclis Üyesi, 4 donanımlı personeli ile 

5174  sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında tanımlanan görevlerini  

sürekli iyileştirme prensibiyle devam ettirmektedir. 

 O günden bugüne tam 45 yıl geçti. Suluova TSO da 1975 senesinden beri 11 
Meclis Başkanı, 10 tanede Yönetim Kurulu Başkanı bazen birden fazla dönemlerde görev almıştır. Üyelerinin 
Müşterek İhtiyaçlarını karşılamak, Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere mesleki disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak amacıyla kurulan Suluova Ticaret ve Sanayi Odası bugün 
başta yürüttüğü faaliyetler, kurslar, iştirakleri, ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projeler, 
düzenlediği eğitim-seminer ulusal ve uluslararası fuar organizasyonları ile  Yeni ve Moderin hizmet binası ve 
Yetişmiş personelleriyle bölge ve yöre ekonomisinde önemli yere sahiptir 
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SULUOVA TSO DEĞERLER ANALİZİ  
 

SULUOVA   Ticaret ve Sanayi Odası'nı farklı kılan en temel nokta değerlerimize olan 

bağlılığımızdır. Bu noktada vazgeçemeyeceğimiz, 

 

 

MİSYONUMUZ :     Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, üyeler başta olmak üzere 

tüm paydaşların istekleri doğrultusunda güçlü altyapısıyla en verimli ve kaliteli hizmeti sunmak , ilçemiz 

,ilimiz ve  bölge ekonomisinin güçlenmesine öncülük etmektir 

VİZYONUMUZ :  İlçemizde öncü, Bölgemizde lider ve güçlü Altyapısıyla Üye dostu Oda olmak 

 

KALİTE ve AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ 

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, yasal şartlar çerçevesinde 

üye çıkarlarını ön planda tutarak yetişmiş personelleriyle  kaliteli ,hızlı, hizmet vermek. ISO 9001 -2015 

Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon  sistemimizi üye memnuniyeti odaklı yürüterek ve 

etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır 
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SULUOVA TSO ORGANİZASYON ŞEMASI 
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SULUOVA TSO ‘DA ÇALIŞANLARIN STATÜLERİ 
 

SULUOVA   Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunluluk nedeni ile 2 statüde çalışan 
bulunmaktadır.   
 
 5174 Sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi kapsamında istihdam edilen çalışan: 5174 sayılı Kanunun yürürlük 

tarihi olan 01.06.2004 tarihinden önce istihdam edilmeye başlayan kadrolu personel olup, özlük hakları 
bakımından 657 sayılı Devlet memurları Kanuna tabidir. 

  4857 sayılı Kanuna göre işçi statüsündeki personel: 5174 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.06.2004 
tarihinden sonra istihdam edilmeye başlayan sözleşmeli personel olup, özlük hakları bakımından 4857 sayılı 
İş Kanununa tabidir. 

 
Tüm oda ve borsaların personelinin sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla, "Türkiye Odalar, Borsalar ve 
Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı" adı altında 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.  Maddesi ve Medeni 
Kanun hükümlerine göre bir Vakıf meydana getirilmiş olup, Vakfın amacı; oda ve borsa personelinin ve 
emeklilerin iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde kendilerine 
veya hak sahiplerine yaşadıkları müddetçe aylık bağlamak veya toptan ödeme yapmak, bunlara sağlık yardımları 
sağlamak ve sandık kaynaklarından ayrılacak bir fonla üyelerinin mesken sahibi olmalarına çalışmaktır. 
Bu kapsamda Odamızdaki 2 statüdeki personel de "Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli 

Sandığı Vakfı"na üyedir. 
 

İNSAN KAYNAKLARI 

 

SULUOVA Ticaret ve Sanayi Odasında 4 personel görev yapmaktadır.  
Bu personelin 3 tanesi  Üniversite, 1tanesi İlkokul  mezunu olup,  
Personellerin  4 tanesi ise erkektir. 

ODAMIZDAKİ BİRİMLER   

Odamız 9 adet ayrı birimden oluşmaktadır. Odamız içerindeki sıralamaya göre birimler açıklanmış yaptıkları 

görevler, yetkinlikler, kadro ilişkileri ve vekaletler genel olacak yazılmıştır. 

1- Genel Sekreterlik  
2- Ticaret Sicil Müdürü 

2.1 Ticaret Sicil Müdür Yar. 
3- Oda Muamelat Sorumlusu 
4- Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi 

  4.1 Arşiv Sorumlusu 
       5-    Bilgi İşlem Sorumlusu   
       6-    Muhasebe ve Satın alma Sorumlusu 
       7-    İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu 
              7.1 Hizmetli 
       8-   Basın Yayın Sorumlusu 
       9-   Dış Ticaret Sorumlusu 
 

1. GENEL SEKRETER  GÖREV TANIMI 

 
 Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmak, 

 Oda’nın gelişimine, ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

 Müdürlüklerin çalışmaları gereken konuları iletmek, 

 Oda’nın yıllık hedeflerini vermek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, 

 Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, Oda’nın çalışma alanında bulunan tüm kuruluşlarla 
işbirliklerini yönetmek, Oda’nın bu konulardaki çalışmalarının ve gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak, 

 Oda’nın iletişimini planlamak, Yönetim Kurulu’na sunmak, yürütmek 

 Yönetim Kurulu ve Meclis toplantıları gündemini oluşturmak, 

 Müdürlüklerle ilgili gerektiği hallerde ortak çalışmalar yapmak, 

 Oda adına kanun çerçevesinde imza yetkisini kullanmak, 
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 Odanın Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarına öncülük etmek, hazırlanan dokümanları 
onaylamak. 

 Personel toplantılarına katılmak ve personel performanslarını değerlendirmek, 

 Birimlerin KYS ve Akreditasyon şartı gereği performanslarını ölçmek, gerekli D/Ö Faaliyetleri başlatmak, 

 Stratejik Plan ve ondan üretilmiş iş planlarını gözden geçirmek ve istenen düzeyde gerçekleştirilmesini 
sağlamak. 

 Genel Sekreterlik Makamı’nın gerektirdiği tüm görevleri yapmak ile yükümlüdür 

 Politika Temsil Koordinatörlüğü görevini ve bu görev için gereken tüm çalışmaları yapmak 

 

2. TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ  GÖREV TANIMI 

 
 Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek, 

 Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak, 

 T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak 

 T.T.K.’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek, 

 Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.•Günlük 
kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek, 

 Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, İflas ve Konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, tasfiye 
kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun verilmesi,   

 Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalışma talimatına uygun 
olarak yerine getirmek, 

 Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne havale edilen Ticaret Sicil servisi ile ilgili yazılara cevap 
vermek, 

 Tescil işlemlerinin yapılması,  

 Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun 
sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak, 

 27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; İş Çevresi, 
Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler Sicil 
Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler, Aleniyet ve Harç 
Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine 
getirmek, 

 Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek,  önleyici faaliyetleri 

önermek, Bunları DF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek, 

 Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek, 

 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak, 

 Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri yapmak 
 

2.1    TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI  GÖREV TANIMI 
 
  Ticaret Sicil Müdürünün olmadığı durumda Ticaret sicil İşlemlerini yürütmek. 

  Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek, 

 Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak, 

 T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak 

 T.T.K.’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek, 

 Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.•Günlük 
kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek, 

 Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, İflas ve Konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, tasfiye 
kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun verilmesi,   

 Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalışma talimatına uygun 
olarak yerine getirmek, 

 Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne havale edilen Ticaret Sicil servisi ile ilgili yazılara cevap 
vermek, 

 Tescil işlemlerinin yapılması,  

 27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; İş Çevresi, 
Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler Sicil 
Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler, Aleniyet ve Harç 
Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine 
getirmek, 

 Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek,  önleyici faaliyetleri 

önermek, Bunları DF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek, 

 Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek, 

 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak, 
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 Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri yapmak 
 
 
            

3. ODA MUAMELAT SORUMLUSU  GÖREV TANIMI 
 

 Oda sicili işlemlerini yürütmek, 

 Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak, 

 Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiği gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak 
üzere Genel Sekreter’liğe sunmak, 

 Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, 
yurt dışı çıkış fonu muaflık belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için genel sekreterliğe 
sunmak, 

 Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda Üyelerinin işlemlerini yürütmek, 

 Üyelerin Sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki 
değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek, 

 Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasını yapmak, 

 Aylık fiyat tahmin ve tespitlerine ilişkin muamelelerle ilgili piyasa derlemesi yapmak, istatistik ve fiyat  
endeksleri tutmak, Yönetim Kurulu ve gerekli kuruluşlara sunmak, 

 Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi için gerekli hizmeti vermek, 

 Suluova TSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaları yürütmek, 

 Çırak-Kalfa sicil defterlerinin düzenlenmesi, 

 Genel Sekreter tarafından Oda Sicil Servisine havale edilen yazılara cevap vermek, 

 Oda Sicil Servisini diğer birimler arasında koordinasyonun sağlamak ve bu servisin genel işleyişini 
sağlamak, Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak, 

 Yerli Malı belgesi işlemlerini yürütmek, Oda üyelerine Kimlik Kartı Düzenleme Talimatına uygun olarak kimlik 
kartı hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek, 

 Azami piyasa fiyat belgelerinin verilmesi 

 Mesleki ve denklik belgelerinin doldurulması hizmetleri 

 Üyelerinin grup, adres, unvan, sermaye, iş konusu gibi sicillerinde vuku bulacak her türlü tadil değişikliklerini 
kontrol etmek gerekli olanları yönetim kuruluna sunmak onay alındıktan sonra, bilgisayara işlemek, oda sicil 
kayıt ve muamelat defterine işlemek, unvan, oda sicil numarası, meslek grubu gibi değişiklikleri ayrıca 
fihriste işlemek, bu işlemlerle ilgili Ticaret Sicil Servisinden gelen belgeleri üye dosyasında muhafaza etmek, 

 Yeni kaydolacak üyelerin dosyalarını incelemek eksiklerin giderilmesini sağlamak, oda kayıt numarasını 
vermek, kaydolanların meslek komitesini belirleyerek Yönetim Kurulundan onay alınmak üzere Genel 
Sekreterliğe sunmak, üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen yeni üyelerin bilgilerini bilgisayar programına, 
fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek, yeni üye dosyası oluşturarak ilgili dolaba kaldırmak, yeni 
üyeye kayıt tebligatı göndermek, 

 Üyeliği terk edecekler için, Yönetim Kurulunun onayının ardından, oda üyeliğini kapatmak,  bilgisayar 
programına, üye dosyasına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek ve dosyayı arşivlemek, 

 Piyasa Rayiç bedel işlemlerini sürdürmek 

 Odamız yayın organı olan Rize Ticaret Gazetesini üyelerimize ve ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, 

 İstatistik hizmeti vermek, 

 Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek,  önleyici faaliyetleri 
önermek, Bunları DF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek, 

 Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek, 

 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak, 

 Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu 
veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri 
yapmak. 

 

Sanayi İşleri Görevleri  
 Kapasite Raporu düzenlemek, 

 Sınai faaliyetler ile ilgili Ekspertiz Raporu düzenlemek, 

 Kobi Teşvik Belgesi tastık etmek ve Üyelerimizin sınai faaliyetler ile ilgili oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak, 

 İş makinası ruhsatı düzenlemek ve onaylamak, 
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4. AKREDİTASYON VE KALİTE SORUMLUSU  GÖREV TANIMI 
 

 Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 uluslararası kalite standardına geçişin sağlanarak , etkin bir 
şekilde yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, 
dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur. 

 Kalite Sistemi  ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder, 

 Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir. 

 Kalite ve Akreditasyon biriminin sorumlusudur. 

 Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek, 

 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara 
dağıtılmasını sağlamak, 

 Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite sisteminin performansı 
konusunda yönetime rapor vermek. 

 Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının 
kontrolünü yapmak, 

 İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak  ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor 
hazırlamak, 

 Üye şikayetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak,  ve kalite 
sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek, 

 Düzeltici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek, 

 TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve dökümantasyonun hazırlanması, 

 Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek, 
Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlar 

 

4.1. ARŞİV SORUMLUSU  GÖREV TANIMI 

 Odanın Kalite ve TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü dokuman ve kayıtların arşivlemek, 

 Tüm üye bilgi ve dosyalarını uygun bir şekilde depolamak, 

 Odanın eski ve yeni gelen giden evraklarını uygun depolamak 

 Arşiv dosyaların genel kütüphane dokümantasyonuna uygun olarak kolay bulunabilir, istiflenmiş ve 
sınıflandırılmış olmasını sağlamak. 

 Odanın kullanılan bilgisayarlarının kayıtların kontrolü prosedürüne göre yedeklenmesini sağlamak 
 

 

 

 

 

5. BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU  GÖREV TANIMI 

 Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda 
olmasını sağlamak, 

 Yeni Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, Teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve 
uygulamak, 

 Oluşan arızaları gidermek,  müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili teknik servise göndermek 
 Oda üye veri tabanının düzeniyle ve güvenliği ile ilgilenmek 
 Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak, e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini Sağlamak 
 Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için  koruyucu ve engelleyici 

önlemler almak, 
 Odaya ait bilgisayar, program ve diğer donanımların acil durum planları, yedekleme ve bakım onarım 

işlerini yapmak veya yaptırmak, 
 Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü Bilgi İşlem ve Danışmanlık maddesi ile ilgili çalışmaları koordine 

etmek. 
 TOBB tarafından sunulan Üyelik, Sicil, Muhasebe, İş Makinesi, Kapasite Raporu  Programlarının  
 Arızalarını gidermek, 
 Programının geliştirilmesini sağlamak, 
 İlgili eğitimler vermek, 
 Kullanıcı tanımını yapmak, 
 Veri güvenliğini sağlamak, 

  

6. MUHASEBE VE SATIN ALMA SORUMLUSU  GÖREV TANIMI 

 Günlük olarak tahsilat servisi tarafından tahsilatı yapılan gelir ve giderlerin muhasebe programında 
tahakkukunu yaparak, tahsil ve  tediye fişleri düzenlemek ve çıktısını saklamak. 

 Günlük olarak Kasa Raporunu tanzim etmek. 
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 Aylık ve yıllık mizan, gelir gider, bütçe izleme raporunun çıkarılması ve yıllık bilançoyu kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak. 

 Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra ödemeler varsa talimatlarını hazırlayarak ilgililerin hesabına EFT 
veya havale olarak yazışma işlemlerini yapmak ve faturaların ödenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini 
yapmak. 

 Ay sonlarında banka hesapları ile ilgili ekstreleri kontrol ederek çıkarmak ve dosyalamak. 

 Günlük olarak kesilen tahsil-tediye ve mahsup fişlerini ay ay dosyalayıp onaya sunmak. 

 Bütçe tahsilatının yetersiz kaldığı durumlarda fasıllar ve maddeler arasında aktarma yapılmasını Genel 
Sekreterliğe iletmek, 

 Tahsilat Servisi ile birlikte üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının yapılmasını, 
tahsil olunmayanların takibini, borçlu duruma düşen üyelerin de tespitini sağlamak,   tahsili imkansız hale 
gelmiş alacakları Genel Sekretere iletmek, 

 Odanın nakit mevduat durumunu takip etmek, vadesi geldiğinde vadesini yenilemek ve ilgili hesaplara intikal 
ettirilmesini sağlamak. 

 Bütçe Komisyonu toplantıları için gerekli hazırlıkların yapılmasını, toplantıların organize edilmesini, alınan 
kararlarının muhafazasını sağlamak, ve kararların gereğini yapmak, alınan kararlar yönetim kurulu onayı 
gerektiriyorsa bu konuda genel sekreter bilgi vermek, yönetim kurulunda alınan kararları mevzuat ve 
yasalara uygun şekilde yerine getirmek, 

 Bina, tesisat ve demirbaşların numaralandırılması, demirbaş defterine kaydedilmesi, bozuk ve kullanılmaz 
duruma gelen demirbaşların usulüne göre silinmesini sağlamak, Genel Sekreterlikçe Muhasebe Servisi’ne 
havale edilen yazılara cevap vermek, 

 Odanın işleyişi ile ilgili satın alma faaliyetlerinin yerine getirilmesini yönetim kurulunca görevlendirilen 
komisyon veya kişi ile birlikte sağlamak, Oda personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve harcırah 
bordrolarını hazırlamak, maaşların dağıtılması için gerekli para transferlerini ve yazışmaları yapmak ve 
dosyalamak, 

 Aylık muhtasar beyannameleri ile asgari geçim indirim bordroları, KDV Beyannamesi, SSK İşsizlik 
Sigortalarını, TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Primlerini, TOBB K Türü Birlik paylarını aylık hazırlamak, 

 Oda personelinin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işe giriş ve çıkış ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve 
buna ilişkin dosyaları tutmak, 

 Muhasebe defter ve evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamak, 

 Oda Banka ve diğer ilgililerle her ay sonu hesap mutabakatı yapmak ve avans hesaplarını takip etmek, 

 Oda gayri menkullerinin kira işlemlerini takip ve tanzim etmek, bu konuda gerekli ödemeleri ve tahsilatları 
gerçekleştirmek, 

 Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek. Ödeme talimatlarını hazırlamak. Muhtemel 
tahsisatın aşımlarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurmak, 

 Oda ihtiyacı için satın alınan malzemeleri talep sahibine ulaştırmak ve stoktaki ürünleri muhafaza etmek, 

 Oda bütçesinden ödenecek olan birlik paylarının ödenmesi ile ilgili talimatları hazırlamak, 

 Personel dosyalarını muhafaza etmek, Personel izin çizelgesini tutmak, 

 Yıl sonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek, Muhasebe Servisi Genel 
çalışma talimatına uygun hizmet vermek, 

 Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek,  önleyici faaliyetleri 
önermek, Bunları  DF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek, 

 Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek, 

 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,   

Satınalma Görevleri 

 Satın alma sorumlusu o günkü koşullara göre ihtiyaç duyulan malları veya hizmetleri en ekonomik biçimde 
temin etmekle yükümlüdür.  

 Alınacak mal veya hizmetin teknik özelliklerini belirler.  

 Gerekli malı vey a hizmeti alırken en az üç teklif değerlendirerek temin eder.  

 Satın almaya kara verdiği ürünlerin veya hizmetlerin özetini fiyatını ve vadesini yönetim temsilcisine bildirir.  

 Alınan malların veya hizmetlerin kaydını tutar  

 Teslim edilen malların kontrolünü yapar ve kayda girer.  

 Tedarikçi değerlendirme kurallarına göre değerlendirir.  

 Kendisine yardım eden personelin eğitiminden sorumludur.  

 Hedeflenen kuruluşun politikasından haberdar olu, politika doğrultusunda hareket etmek.  

 Düzenlenen eğitim programlarına katılmak  

 Kendisiyle ilgili olan tüm dökümanları okumak, anlamak , öğrenmek , uygulamak , gerekli durumlarda 
revizyon talebinde bulunmak.  

 Yapılacak iç tetkiklere ihtiyaç halinde katılmak, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için faaliyette 
bulunmak.  

 İhtiyaç halinde çağrılırsa gerekli toplantılara katılmak kendisini ilgilendiren kurallara dahilinde kararları 
uygulamak sonucu Yönetim Temsilcisine haber vermek.  
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 Tutması gereken kayıtları düzgün, okunaklı , anlaşılabilir tutmak , saklama süresi dolan kayıtları arşive 
kaldırmak , imha süresini takip edip imha süresi gelenleri imha etmek.  

 Uygun olmayan br hizmet yada ürünle karşılaşılması durumunda prosedüre uygun hareket etmekten 
sorumludur.  

 DF nun Yönetim Temsilcisi bilgisi dahilinde olması durumunda bu faaliyetleri uygulamak sonucunu takip 
etmek.  

 Amirinin verdiği her türlü işi yapmak. 
 

7. PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU 

 Kalite sistemini bilmek, uymak, uyulmasını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

 Üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, politika ve stratejiler doğrultusunda, sorumluluğu altındaki 
faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve bütçeleri tespit ederek yöneticisinin onayına sunmak, 
uygulamaları yönlendirmek, izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak,  

 Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, 
 

Personel ve Eğitim 

 Yeni personel alma sürecini koordine etmek, 

 Personelin işe giriş-çıkışı sırasında personelle ilgili işlemlerini yapmak, 

 Personele zimmetli eşyanın kaydını tutmak ve güncellemelerini yapmak, 

 Yeni elemanların oryantasyon da dahil iç ve dış eğitimlerini organize etmek, kayıtlarını tutmak, 

 Personel Oryantasyon eğitimlerinin verilmesini sağlamak, 

 Yıllık izinleri organize etmek, izlemek, 

 Personelin performans göstergelerini düzenlemek, 

 Çeşitli eğitimlerle personelin verimlilik, üretkenlik, yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak 

 Personelin kaynaşmasını artırıcı sosyal ortam ve organizasyonları yapmak, 

 Oda Kültürü yaratmakla ilgili her türlü yazılı ve sözlü araçları düşünmek, tasarlamak, yaptırmak, 

 Reklam ve tanıtım malzemelerini hazırlayan ajans ve firmalarla ilişkileri sağlamak ve sürdürmek 

 Meslek Komiteleri sektörleri ile ilgili yıl içindeki  kongre, seminer, fuar vb organizasyonları tespit etmek 
,katılmak isteyenlerin organizasyonlarını yapmak 

 Eğitim sertifikaları hazırlamak 

 

7.1. HİZMETLİ GÖREV TANIMI 

 Oda binası hizmet katının temizlik işlerini yapmak, gerekli 

 Temizlik malzemelerini temin etmek, 

 Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini, gerektiğinde Genel Sekreterin isteği ile 
bu günlere ait programları uygulamak, 

 Odanın organlarını oluşturanların, Genel Sekreterin, Genel Sekreter Yardımcısı ile memurlarının büro içi 
hizmetlerine amirlerinin gerekli gördüğü hallerde yardım etmek, 

 Büro içi iç hizmetleri (çay sunmak, meşrubat sunmak, gazete ve mecmua almak,v.s.) işleri günlük ve 
usulüne uygun olarak yerine getirmek. 

 Odanın dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın faaliyetlerini ilgililerine iletilmesini temin için Oda Sicil birimiyle 
koordineli çalışmak, 

 Odanın yaptığı organizasyonların davetiyelerini dağıtmak veya postalamak, 

 Odamız organizasyonlarında Halkla İlişkilerle ilgili verilen görevleri yerine getirmek, 

 Her gün Oda postasını almak, ve gönderilen postaları PTT’ye veya kargoya teslim etmek, 

 Gelen Giden evrakların birimler arasında transferini gerçekleştirmek, 

 Odamızın abone olduğu gazete ve dergilerin alınmasını sağlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak, 

 Meclis ve Yönetim Kurulu gündemlerini dağıtmak, 

 Oda birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda fotokopi çekmek ve ilgililere ulaştırmak, 

 Odanın kullandığı tüm servis ve alanların genel temizliğini, bakımını yapmak, 

 Odamız salonlarında yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına sunmak, 

 Hizmet binasının bakım ve tadil gerektiren eksiklerini tespit etmek ve gidermek sorun için dışardan mal veya 
hizmet alınması gerekiyorsa Genel Sekreterliğe bilgi vermek ve alımları takip etmek, 

 Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya 
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri 
yapmak. 

 

8. BASIN YAYIN SORUMLUSU GÖREV TANIMI 

 Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak. 
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 Suluova TSO’nun yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma çalışmalarını 
gerçekleştirmek, bu amaçla söz konusu kuruluşlar nezrinde gerekli girişimleri sağlamak. Hazırladığı basın 
bültenlerini basın kuruluşlarıyla paylaşmak. 

 Suluova TSO’nun  yayın organı olan Suluova TSO bülteni hazırlamak. 

 Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve toplantılarla ilgili dokümanları 
haber halinde düzenleyerek yayın organları aracılığıyla üyelere bildirmek. 

 Başkanın görüş ve konuşmalarının günü gününe gazetelere ve basının önde gelen isimlerine ulaşmasını 
sağlamak. 

 Suluova TSO’nun düzenli toplantılarına TRT, ajans ve gazete muhabirlerinin katılmasını sağlamak. 

 Suluova TSO tarafından hazırlanan raporların basımı ve dağıtımını koordine etmek. 

 Suluova TSO tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf ve kamera çekimi ile 
deşifrelerini yapar, bunları arşivler. 

 Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel sekreterin talimatları ve bilgileri 
doğrultusunda odanın faaliyetleri ve konusunda basın bültenleri yapılmasını sağlar. 

 Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu etkinliklerin basında yer almasının 
sağlanması için gereken çalışmaların yapılması. Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin 
konuşmacı olarak katılacakları etkinlikler için bilgi, doküman, konuşma metni hazırlanması. 

 Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve 
yazılı basında yayımlanan ve odamızı, üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda 
önerilerle birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi, 

 Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek. 
 

 

9. DIŞ TİCARET SORUMLUSU GÖREV TANIMI 

 ATR,Eur.1,Form A ve Menşe Belgesinin tasdikini yapmak, 

 Ata Karnesi İşlemlerini yapmak, 

 Son kontrol işlemleri takibini yapmak, 

 Basitleştirilmiş İşlem sürecini gerçekleştirmek ve Üyelerimizin ihracat ile ilgili doğabilecek tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak 

 

 

SULUOVA TSO’DA GİYİM STANDARTLARI 

Tüm çalışanlarımız sade ve temiz giyinmelidir. 
 
Çalışanlarımız, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile hükümetçe özel günler için çıkarılan 
rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamazlar. Çalışanlar, Oda 
içerisinde ve Odanın düzenlediği toplantılarda Oda yaka kartını takmak zorundadır.   

 

Bayan Çalışanlarımız: 
 Giyilen kıyafetler temiz, düzgün, sade ve ütülü olmalıdır. 

  Ayakkabılar ve/veya çizmeler sade, normal topuklu ve boyalı olmalıdır.  

  Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, tayt, kot ve benzeri pantolonlar 
giyilmemelidir. 

 Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmemelidir.  
 

Erkek Çalışanlarımız: 

 Kıyafetler  temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabıları kapalı, temiz ve boyalı olmalıdır.  

 Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez.  

 Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta 
enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir. 

 Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.  

 Bıyık tabii olarak bırakılabilir, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak 
hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.  

 Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri kazak ve süveterler giyilmez.  

 İlçemizin iklimi ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurularak, erkek çalışanlarımız 15 Mayıs ile 15 Eylül 

tarihleri arasında kravat takmayabilirler. 
 

PERSONELLERİMİZİN HASTALIK HALİ 

Sizin veya bakmakla yükümlü bulunduğunuz aile fertlerinden birinin hastalanması halinde, 2 nüsha olarak 
hazırlanan ve Genel Sekreterce onaylanan Hasta Sevk Formu ile Oda’nın anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumuna 
veya resmi sağlık kurumuna başvurabilirsiniz. 
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 Anlaşmalı özel sağlık kurumuna başvurmanız halinde, tedavi sonrasında hastaneden alınan fatura, 
doktor tarafından doldurulan "Hasta Sevk Formu"nun ekine iliştirilir ve Odada Satın Alma ve Muhasebe 
Birimine teslim edilir.  

 Resmi sağlık kurumuna başvurmanız halinde ise, resmi sağlık kurumunda "ücretli" olarak tedavi olup ve 
verilen ücret karşılığı alınan makbuz  Odada Satın Alma ve Muhasebe teslim edilerek, makbuz karşılığı 
Odadan tahsil edilir. 

 

Sağlık kuruluşunda "rapor" verildi ise, raporun aynı gün Odaya ulaştırılması gerekmektedir. 
 

Tedavi Yardımından Faydalanacak Aile Fertleriniz: 
 

Tedavi giderlerinden faydalanabilecek yakınlarınız şunlardır:  
 
 Herhangi bir işte çalışmayan, işsiz olan ve sağlık yardımından yararlanamayan eşiniz, 
 Bakmakla yükümlü olduğunuz ve herhangi bir sağlık yardımından yararlanmayan anne ve babanız,  
 Personel Yönetmeliği çerçevesinde aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarınız, 
 Eşi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan bayan personelin bakmakla yükümlü olduğu ve aile 

yardımı ödeneğine hak kazanan çocukların beyannamede göstermesi ve sigortalı eşinin de tedavi 
ettirmediğini belgelemesi kaydıyla, bu durumda olan çocukları,  

 
Ancak bakmakla yükümlü olduğunuz anne ve babanızın bu sıfatından dolayı tedavi giderlerinden 
faydalanabilmeleri için sizin yardım etmemeniz halinde muhtaç duruma düşecek olması, her ne şekilde olursa 
ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir. 

 

Görevinizin bulunduğu yer dışında hastalanmanız  

İzinli veya geçici görevli olarak bulunduğunuz sırada kendiniz veya bakmakla yükümlü bulunduğunuz aile 
fertlerinden birisi hastalandığı takdirde, resmi sağlık kurumuna başvurarak tedavinizi yaptırmanız gerekmektedir. 

Resmi sağlık kurumu da yoksa özel sağlık kuruluşunda muayene ve tedavinizi yaptırabilirsiniz. 
 

çalışma saatleri ve fazla mesai 
 

Suluova TSO'da haftalık çalışma süresi 4857 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen personeller için 45 (kırkbeş) 
saat, 5174 sayılı kanun 12.md.göre istihdam edilen personeller için 40 (Kırk) saattir. Bu süre, hafta içi saat 08.30-
17.30 saatleri arasında çalışılmak ve Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere uygulanır.   
 
Odamızda bir birimin görev alanı içine giren işlerin, günlük çalışma saatleri içinde bitirilmesi esastır. Ancak 
görevin ilgili mevzuat veya yönetim kurulu kararı veya genel sekreterlik emirleri ile belirli bir süre içinde 
bitirilmesinin zorunlu bulunması veya görevin gereği olarak çalışma saatleri dışında çalışılmak zorunda kalınması 
durumlarında fazla çalışma yapılabilir. 

 

Öğle Tatili   

SULUOVA TSO'da öğle saati 12.00-13.00 arası çalışanlar izinlidir.  
 

SENELİK İZİNLER 
 

1-Yıllık İzin 

Yıllık izinler her yıl Şubat ayının sonuna kadar izin plânına bağlanır, yıllık izin planına işlenir.(F.35) çalışanlara 
duyurulur ve genel sekreterlik makamınca uygun görülen bir mazeret olmadıkça plân dışında yıllık izin verilmez.  
 
Yıllık İzin Planı (F.35 ) dışında yıllık izne çıkmak isteyen çalışanımız, izne çıkmak istediği tarihten en az 20 gün 
öncesinden dilekçe ile başvurmak zorundadır. Personellerin kullandığı ve kalan izin gün sayıları Personel İzin 
Takip Çizelgesi ile güncel olarak takip edilir. 
İzinli personel, almış olduğu iznini tam olarak kullanmak zorundadır. İznini keserek geri dönemez. Ancak, idarece 
hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, genel sekreterlik makamınca göreve çağırıldığında geri dönmeye ve göreve 
başlamaya mecburdur. 

 

2-Mazaret İzni 

 Kadın çalışanlarımıza doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta 
müddetle doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki 
hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu taktirde, tabibin onayı ile kadın personel isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar Odada çalışabilir. Bu durumda personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası 
sürelere eklenir.  
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 Kadın çalışanlarımıza, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni 
verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler.  

 Erkek çalışanlarımız karısının doğum yapması sebebiyle, isteği üzerine üç gün izin verilir.  

 5174 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi kapsamında istihdam edilen çalışana isteği üzerine, kendisinin veya 
çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin 
verilir. İş Kanununa tabi personele ise kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya 

kardeşinin ölümü hallerinde 3 güne kadar izin verilir.  
 
Yukarıda belirtilen haller dışında mazeret izin isteyen çalışanlarımıza, bir yıl içinde toptan veya parça parça olmak 
üzere, genel sekreterlik oluru ile en çok on güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izin personel için bir hak 
olmayıp, mazeretin genel sekreterce yerinde görülmesi şartına bağlıdır. O yıl içinde yıllık izin hakkı olan personele 

bu tür mazeret izni verilmez.  
 

3- Hastalık izni  

Oda çalışanlarımıza, hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca veya anlaşmalı sağlık kurullarınca verilecek 
raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın, aşağıdaki esaslar dairesinde 
makam onayı ile izin verilir.  
 Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlara en çok üç aya kadar  
 Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara en çok altı aya kadar  
 On yıl ve daha çok hizmeti olanlara en çok on iki aya kadar  
 Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on 

sekiz aya kadar  
 
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir 
katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen Oda personeli hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 
 

4- Aylıksız veya ücretsiz izin  
 

Oda çalışanımızın bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde, hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş 
ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, 
bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, çalışana istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 
  
Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, çalışan derhal görevine 
dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine 

dönmeyenler, Odadaki görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 
 

 

 

 

SEYAHATLER 
SULUOVA TSO'da bir yere geçici olarak görevlendirilenlere harcırah verilir. Harcırah miktarının belirlenmesi 
açısından görevlendirilecek olanlar, mevzuata göre şu iki gruba ayrılır: 
 

1. Grup Organ üyeleri, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, kuruluş dışından odanınn 
görevlendireceği kişiler 

2. Grup Memur ve hizmetli ve diğer personel 

 
Şehir içi görevlendirilmelerde görevliye yevmiye ödenmez. 
 

Oda tarfından şehir dışına görevlendirilen (eğitim-Fuar vs.) çalışan, seyahate çıkmadan önce yönetmeliğe göre 
seyahat ve iş avansını alır. Seyahat avansı, brüt yevmiye miktarının 2/3 ü ile yol ve konaklama masrafları 

toplamından fazla olamaz. 
 

Yemek Masrafları 

Otelde konaklanması halinde (kahvaltının otel ücreti içinde yer alması nedeniyle) yevmiye tahakkukunda kahvaltı 
dikkate alınmaz. Tam yevmiye ödenir. Yemek masraflarının Odaca veya gidilen tarafça karşılanması halinde ise 

bunlara yevmiyelerinin yarısı ödenir.  
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Konaklama ve Yol Giderleri 

Yukarıda yer alan tablonun  1. grubunda belirtilenler 4 veya 5 yıldızlı otellerde konaklar. 2. grupta belirtilen 
çalışanların otel sınıfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak eşlik etme zorunluluğunun bulunduğu 
durumlarda 2. gruptakiler 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklayabilir.  
 
Ayrıca 1. grupta belirtilenler uçakla veya trenle (birinci mevki yataklı) seyahat edebilir. 2. gruptaki personel ise 500 
km.’nin üzerinde olan seyahatlerde genel sekreterin onayı ile uçak ile seyahat edebilirler.  
 
Şehir dışı geçici süreli görevlendirmelerde şehirlerarası nakil vasıtaları giderleri dışında zorunlu olarak yapılacak 
sair ek ulaşım giderleri de, Odaca karşılanır.  
 
Yol ve konaklama masraflarının belgelendirilmesi mecburdur, yoksa bunlar için ödeme yapılmaz. 
 

TOPLANTILAR 
Düzenleyeceğiniz toplantının verimli geçmesi için toplantının gündemi, katılımcıları ve yürütücüsü belli olmalıdır. 
Her toplantı sonrası  alınan kararlar personel toplantı defterine yazılı/yapıştırılmalıdır.  
Tüm etkinlik, toplantı, seyahat vs. bilgileri hakkında Odada tüm çalışanlara bilgi dağıtımı yapılmalıdır 
 
SULUOVA TSO’'da yapılacak tüm toplantılarda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 
 
 Genel Sekreterin Lüzumlu görmesi halinde yada Personelden gelen talep üzerine toplantılar yapılır. 
 Toplantılara İzinli yada hasta olmayan tüm personel katılmak zorundadır. 
 Toplantıdan önce toplantının yapılacağı ortam tüm ekipmanları ile kontrol edilmeli ve varsa eksiklikleri 

giderilerek, kullanıma hazır hale getirilmelidir.  
 

Toplantılar 

 Çalışanların tümünün iştirakiyle yapılır. 
 Tüm çalışanları ilgilendiren ana konular konuşulur.  
 Toplantıda ana hatlarıyla bir önceki toplantıdan sonraki faaliyetler ve hedeflerin gerçekleşme durumu 

hakkında her çalışan ekibe bilgi verir. 

 Toplantıda çalışanlar sunumlarını istediği format ve şekilde yapabilir.  
 

SULUOVA TSO DA VERİ GÜNCELLİĞİ 

SULUOVA TSO üyelerine ulaşımın sağlıklı ve kolay yapılabilmesi için, üyelerin kayıtlarının güncel olarak 
saklanması konusu büyük önem taşımaktadır. Oda üyelerinin güncel tüm bilgileri TOBB-Net Üyelik Modülünde 
tutulmaktadır. Bu kapsamda;   
 
 Yapılan her seminer/eğitim/toplantı vs. sonrasında katılımcıların iletişim bilgileri mutlaka alınmalı, alınan 

iletişim bilgileri Oda Sicil Memuru'na derhal iletilmelidir. 
 Suluova TSO üyesi ile birebir görüşmeler sırasında üyenin özellikle iletişim bilgileri TOBB-Net Üyelik 

Modülünden kontrol edilmeli ve bilgilerin değişmiş olduğu anket veya üye ziyaret formlarındaki bilgilerle 
güncellenir.   

 TOBB-Net Üyelik Modülünün güncelliği Oda Sicili Müdürünün  sorumluluğundadır.  

 
SULUOVA TSO DA OFİS DÜZENİMİZ 

Mesai sonlarında çalışanlarımız kullandığı bilgisayarların, ekranların, yazıcıların ve kullanımdaki tüm elektrikli 
cihazların kapandığından emin olarak odadan çıkar. 
 Mesai sonrası bilgisayarların, monitörlerin, cihazların, kapı ve pencerelerin açık kalıp kalmadığı ilgili kattan en 

son çıkan çalışanımız tarafından kontrol edilir. 
 Tüm çalışanlar özellikle oda girişinde bulunan personeller, gün içinde masasından uzun süreli ayrıldığı her 

zaman masasını düzenli biçimde terk eder. Aynı zamanda gün sonunda ofisten ayrılırken masasını düzenli 
olarak bırakır.  

 Oda için önemli evrakların hiç birisi (resmi yazı, fatura, makbuz, üye bilgisi vs.) masa üzerinde görünen, açık 
bir şekilde bırakılmaz, düzenli bir şekilde saklanır.  

 Kişiye ait tüm açık ve kapalı alanların düzeni  (çekmece, komidin, raflar, dolaplar) kullanıcısı olan personelin 
sorumluluğundadır. 

 Toplantı salonları, toplantı sonunda temiz, düzenli, elektronik aletler kapalı ve yerinde bırakılır.  

 Oda önünde, dışarıdan kötü görüntü oluşturacak her hangi bir yerde çalışanlar sigara içemez.  
 

 

SULUOVA TSO DA PROFESYONEL İŞ YAŞAMI İÇİN ÖNERİLER 

Planlama Yapmak 
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 Kendinize planlama yapmak için zaman ayırın. 
 Yapmanız gereken tüm işleri öncelik sonralık sıralamasına bakmaksızın yazın. 
 İşleri yazarken detaylı yazmaya özen gösterin. 
 Eş zamanlı pek çok işle uğraşıyoruz. O işlerin tamamlanması için gerekli olanları ana başlık altında toplayın.  

 

İş Takibi 

 Muhakkak bir not defteri edinin. 
 Her türlü toplantı ve görüşmede defter ve kaleminiz bulunsun. 
 Tamamlamanız gereken işleri not alın, tamamlayın, ilgililere raporlayın. 
 İşin tamamlanması için öngördüğünüz tarihle ilgili bir gecikme olacaksa mutlaka bunun bilgisini ilgili kişilerle 

önceden paylaşın.  
 Kurum adına dışarıya gönderdiğiniz e-postalarınızda "cc" bölümüne Genel Sekreter  ve/veya Genel Sekreter 

Yardımcısını yazın. 

İş Kalitesi 

 Görevinizle ilgili mevcut dokümanları ‘’Suluova TSO Kalite Yönetim Sistemi" Dosyasından araştırın.  Kalite 
Hedeflerinizi, İş Süreçlerinizi, Yıllık izinlerinizin kullanımı gözden geçirin, biriminizde yapılan çalışmaları 
dikkatle okuyun.  

 Daha önceden ilgili işi yapmış bir kişi varsa onunla iletişime geçin, tecrübelerini, önerilerini alın.  
 İşi üstün körü yapmakla değil, titiz yapmakla ilgilenin. Ama gereksiz detaylarla çok vakit kaybetmeyin. Sizden 

sonra işi alan kişi o işi toparlamak için uğraşmasın. Elinizdeki mevcut veriler ve becerilerle mümkün olan son 
haline getirerek işlerinizi teslim edin.  

 Her tamamladığınız işte, “Bu işi   nasıl daha iyi yapabilirim?” diye düşünün. Tecrübelerinizi ilgili olabilecek 
tüm ekiple paylaşın. Bir kişinin tamamladığı bir iş sonrasında gelişim alanlarını tespit etmesi o kişinin 
eksikliğinden değil kalitesindendir.  

 Yaptığınız her işte maliyetini hesap edin. "Kaliteyi düşürmeden maliyeti nasıl düşürebilirim?" Sorusunu sorun. 
Alternatifler geliştirin.  

 “Bekletmeme disiplinine sahip olmak, bekleyebilme sabrını gösterebilmek” çok önemlidir. Ekip 
arkadaşlarımıza ve üyelerimize zamanında cevap verin.  

 Dışarıda bir görüşmeye vb. gidecekseniz ya da dışarıda bir işiniz varsa mutlaka ekip arkadaşlarımız 
haberdar edilmelidir.  

 

Verimlilik 

 İşleri telaş içinde yapmak insanı yorar. İşlerinize er (hemen) başlayın. Yapılmasına karar verdiğiniz işle 
eylem arasında zaman koymayın.  

 Masanız düzenli olsun. Dağınık çalışmayı seviyor olabiliriz ama düzenli bir işin ön koşulu düzenli bir 

ortamdan geçer. 

 
Bunlara Dikkat Edelim! 

‼ Üyelerimizle ilgili yaptığımız sesli yorumlara aman dikkat! Bir üye bizi çok kızdırmış olabilir, komik olabilir, 
acayip olabilir. Bunlar hakkında o kişinin gıyabında yaptığımız yorumlar o an için rahatlamamıza sebep 
olabilir. Ama gerçekte yaptığı tek şey yavaş yavaş kurumun üye ilişkisi anlayışını değiştirmektir.  

‼ Kurum içinde pek çok farklı konu konuşulmaktadır. Kurumda konuşulanlar kurumun içinde kalmalıdır. 
Ailelerimize, arkadaşlarımıza taşıdığımız iç bilgiler sakıncalıdır. Yanlış anlaşmalara sebep olabilir. 
Kurumun mahremiyeti ile ilgili konular mutlaka iç bilgi olarak kalmalıdır.  

‼ Mevcut görevini önemsiz bulma !!! SULUOVA   Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yapılan her iş çok 
değerlidir. Bazen insan farklı bir görevin tanımını daha önemli ya da emek harcanası görebilir. Oysaki 
kişinin mevcut işine verdiği değer, yapıp ettikleri sonraki çalışmaları belirler.  

‼ Unutmayın, SULUOVA   Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan herkes sorumlu olduğu işi iyi yaptığında 

bütünde iyi olabiliriz. Mevcut görevimizin yeterli önemli sahip olmadığını düşünmek büyük bir iş tuzağıdır .  

 
Suluova   Ticaret ve Sanayi Odası Çalışanı Nasıl Olmalıdır? 

 Çözüm odaklı 
 İş bitirici 
 Çok yönlü düşünen 
 Yaptığı işin detayına hakim 
 Öngörü sahibi 
 Bütünü gören 
 İyi niyetli 
 Yardımsever 
 İşi sahiplenen 

 Kurumu sahiplenen 
 Gelişim odaklı 
 Gerektiğinde inisiyatif alabilen 
 İyi bir dinleyici 
 Düzenli 
 Temiz 
 Güler yüzlü 
 Üslubu düzgün 
 Doğal ve nazik 
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 Üyenin çıkarlarını her zaman gözeten 
 İçten 

 Dakik 
 Düşünceli 

 

 
 
 

 
 

I LETI ŞI M BI LGI LERI MI Z 

 
 
 
İSİM 

 
UNVAN 

   DAHİLİ 
TELEFON 

 
E-POSTA 

Yalçın ÇAKMAK Genel Sekreter 1 y_cakmak0561@hotmail.com 

Emre TEŞEŞ Ticaret Sicili Müdürü 11 emretekes@hotmail.com 

Abdullah YANAR Ticaret Sicil Müd.Yar. 12 abdullahyanar@mynet.com 

Abdullah YANAR Muhasebe-SatınAlma 12 abdullahyanar@mynet.com 

Yalçın ÇAKMAK Arşiv-Kalite-Akreditasyon 13 y_cakmak0561@hotmail.com 

Yalçın ÇAKMAK 
Bilgi İşlem-Basın Yayın 
Yardımcı Hizmetler 

13 y_cakmak0561@hotmail.com 

Yalçın ÇAKMAK Dış Ticaret    13 y_cakmak0561@hotmail.com 

Veli USTA Hizmetli 16 Veliusta87@gmail.com 

 
Oda Tel : 0 358 417 1289 
Oda Faks : 0 358 417 6592 
 
Oda E-Mail: stso@ttmail.com 
Oda Wep   : suluovatso.org.tr    
 
Borsa Mah.Atatürk Bulvarı No:219  SULUOVA-AMASYA 
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