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VĠZYON  

Bölgenin geliĢimine katkı sağlayan, üyelerimizin yenilikçi uygulamalarla fark yaratacağı  global ölçekte geliĢimine yön veren tarım ve gıda ile 

turizm ve tekstil zenginliklerini değerlendirerek bu sektörlerin baĢkenti haline getirecek Ģekilde öncü ve lider Oda olmak. 

 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu‟nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 

 

MĠSYON 

Kurumsal saygınlığımız içerisinde; sürekli öğrenen ve geliĢen, öncü ve örnek bir kurum olarak, üyelerimize ihtiyaçlarının ve beklentilerinin 

ötesinde rekabet üstünlüğü sağlamaları için yenilikçi ve değer katıcı tarafsız, hızlı ve doğru hizmetlerimiz ile yanlarında olmak. 

 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu‟nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 

 

ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ POLĠTĠKASI 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak;  Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, MüĢteri Memnuniyeti, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

gereği, üye odaklı olmayı, üyeler, paydaĢlar ve personelinin  memnuniyetini ve geliĢimini hedeflemeyi, verdiği hizmetlerde teknolojik 

geliĢmeleri takip ederek üyelerine daha hızlı ve güvenli hizmet sunmayı, çevreye duyarlı, doğal kaynak kullanımına hassasiyet göstermeyi, 

Yönetim Sistemleri  konusundaki sürekli iyileĢtirme ve geliĢtirmeyi destekleyerek, iĢ sağlığı ve güvenliğini korumayı, üye Ģikayetlerini azaltarak 

memnuniyetini arttırmayı ve bilgi güvenliğini sağlayarak korumayı, yasal Ģartlara uygun hareket etmeyi,  tüm süreçlerinde sürekli geliĢimi 

taahhüt eder. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

MALĠ POLĠTĠKA 

 1.      ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karĢılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaĢtırılması ve geliĢtirilmesi,   üyeleri 

ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanıĢmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı 

hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleĢtirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde 5174 sayılı Kanun‟da belirtilen gelir 

kaynaklarını kullanır. 

2.       ġUTSO‟nun verdiği hizmetler ve aidatlara iliĢkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun‟da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl 

öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koĢullarına göre belirlenir. 
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3.      ġUTSO‟nun bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk 

ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır. 

4.      ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası‟nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir 

ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

5.       Bütçeden harcama, yönetim kurulu baĢkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile 

yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır. 

6.       Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak 

Ģartıyla, genel sekreter tarafından re‟sen yapılabilir. 

7.       Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden ġUTSO, genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına 

uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. 

8.       ġUTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında Ģeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini 

benimser. 

9.       Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaĢtırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme 

komisyonuna, ilgili organlara sunar. 

10.    Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koĢullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde 

kullanımı konusunda bir sistem kurar.                                                                     

11. ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iĢtirak olarak, bağlı ortaklıklar 

kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında 

kullanılmasına izin verilmez. 

12.  Gayrimenkullerin yönetimi; gayrimenkullerin yönetiminde risk almadan, sadece bilinen tanınmıĢ firmalara kiraya verilerek kira geliri 

elde edilir. 
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13. ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ĠĢtirakler MĠB-FR/15 ġUTSO Menkul ve Gayrimenkuller Formunda belirtilmiĢtir. Varlıklarının 

yönetiminde, korunmasında, kurum faaliyetlerinde etkin ve verimli kullanılmasında yasal Ģartlar öncelik olmak üzere Mali Risk Analizinde 

tespit edilen tehlikelerden korunmak üzere alınan kurumsal idari tedbirleri ilgili, yetkili tüm kademelerde uygular.  

14.  ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, sahip olduğu nakit değerlerin yönetiminde “Sıfır Risk” ilkesine uygun çalıĢır.  

- Nakit değerler birden fazla güvenli bankada tutulur.  

- Nakit değerlerin kullanımında, vadesiz mevduat hesapları çalıĢtırılır. Kurumun ödemeleri mümkün olduğunca vadesiz mevduat hesaplarından 

yapılır.  

- Banka Hesaplarımız MĠB-FR/24 Banka Mevcutları Formunda belirtilmiĢtir. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

ĠNSAN KAYNAKLARI POLĠTĠKASI 

                                    

ġanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası misyon ve vizyonunun çalıĢanlarının etkin katkısı  ile gerçekleĢeceği inancıyla, uygun iĢe uygun kiĢiyi seçerek 

iĢe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, motivasyonu artırarak çalıĢan  bağlılığını geliĢtirmek ve hizmet 

odaklı çalıĢarak üye ve kurumun faydasını sürekli gözetmeyi benimser.   

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI 

Ulusal ve Uluslararası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği standart ve mevzuatlarını Oda yapımıza uyarlayarak çağdaĢ, etkin iĢ sağlığı ve güvenliği 

sistemini kurup sürekli geliĢtireceğimizi taahhüt ederiz.  

Tüm hizmet alanlarımızda, gerek çalıĢanlarımızın gerekse üyelerimizin çalıĢma konforlarını ve memnuniyetlerini en yüksek seviyede tutmak 

temel yaklaĢımımızdır. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.   
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ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ POLĠTĠKASI 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yasa ile belirlenmiĢ görev ve yetkileri ile Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenmiĢ hizmetlerini, üye 

odaklılık ilkesini esas alarak; üyelerin talep, öneri ve Ģikayetlerini çözüm odaklı bir Ģekilde sonuçlandırarak hızlı, etkin ve kaliteli hizmet 

anlayıĢıyla gerçekleĢtirmeyi kabul etmiĢ, bütünleĢmiĢ bir yapı içerisinde tüm süreçlerimizi iyileĢtirerek, üye memnuniyetini sürekli arttırmayı 

taahhüt eder.                                                                                                                                                                                                                       

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  Bilgi ĠĢlem Politikasının amacı, güçlü ve kurumsal altyapısı ile odanın hizmetlerinde teknolojik yenilikleri 

takip ederek, üyelerine dünya standartlarında hizmet vermek, üyelerin mesleki etkinliklerini kolaylaĢtırmaktır.  

 

Bilgi güvenliği; odadaki hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması,  meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve iyileĢtirmelere yönelik ilgili 

yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniĢ çaplı tehditlerden korunmasını sağlar. 

 

Bilgi güvenliği olarak bilginin gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği unsurlarını hedefler. 

 

KurmuĢ olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çağın gereklerine uygun Ģekilde geliĢtirilmesi, güncellenmesi ve iyileĢtirilmesini 

taahhüt eder.  

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

HABERLEġME, ĠLETĠġĠM, YAYIN POLĠTĠKASI 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  olarak sunduğumuz hizmetlerin hedef kitlemize zamanında ve doğru iletilmesi, üyelerimizle   etkin iletiĢim 

kurarak  geliĢmesini sağlamayı amaç edinmiĢtir. Bu amacımızı yerine getirmek için, haberleĢme, iletiĢim ve yayın stratejilerimizi  belirleyerek,  

çalıĢanlarımıza, üyelerimize ve paydaĢlarımıza duyururuz.  Yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyayı kapsamlı biçimde kullanarak sürdürülebilir 

etkili iletiĢimi sağlarız.  Faaliyetler ve hizmetler konusunda basın bültenleri oluĢturarak kamuoyu ile paylaĢırız, kitlelere duyururuz.  

 

Üyelerin tercih ettiği iletiĢim yöntemini belirleyerek  buna uygun faaliyetler yürütürüz. GeliĢen ve yenilenen teknolojiyi takip ederek uyum 

sağlarız.  Doğru ve etkili iletiĢim araçlarını kullanarak, Web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız,  elektronik ortamlar ve basılı yayınlarımız ile  

duyururuz. Ġlimizin tanıtımına ve sosyal-ekonomik geliĢmesine katkı sağlayacak faaliyetleri planlayarak gerçekleĢtiririz. ihtiyaçlara ve geliĢen 

yönetim sistemlerine uygun olarak iletiĢim araç ve ortamlarımızı yenileriz.  

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.                                                                           



 

 

 

 

 

                                                                                                 ORGANİZASYON ŞEMASI 

                                

                              Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
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ġUTSO’NUN ETĠK KURALLARI 

 

ġUTSO’NUN KURUMSAL 

DEĞERLERĠ 

ġUTSO’NUN TEMEL 

PERSONEL ĠLKELERĠ 

1-NEZAKET VE SAYGI 

2-AMAÇ VE MĠSYONA BAĞLILIK 

3-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK 

4-SAYGINLIK VE GÜVEN 

5-BĠLGĠ VERME, SAYDAMLIK VE 

KATILIMCILIK 

6-SORUMLULUK 

7-KAYNAKLARIN KULLANIMI 

1-MÜġTERĠ ODAKLILIK 

2-YENĠLĠKÇĠLĠK 

3- GĠZLĠLĠK 

4- EKĠP ÇALIġMASI 

 

 

 

1-HĠZMET KALĠTESĠ 

2-VERĠMLĠLĠK 

3-PERFORMANS 

            Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 06.12.2018 tarih ve 35/96 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
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HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
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SAYFA NO 
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NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 
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MECLĠS 

                    

11 

 

MECLĠS BAġKANI 

                

13 

 

YÖNETĠM KURULU 

 

14 

 

YÖNETĠM KURULU BAġKANI 

 

16 

 

DĠSĠPLĠN KURULU 

 

18 

 

MESLEK KOMĠTESĠ/KOMĠTELERĠ 

 

19 

 

HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU 

 

20 

 

SATINALMA KOMĠSYONU 

 

22 

DĠĞER KOMĠSYONLAR 

1.ARGE PROJE GELĠġTĠRME KOMĠSYONU-23 

2.DIġ ĠLĠġKĠLER TĠCARET FUAR SERGĠ VE SEKTÖREL FAALĠYETLERĠ ĠZLEME KOMĠSYONU-24 

3.ENERJĠ SANAYĠDE DĠJĠTALLEġME YENĠLĠKÇĠLĠK VE ENDÜSTRĠ 4.0 LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KOMĠSYONU-25 

4.KÜLTÜR TURĠZM EĞĠTĠM SAĞLIK KOMĠSYONU-26 

5.KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Ġġ VE YATIRIM ORTAMININ  ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ FĠNANSAL HĠZMETLERĠN  GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġVĠK 

UYGULAMALARINDA ETKĠNLĠK GĠRĠġĠMCĠLĠK ĠġGÜCÜ PĠYASASI GENÇ ĠSTĠHDAMI MEVZUATLARI ĠZLEME KOMĠSYONU -27 

6.TARIM HAYVANCILIK GIDA KOMĠSYONU -28 

7.GÖÇ VE MÜLTECĠ KOMĠSYONU-29 

8.ĠNġAAT MĠMARĠ YAPI GELĠġTĠRME DENETĠM KOMĠSYONU-30 

9.TEKSTĠL KOMĠSYONU -31 
 

23-31 
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AKREDĠTASYON ĠZLEME KOMĠTESĠ 32 

TOBB ġANLIURFA GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU & 

TOBB ġANLIURFA KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU  

34 

TOBB ġANLIURFA GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ĠCRA KOMĠTESĠ & 

TOBB ġANLIURFA KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ĠCRA KOMĠTESĠ 
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BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ DĠSĠPLĠN KURULU 37 
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ETĠK KURULU 39 
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GÖREV TANIMI MECLĠS  

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  - 

TOBB-BAKANLIK 

Bağlı alt pozisyonlar KOMĠSYONLAR, YK. YK BAġKANI 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek 

Meclis üyelerinin seçiminin kesinleĢmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme 

komisyonunu seçmek, 

Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek 

Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak 

Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak 

ÇalıĢma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek 

Üyeleri arasında veya üyelerin yapmıĢ oldukları sözleĢmede yer alması halinde bu sözleĢmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek 

üzere tahkim müesseseleri kurmak, Yönetim Kurulunca hazırlanan hakem ve bilirkiĢi listelerini onaylamak 

Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak 

Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra 

etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat iĢlemlerini baĢlatmak 

TaĢınmaz mal almaya, inĢa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaĢtırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu 

Kanun hükümleri çerçevesinde Ģirket ve vakıf kurmaya veya kurulu Ģirketlere ortak olmaya karar vermek 

Oda iç yönergesini kabul etmek, 

Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine iliĢkin olarak verilecek kararlara karĢı yapılan itirazları 

incelemek ve kesin karara bağlamak 

Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danıĢma kurulları kurmak 

Yurt içi ve yurt dıĢı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluĢlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek, 

Tahsili imkânsızlaĢan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, 

deprem ve benzeri tabiî  afetler gibi, iradesi dıĢında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin 

aidat borçlarının ve gecikme zamanlarının 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. 

Meclis; 

- Yıllık Bütçe- bütçe eklerinin onaylanmasında ve tadilinde son onay makamıdır.  

- Aylık ve yıllık hesapların gözden geçirilmesi, onaylanmasında ve ibra edilmesinde son onay makamıdır,  



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 
Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

PROTOKOL  

GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN TANIMI  
YKB-TN/01 

 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  

ENTEGRE  YÖNETĠM  TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  

GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

12 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

 

- Menkul (ĠĢtirakler vb.) ve gayrimenkullerin satın alınmasında son onay makamıdır,  

- Ġnsan kaynakları için kadro açılmasında yıllık Bütçe eki olarak onaylanmasında son onay makamıdır,  

- Hizmet ücretlerinin ve aidatların onaylanmasında son onay makamıdır.  

-Her yıl Genel Sekreterin harcama yetkilerinin ve kasada tutulması gereken para miktarının  

belirlenmesi, 

 Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

diğer Görevine iliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

TOBB Akreditasyon ġartlarını yerine getirme 

 

 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıĢ olmak, SeçilmiĢ olmak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

Mevzuat konusunda bilgili olmak 

Meclis üyesi olması, Meslek Komitesi asıl üyesi olmak 
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GÖREV TANIMI MECLĠS BAġKANI  

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  TOBB-BAKANLIK 

Bağlı alt pozisyonlar Meclis  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Meclis BaĢkanına Meclis BaĢkan Yardımcısı Vekalet eder, 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Odayı protokolde temsil etmek veya yetki vereceği baĢkan vekili veya üyelere temsil ettirmek. 

Meclis müzakerelerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek.  

Meclisi toplantıya çağırmak.  

Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu ve meslek komitesi toplantılarına katılmak.  

Asil üyeliklerde boĢalma olduğu taktirde meslek komitesinin meclis yedek üyelerinden sırası geleni (genel sekreter kanalı ile) 

toplantıya davet etmek.  

Meclis müzakerelerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile gereken tedbirleri almak. 

Yönetim kurulunca ve meslek komitelerince meclise arzına karar verilen konular ile meclis üyelerince verilen önerileri ve yapılan 

dilekleri de dikkate alarak meclis toplantı gündemlerini genel sekretere hazırlatmak.  

Meclisçe alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip etmek.  

Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

TOBB Akreditasyon ġartlarını yerine getirme 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıĢ olmak, SeçilmiĢ olmak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

Mevzuat konusunda bilgili olmak 

Meclis üyesi olması, Meslek Komitesi asıl üyesi olmak 
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GÖREV TANIMI YÖNETĠM KURULU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE MECLĠS 

Bağlı alt pozisyonlar GENEL SEKRETER 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

BaĢkan ve Yönetim Kurulu‟nun Risk Yönetimi sorumlukları:  

Riskin stratejik bakıĢ açısını belirleme ve risk iĢtahı ayarlama  

Risk yönetimi yapısını kurma ve Organizasyonu kriz anında yönetme 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda iĢlerini yürütmek. 

Bütçeyi,  kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliĢkin raporları oda meclisine sunmak. 

Vizyon Misyon ve Politikaların dokümantasyona eklenmesi, çerçevelenerek Odanın görünür yerine asılmasını sağlamak, diğer temel 

politikaların ise Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarına eklenerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, 

Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve uygulamadaki etkinliğini sürekli  

iyileĢtirmek, müĢteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müĢteri memnuniyetini  

arttırmak için gerekli kaynakları belirlemek ve sağlamak, 

Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak 

Oda personellerinin iĢe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek, 

Disiplin kurulunun soruĢturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını 

sağlamak. 

Hakem, bilirkiĢi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 

Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek 

Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. 

oda iç yönergesini meclise sunmak. 

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalıĢma 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. 

Oda personelinin disiplin iĢlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliĢtiren vb. üyelerini ödüllendirmek 

Bütçede karĢılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağıĢ ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, 

meclis onayı ile okul ve derslik yapmak 

Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak baĢka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek,  

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumludur 

 Personelin performansını takip etmek, 

ġUTSO Stratejik Planını hazırlayacak yönetim kurulu üyesi ile Genel Sekreterlik/personelden oluĢan komisyonu görevlendirmek, 
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ġUTSO Stratejik Planı onaylamak, izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Stratejik hedeflerin belirlenmesi, yatırım politikasına karar verilmesi, performans kriterlerinin kabul edilmesi, söz konusu 

politikaların idari kadroya devredilmesi ve  izlenmesi,  

Lobi faaliyetleriyle baĢlatılan giriĢimlerin izlenmesi ve sonuçlandırılması konusunda periyodik kontrol tarihleri kapsamında izleme 

ve takibinin yapılması,  

Yönetim kurulu üyelerinin kendi uzmanlık alanına göre yetkilendirilmesi, 

 Yönetim Kurulu;  

- Yıllık Bütçenin kurumsal hedefler dikkate alınarak hazırlanması, Meclis onayına sunulması,  

- Haftalık Gelir-Gider Hesaplarının kontrolü ve ödemelerin onaylanması,  

- Yıllık kesin mizan ve bilançonun gözden geçirilmesi ve onay için Meclise sunulması,  

- Mal ve Hizmet satın alımlarında tekliflerin incelenmesi ve sözleĢmelerin onaylanması,  

- Hizmet ücretlerinin ve aidatların belirlenmesi ve onaylanmak üzere Meclise sunulması  

 

SAYMAN ÜYE;Yönetim Kurulu içerisinde görev alan sayman üyenin gerekli görmesi halinde; kasa, harcamalar ve tahsil, tediye, 

mahsup fiĢlerini kurumda baĢka imzalayacak bir yetkilinin olmaması halinde incelenme ve onaylama yetkisi vardır.  

-Dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarını,  

-yıllık iĢ planını ve  

-yıllık bütçeyi hazırlama ve kurula sunma konularında görevlendirme yapmak(idari kadroya vermek).   

-ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, politikaları ve hedeflerin baĢarılma durumlarını takip etmek. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Oda Meclisi Asıl Üyesi Olmak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

Mevzuat konusunda bilgili olmak, 
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GÖREV TANIMI YÖNETĠM KURULU BAġKANI 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Yönetim Kurulu BaĢkanının görevde bulunamadığı zamanlarda yardımcılarından biri görevi yürütür. 

 Alınan yönetim kurulu kararı gereğince politika konularını koordine etmek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

BaĢkan ve Yönetim Kurulu‟nun Risk Yönetimi sorumlukları:  

Riskin stratejik bakıĢ açısını belirleme ve risk iĢtahı ayarlama  

Risk yönetimi yapısını kurma ve Organizasyonu kriz anında yönetme 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odanın hukuki temsilcisidir. 

Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet planının hazırlanma süreçlerine katılmak. 

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Yönetim Kurulu BaĢkanı ; Kalite Politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, bunların yer aldığı  

Entegre Yönetim/kalite Yönetim el kitabını onaylayarak yürürlüğe sokmak, 

Akreditasyon Ġzleme Komitesi baĢkanı olarak en az 3 ayda bir toplantı yapmak, Stratejik Plan ve Akreditasyon sistemi konularındaki 

çalıĢmaları denetlemek, gözden geçirmek. 

Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek. 

KuruluĢa ait müĢteri Ģartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmek, 

Kalite Politikasını oluĢturmak, Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri belirlemek, onaylamak, 

Kalite hedeflerinin oluĢturulmasını güvence altına almak. 

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısını yapmak. Yönetimin Gözden geçirmesi toplantılarına baĢkanlık etmek 

Kaynaklarının mevcudiyetini güvence altına almak (Ġnsan Kaynakları, alt yapı, çalıĢma ortamı) 

Kalite Yönetim Sistemini ve bu sistemde yapılacak değiĢiklikleri planlamak Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü sağlamak. 

Sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanmasını ve kuruluĢ içerisinde iletilmesini güvence altına almak. 

KuruluĢ içerisinde uygun iletiĢim proseslerinin oluĢturulmasını sağlamak. 

 Entegre Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi ile ilgili görev ve yetkileri;  

a.Entegre Yönetim Sistemi politikası ve hedefleri belirlemek, çalıĢan personele iletilmesini, anlaĢılmasını ve uygunluğunun 

sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,  

b. Entegre Yönetim Sisteminde belirtilen Ģartlardan hareketle Sistemi kurmak, planlı ve etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını 

sağlamak,  

c. Entegre Yönetim Sisteminin geliĢtirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaĢılması amacı ile personel dahil olmak 

üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak,  
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d. Entegre Yönetim Sistemini müĢterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,  

e. Entegre Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmıĢ aralıklarla 

sistemi gözden geçirmek,  

f. Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına baĢkanlık yapmak.  

g. TOBB Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü sistemin oda da kurulmasını etkinliğinin arttırılması, kontrolü ve gerekli durumlarda 

revizyonu ile ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak.  

h. Oda ve üyeleri adına politika ve temsil faaliyetleri ürütmek,  

Diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

En az iki yıl Odaya kayıtlı olmak, 

Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak seçilmiĢ olmak, 

Mevzuat konusunda bilgili olmak, 
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GÖREV TANIMI DĠSĠPLĠN KURULU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  MECLĠS 

Bağlı alt pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden BaĢkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaĢlı üye kurula baĢkanlık eder. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

5174 sayılı kanunun ilgili maddelerine dayanılarak 02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı resmi gazetede yayınlanan oda ve borsa 

üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları hakkındaki yönetmelik hükümlerin, uygulamak, 

Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek, 

AlınmıĢ olan  kararların gerekli görülenleri Yönetim Kuruluna/ genel sekreterliğe sevk etmek. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

 En az iki yıl Odaya kayıtlı olmak, 

Seçim tarihinden itibaren yirmi beĢ yaĢını doldurmuĢ olmak,  

Ġflas etmemiĢ ya da iflas etmiĢ olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmıĢ olmak, 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıĢ olmak, 

 Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

Daha önce herhangi bir disiplin veya para cezası almamıĢ olmak, 

En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

Meclis üyesi olmamak. 

Disiplin Kurulu, Meclis‟ce dört (4) yıl için,  kayıtlı olanlar arasından seçilen altı (6)  asil ve altı (6) yedek üyeden oluĢur. 

Disiplin kuruluna seçilmiĢ olmak, 

Meclis baĢkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu baĢkan ve üyeliğine seçilemezler 
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GÖREV TANIMI MESLEK KOMĠTESĠ/KOMĠTELERĠ 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Meslek Komitesinin BaĢkanının bulunamadığı zamanlarda yardımcısı görevi yürütür. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur.  

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüĢülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. 

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda baĢkan, baĢkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy 

kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. 

Mesleklerine ait iĢler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araĢtırma yapmak ve 

istemi cevaplandırmak. 

Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 sayılı kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

En az iki yıl Odaya kayıtlı olmak, 

Seçim tarihinde itibaren yirmi beĢ yaĢını doldurmuĢ olmak,  

iflas etmemiĢ ya da iflas etmiĢ olsa bile itibarını yeniden kazanmıĢ olmak, 

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak   

Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıĢ olmak, 

Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 

Okur-yazar olmak. 
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KOMĠSYONLAR 

GÖREV TANIMI  

HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  MECLĠS  

Bağlı alt pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odamıza ait tüm hesapları incelemek 

Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, kesin hesabı tekliflerini tetkik etmek. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karĢılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek. 

Oda Meclis BaĢkanlığı tarafından havale edilen iĢleri tetkik etmek. 

Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve bir baĢkan yardımcısı seçer. Komisyona baĢkan, yokluğunda 

yardımcısı baĢkanlık eder. 

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre 

içerisinde incelemek ve raporlamak. 

Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iĢ ve iĢlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek. 

Hesapları Ġncelenme Komisyonu  ; 

-Yılsonu kesin hesapların incelenmesi ve uygunluğuna iliĢkin Meclise rapor sunması,  

-Yıllık bütçe hakkında görüĢ raporu hazırlanması ve Meclise sunulması,  

-Aylık mizanların incelenmesi ve uygunluğuna iliĢkin Meclise rapor sunması, 

Yıllık iĢ planının bütçesi Mali iĢler birimi+ genel sekreter + Hesapları inceleme komisyonunca hazırlanır. 

Stratejik plan bütçesinin 3 aylık periyotlarla incelenmesi  (Hesapları Ġnceleme Kom. karar tarihi 02.11.2018/5) 

Komisyonda ağırlıklı olarak mali geçmiĢi olan kiĢiler görev alır. 

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser 

oy kullanılmaz. 

diğer Meclis üyelerinin seçiminin kesinleĢmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme                                                      

komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.  

Komisyon, en az üç en çok yedi üyeden oluĢur. Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve bir baĢkan yardımcısı 

seçer. Komisyona baĢkan, yokluğunda yardımcısı baĢkanlık eder.  

Komisyon üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy 

kullanılmaz. 

Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, ilgili komisyon baĢkanı tarafından tutulur 
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ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere verilir. 

Komisyon çalıĢmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleĢim katılmayan üyenin durumu komisyon baĢkanı, yokluğunda 

yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis baĢkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düĢürülme kararı 

verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düĢmesi halinde, boĢalan komisyon 

üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır. 

Komisyon, çalıĢmalarında genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüĢüne baĢvurabilir. Genel sekreter veya hizmet birimi 

yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.  

Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dıĢında da toplanılabilir. 

Performans kriterleri  

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Oda Meclisi Asıl Üyesi Olmak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 
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GÖREV TANIMI SATINALMA KOMĠSYONU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  gündeme gelen iĢe ait teklifleri inceler, belirtilen süre içinde verilmeyenleri 

değerlendirmeye almaz.  

Verilen tekliflerde noksan bilgi ve belge bulunduğunda, bu  noksan bilgi ve belge teklifler arasında eĢitsizlik yaratmayacak ve vakit 

kaybına sebep olmayacak nitelikte ise tamamlatılması yoluna gider ve değerlendirmeye alır. 

Diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri  

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Meslek Komitesi asıl üyesi olmak  

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 
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DĠĞER KOMĠSYONLAR 

GÖREV TANIMI 1.AR-GE PROJE GELĠġTĠRME KOMĠSYONU 

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Odamız dıĢ paydaĢ iç paydaĢ toplantılarında yapılan SWOT analizlerine göre proje tavsiyelerinde bulunmak, 

Ar-Ge bilincinin oluĢması ve yaygınlaĢmasını sağlamak, 

Üyelerin projelerinin hazırlanması ve takibi iĢlerinde destek 

sağlamak, Patent/Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili çalıĢmalarını yürütmek, Ar-Ge ve ilgili konular için eğitim 

faaliyetlerinde bulunmak, ilimizin Ar-Ge projesi ile Patent geliĢiminin istatistiğini tutmak, ilimizin teknolojik geliĢmiĢlik düzeyini 

arttırmak için çalıĢmalar yapmak tavsiyelerde bulunmak 

Ġlimizde yürütülen projeleri araĢtırmak, mevcut durum analizi yapmak, konu ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, 

Ġlimiz geliĢim eksenine göre proje tavsiyesinde bulunmak, 

Ġlimiz sorunlarına göre ARGE Proje tavsiyesinde bulunmak, 

Ġlimiz geliĢen ve ön plana çıkarılmak istenen sektörler ile fizibilite çalıĢması için tavsiyelerde bulunmak, 

Kümelenme çalıĢmaları için öncelikli sektörlerin araĢtırılması,  

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 2.DIġ ĠLĠġKĠLER TĠCARET FUAR SERGĠ VE SEKTÖREL FAALĠYETLERĠ ĠZLEME KOMĠSYONU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Yurt dıĢı fuarlarının incelenerek Odamız üye potansiyellerine uygun fuarları belirlemek, 

Ġlimizdeki ihracatçı sayısının artırılması için araĢtırmalar ve çalıĢmalar yapmak, 

DıĢ Ticaret eğitimlerinin etkin bir Ģekilde tüm üyelere verilmesinin sağlanması, 

DıĢ Ticareti arttırmaya yönelik ihracat prosedürleri hakkında sanayiciye ve üreticilere bilgilendirme yapıp prosedürleri ilgili kiĢilere 

aktarmak 

Ülkelerin bölgemizle alakalı ithal ettikleri ürünlerin sınıflandırılması yapılarak spesifik olarak üreticilere bilgiler vermek için 

çalıĢmalar eğitimler planlamak, 

Ġlimiz iĢletmelerinin ihracat yapmalarının teĢvik edilmesi için 0 faizli iĢletme kredisi için çalıĢmalar yapmak, tavsiyelerde bulunmak, 

Ġlimiz ürünlerinin ihracat pazarlarını artırmaya yönelik Pazar araĢtırmalarının yapılmasını sağlamak hedef pazarları tespiti etmek, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 3.ENERJĠ SANAYĠDE DĠJĠTALLEġME YENĠLĠKÇĠLĠK VE ENDÜSTRĠ 4.0 LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

KOMĠSYONU 

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden - 

 Ġlimiz sorunlarına göre lobi faaliyetlerinin belirlenmesi için tavsiyede bulunmak, 

Ġlimiz Organize Sanayi Bölgesi alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için çalıĢmalar yapmak, raporlar hazırlamak, 

Ġmalat Sanayinin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak,  

Enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karĢılaĢtığı bürokratik yükü azaltmak, 

Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi için çalıĢmalar yapmak,  

Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karĢılanması için gereken politikaların oluĢturmasında etkin rol 

almak, 

Karayolu taĢımacılığının yanı sıra diğer taĢımacılık depolama, paketleme, muayene, gözetim, ekspertiz gibi hizmet çeĢitliliğinin 

artırılması için çalıĢmalar yapmak, 

Lojistik Merkezi araĢtırmalarını yapmak, 

Ġlimizde digital medya tasarımı grafik tasarımı gibi bilgisayar destekli tasarım alanlarında ve reklamcılık pazarlama alanlarnda 

mesleki eğitim olanaklarının arttırılması için araĢtırmalar yapmak, 

Sanayimizin enerji verimliliğini özendirici çalıĢmalar yapmak 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 4.KÜLTÜR TURĠZM EĞĠTĠM SAĞLIK KOMĠSYONU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Kentin kültür, sanat ve turizm odaklı geliĢimi için incelemeler yaparak, geliĢmelerini teĢvik edici politikalar üretmek,projeler 

geliĢtirerek uygulanmasının sağlamak, sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere çalıĢmalar yapmak, 

Turizm için bölgenin özel denilebilecek simgelerinin (Göbeklitepe, Balıklıgöl,vs.) tanıtımlarının yapılması ve bu tanıtımlar ile 

birlikte bölgedeki turizm için canlılık yaratılması 

Kent bütünündeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıcı çalıĢmalar yapmak,kültürel ve sanatsal faaliyetleri iyileĢtirmek ve geliĢtirmek 

üzere çalıĢmalar yapmak,  

GeliĢtirilecek projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Konaklama tesislerinde yerli ve yabancı turistlere üye memnuniyet ve beklenti ölçen anketlerin yapılması anketlerin 

değerlendirilerek yeni politikaların belirlenmesi hizmet kalitesinin arttırılması çalıĢmaları yapmak,  

Ġlimize yönelik iç turizm ve uluslararası turizm talebinin analiz edilmesi  

MarkalaĢma ve imaj yönetimi stratejisinin belirlenmesi için çalıĢmalar yapmak,  

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

ġanlıurfa da sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik sağlık yatırımları hastane yatak sayısı ile personelin arttırılması 

kalp damar cerrahi, fizik tedavi hastanesi gibi merkezlerin kurulması için çalıĢmalar yapmak, raporlar hazırlamak, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 5.KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ Ġġ VE YATIRIM ORTAMININ  ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ FĠNANSAL HĠZMETLERĠN  

GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġVĠK UYGULAMALARINDA ETKĠNLĠK GĠRĠġĠMCĠLĠK ĠġGÜCÜ PĠYASASI GENÇ ĠSTĠHDAMI 

MEVZUATLARI ĠZLEME KOMĠSYONU  

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Odamız üyelerinin teĢviklerden haberdar olması için gerekli faaliyetlerin iletiĢimin sağlanması için tavsiyelerde bulunmak, 

GiriĢimciliğin yaygınlaĢtırılması, farkındalığın arttırılması giriĢimcilere yönelik finansal araçların geliĢtirilmesi ve eriĢebilirliğinin 

arttırılması için tavsiyelerde bulunmak, 

Ġlimizdeki iĢ olanaklarının geliĢtirilmesi ve istihdam kapasitesinin arttırılması için  araĢtırmalar yapmak,tavsiyelerde bulunmak,  

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

ÇalıĢma alanlarının altyapılarının iyileĢtirilmesi, yeni yatırım taleplerini karĢılayabilecek alanların oluĢturulması, bölgeye yönelik 

olumsuz imaj ortadan kaldırılması için acil önlemlerin belirlenmesi çalıĢmalarını yapmak, tavsiyelerde bulunmak, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 6.TARIM HAYVANCILIK GIDA KOMĠSYONU 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

 Modern tarım yöntemleri kullanılarak tarımsal yapıda dönüĢümün sağlanması çalıĢmaları yapmak,  

Tarımsal üretimde katma değerin arttırılması çalıĢmaları yapmak,  

Ürün çeĢitliliğinin sağlanması ve tarımsal girdi maliyetlerinin düĢürülmesine yönelik önlemlerin alınması ile tarımsal iĢletmelerin 

rekabet güçlerinin yeniden yapılandırılması çalıĢmaları yapmak, proje önerilerinde bulunmak, 

Ġlimizde tarıma dayalı sanayinin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak, 

Hayvancılık desteklerinin arttırılması için çalıĢmalar yapmak, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 7.GÖÇ VE MÜLTECĠ KOMĠSYONU 

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Mülteciler için iĢ olanaklarının araĢtırılarak, istihdam projeleri önerileri hazırlamak, 

Ġkamet izni, Sağlık hizmetleri, çalıĢma olanakları araĢtırmaları yapılması sığınmacıların bilgilendirilmesi çalıĢmaları yapmak,  

YaĢam ve Kültürel farklılıktan doğan alıĢma süreçlerini anketler yaparak sorunları görmek ve bu sorunların çözümü için önerilerde 

bulunmak, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 8,ĠNġAAT MĠMARĠ YAPI GELĠġTĠRME DENETĠM KOMĠSYONU 

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Kentsel DönüĢüm ve Ġmar BarıĢı hususlarında gerekli prosedürleri ilgililere sunmak 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI 9.TEKSTĠL KOMĠSYONU  

 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  YÖNETĠM KURULU+GENEL SEKRETER 

Bağlı alt pozisyonlar  

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

 Ġlimizin Türkiye genelindeki üretim payını arttırmak için araĢtırmalar yapmak,tavsiyelerde bulunmak 

Ġhracatı artırmaya ve teĢvike yönelik çalıĢmalar yapmak, 

Sivil Toplum KuruluĢları, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliĢtirmek ve organizeler yapmak için 

tavsiyelerde bulunmak. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalıĢma grupları oluĢturmak, 

Görev verildiği/komisyon oluĢturulduğu takdirde,  konuyla ilgili çalıĢmalara katılmak,   

Komisyon toplantı ve çalıĢmaları tüm üyelere açıktır . Üyeler görüĢ bildirebilirler.  DüĢünce ve çalıĢmalarından fayda beklenen ve 

üye olmayan kiĢiler de komisyon çalıĢmalarına katılabilir. 

Yapılan çalıĢmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu„„na bilgi verir.  

Oda„„dan yetki aldığı konularda Oda„„yı temsil etmek, 

Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu„„ndan ödenek talep 

edebilirler. 

diğer Toplantı ve çalıĢmalara katılmak, 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim kurulu veya meclis tarafından görevlendirilmek 
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GÖREV TANIMI ġUTSO AKREDĠTASYON ĠZLEME KOMĠTESĠ 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  ġUTSO Yönetim Kurulu/ TOBB Akreditasyon Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Yönetim Kurulu BaĢkanının BaĢkanlığında toplanır. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

Entegre  Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda Standardın verdiği görevleri ifa etmek. 

Oda‟nın en az 4 yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak/ takip etmek,  

hazırlanan Stratejik Planın hedeflerini yıllık ĠĢ Planları ile izlemek –  maliyet takibini yapmak 

Sonuçlarını yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek,  

Yapılan çalıĢmaları Oda Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamak. 

Komitenin raportörü Genel Sekreter, onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur. 

Akreditasyon izleme komitesi en az 3 ayda bir toplanır. Komite her 3 ayda bir olağan olarak toplandığı gibi, BaĢkan'ın talebi veya 

herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.  

Akreditasyon Ġzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalıĢmalarına fiilen katılmak.  

Genel Sekreterlikle birlikte yıllık iĢ planını hazırlamak, 

AĠK Karar Defterini geliĢtirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz etmek. 

Alınan kararlar karar defterine katılanların imzaları ile kaydedilir. 

En az 3 üye ile toplanan komitede kararlar da en az 3 üye ile alınır.  

Ġç ve dıĢ paydaĢlarla toplantıların organizasyonu na katılmak, 

Kıyaslamaları görüĢmek,  

Kıyaslama çalıĢmaları Akreditasyon Ġzleme Komitesinde görüĢülür,  kıyaslama yapılacak Oda/kurumların belirlenmesi ve süreç bazlı 

kıyaslama için odaların/kurumların tespit edilmesine Akreditasyon Ġzleme Komitesi karar alır,   

 Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, 

bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika 

ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet 

planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, 

doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri Periyodik olarak toplanmak ve etkili kararlar almak, uygulamak. 
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5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Akreditasyon Ġzleme Komitesi aĢağıda belirtildiği Ģekilde en az 5 kiĢiden oluĢur. Yönetim Kurulu kararı  ile bu sayıyı arttırılabilir. 

1-) Yönetim Kurulu BaĢkanının, BaĢkanlığında 

2-) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye 

3-) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye  

4-) Genel Sekreter 

5-) Akreditasyon Sorumlusu 

YETKĠLERĠ Görevini yerine getirmek için verilen kaynakların kullanımında tam yetkilidir.  

 Görevini yerine getirirken Yönetim Kurulunun da izni ile konusunda uzman kiĢilerden yardım, danıĢmanlık ve destek alabilir. 
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GÖREV TANIMI TOBB ġANLIURFA GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ve 

TOBB ġANLIURFA KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU  

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Mevzuat esasları 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Ġl Kurulu ve Ġl Ġcra Komitesi üyelerine iliĢkin Birlik tarafından talep edilen bütün bilgiler ile Ġl Ġcra Kurulu tarafından gerçekleĢtirilen 

faaliyetlere iliĢkin bilgiler GiriĢimcilik Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör tarafından GiriĢimcilik 

Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

Ġl Kurulu, genç giriĢimciliğin ülke sathında geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluĢturulmasına iliĢkin 

Ġl Ġcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür. 

Ġl Kurulu, yaptığı çalıĢmaları rapor halinde Ġl Ġcra Komitesine sunar. 

 

 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

18 yaĢından gün almıĢ, genç giriĢimciler için  ise kırk yaĢından gün almamıĢ olması, 

Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kiĢi tacir veya tüzel kiĢilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas 

azası olması gerekir. 
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GÖREV TANIMI TOBB ġANLIURFA GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ĠCRA KOMĠTESĠ ve 

TOBB ġANLIURFA KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KURULU ĠCRA KOMĠTESĠ 

Organizasyonel Bilgiler  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Mevzuat esasları 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Ġl Ġcra Komitesi BaĢkanı ya da üyeleri tarafından, Komitedeki görevleri kapsamında iĢtirak edilecek etkinlikler veya 

gerçekleĢtirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Koordinatör Oda/Borsa BaĢkanı 

Ġl Ġcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir. 

Ġl Kurulu ve Ġl Ġcra Komitesi üyelerine iliĢkin Birlik tarafından talep edilen bütün bilgiler ile Ġl Ġcra Kurulu tarafından gerçekleĢtirilen 

faaliyetlere iliĢkin bilgiler GiriĢimcilik Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör tarafından GiriĢimcilik 

Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

“GiriĢimcilik” veya “Genç GiriĢimciler” konusunda bizzat Oda/Borsa veya Ġl Ġcra Komitesi tarafından gerçekleĢtirilecek olan 

organizasyonlar ile bu organizasyonlara davet edilmesi Oda/Borsa tarafından öngörülen TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu üyeleri 

konusunda GiriĢimcilik Müdürlüğü, söz konusu organizasyonların planlanması safhasında, o Ġlin Koordinatörü tarafından yazılı 

olarak bilgilendirilir. 

Ġldeki genç giriĢimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliĢtirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 

politikalar belirleme, 

b) GiriĢimcilik kültürünün Ġldeki gençler arasında geliĢmesine öncülük etme, 

c) GiriĢimci ruhlu kiĢilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iĢ kurmayı düĢünenlere kuruluĢ ve devamındaki 

iĢi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla giriĢimcilik eğitimleri, seminer 

ve panel düzenleme, 

d) Ġldeki lise ve üniversitelerde giriĢimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme, 

e) GiriĢimcilik, iĢ kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD‟ler hazırlama, 

f) Birlik tarafından hazırlanmıĢ olan genç giriĢimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet 

portalında, Ġl Ġcra Komitesine iliĢkin yer alan bölümün güncellenmesini sağlama, 

g) Ġldeki genç giriĢimcilerin deneyimli giriĢimciler yanında staj yapmalarını sağlama, 

h) Koçluk sistemi geliĢtirerek Ġldeki yeni iĢ kuran giriĢimcilere deneyimli giriĢimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama, 

i) Ġl ekonomisinin geliĢmesine katkıda bulunacak sektörlerde giriĢimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu 

sektörlere genç giriĢimcileri yönlendirme ve teĢvik etme, 

j) Konuların özelliklerine göre çalıĢma grupları kurma, k) Yurt içinde ve yurt dıĢında genç giriĢimciliğe iliĢkin geliĢmeler ile idari ve 

yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaĢtırma, 
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l) TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu Ġcra Komitesi tarafından alınmıĢ olan ilgili kararların Ġl sathında uygulanmasını sağlama, 

konularında, Ġl Oda/Borsaları tarafından görüĢ oluĢturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından 

verilecek görevleri yerine getirir. 

diğer Görevine  ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek  

toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Performans kriterleri 5174 Sayılı Kanuna uygunluk 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha 

fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak 

18 yaĢından gün almıĢ, genç giriĢimciler için  ise kırk yaĢından gün almamıĢ olması, 

Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kiĢi tacir veya tüzel kiĢilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas 

azası olması gerekir. 
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GÖREV TANIMI BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ DĠSĠPLĠN KURULU 

Organizasyonel Bilgiler Bilgi Güvenliği Teknolojileri kapsamında gerekli çalıĢmaları yapmak üzere Bilgi Güvenliği Disiplin Kuruluna,  Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Ġbrahim Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi M.Sait Aydın, DıĢ Ticaret Birimi Sorumlusu Yazılım Mühendisi Mesut 

Altınyaprak ve Bilgi ĠĢlem Birimi Sorumlusu Ahmet Çetiner görevlendirilmiĢtir.  12.09.2018/24 sayılı kararla.  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden  

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

(04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararla oluĢmuĢtur). 

 - Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik; sunucuların güvenliği, yedekleme, internet eriĢim ve kullanımı,e-posta kullanımı, Ģifre 

kullanımı, uzaktan eriĢim, kablosuz eriĢim konularında çalıĢma yapar, 

   bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durum tespitlerini yapar, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan 

yetki değiĢikliklerini izler, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri baĢlatır. 

- Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen anti virüs yazılımı bulundurulur. 

 

Performans kriterleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygunluk, 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

 Yönetim Kurulu BaĢkanı, 1 Yönetim kurulu üyesi, ilgili alandan mezun olan 2 personelden oluĢmaktadır.  
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GÖREV TANIMI BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ DĠSĠPLĠN KURULU BAġKANI 

Organizasyonel Bilgiler Bilgi Güvenliği Teknolojileri kapsamında gerekli çalıĢmaları yapmak üzere Bilgi Güvenliği Disiplin Kuruluna,  Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Ġbrahim Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi M.Sait Aydın, DıĢ Ticaret Birimi Sorumlusu Yazılım Mühendisi Mesut 

Altınyaprak ve Bilgi ĠĢlem Birimi Sorumlusu Ahmet Çetiner görevlendirilmiĢtir.  12.09.2018/24 sayılı kararla.  

Bilgi Güvenliği Disiplin Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkanıdır.  

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden BaĢkanın yokluğunda yönetim kurulu üyesi vekalet eder, 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

(Görev Tanımı 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararla oluĢmuĢtur). 

-Anlık denetimler yapmak, güvenlik yazılımlarının güncellemesi, ihalelerin kayıt edip raporlaması, çözülmesi v.b  

-Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik; sunucuların güvenliği, yedekleme, internet eriĢim ve kullanımı,e-posta kullanımı, Ģifre 

kullanımı, uzaktan eriĢim, kablosuz eriĢim konularında çalıĢma yapar, 

bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durum tespitlerini yapar, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan 

yetki değiĢikliklerini izler, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri baĢlatır.  

 -Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen anti virüs yazılımı bulundurulur. 

*Kurul BaĢkanı kurulu, düzenli 3 er aylık toplantıları yanında olağan üstü toplantıya da çağırabilir. 

Performans kriterleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygunluk, 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim Kurulu BaĢkanı, 1 Yönetim kurulu üyesi, ilgili alandan mezun olan 2 personelden oluĢmaktadır.  

Yönetsel karar ve icra yetkisi, 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri bilgi ve icra yetkisi, 

Mevzuat bilgisi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 
Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

PROTOKOL  

GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN TANIMI  
YKB-TN/01 

 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  

ENTEGRE  YÖNETĠM  TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  

GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

39 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV TANIMI ETĠK KURULU 

Organizasyonel Bilgiler Yönetim Kurulu Kararı ile oluĢur 

Bağlı Olunan üst pozisyonlar  Yönetim Kurulu 

Bağlı alt pozisyonlar Genel Sekreter 

Vekalet Durumu/Yokluğunda Vekalet Eden Ġnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin yokluğunda Genel Sekreter Vekalet Eder. 

Ġġ TANIMI 

 

Görev, Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar 

(yönetim Kurulumuzun 06.12.2018 tarih ve 35/96 sayılı kararıyla oluĢmuĢtur). 

 

-Etik sorunlarda etik kurallar doğrultusunda, kanıtlara dayalı değerlendirmeler yapar,  

-Etik kuralları gerektiğinde revize edilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunur. 

-hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüĢ verdiği tüm etik konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalıĢır ve ilgili tüm bilgi 

ve belgeleri saklı tutar. 

Performans kriterleri Yılda en az 1 toplantı 

Yeterlilik kriteri 

Aranacak Nitelikler/ĠĢin Gereklilikleri 

Yönetim Kurulu Kararı ile atanmak. 
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1  

GÖREV ADI GENEL SEKRETER 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Yönetim Kurulu BaĢkanı/Yönetim Kurulu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Genel Sekreter Yardımcıları 

Vekalet Durumu/görev devri Genel Sekreterin izinli veya görevli olduğu durumlarda yardımcılarından biri görevi yürütür. Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

1.2)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca görevlendirilen, 5174 Sayılı Kanun hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Oda‟nın  çalıĢmalarını yürüten, personelin 

yönetimi ve denetiminden sorumlu yöneticisidir.  Mevzuat, meclis ve yönetim kurulunun almıĢ olduğu kararlar dahilinde oda organlarının görevlerini eksiksiz yapabilmelerini 

sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

 AĢağıda belirtilen  Organ Toplantılarının; 

*Yönetim Kurulu toplantısı  

*Meclis Kurulu  toplantısı  

*Aynı ildeki MüĢterek Oda ve Borsaların Toplantısı (Genel Sekreterlik talimatına göre çalıĢma yapılması  

*6 ayda bir düzenlenen  müĢterek meslek komiteleri toplantısı  (Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu baĢkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının 

yapacağı çağrı üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla altı ayda bir müĢtereken toplanır.) 

çalıĢmalarını koordine etmek,  

Oda Meclisi‟nin ve Yönetim Kurulu‟nun verdiği görevleri yerine getirmek ve verilen yetkileri kullanmak, 

Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulu kararlarının yazılarak arĢivlenmesi, 

Disiplin kurulunun kararlarının yazılıp, imzalanması muhafazasının sağlanması çalıĢmalarını yürütmek, 

Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu kararlarının dijital ortamda arĢivlenmesini ve yedeklemesini yapmak. 

Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan 

hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. 

Odamız etkinliklerinde kurumsal web sitemizin tanıtımını sağlamak 

Yönetim Kurulu‟nun izni ile verilen harcama yetkisini kullanmak, 

Oda personelinin disiplin ve sicil amirliğini yapmak, 

Organ toplantılarının gündemine iliĢkin çalıĢmaları yürütmek, Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, 

Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak, kararın zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, 

Odanın iç  çalıĢmalarını  koordine etmek, iĢleyiĢi düzenlemek, yönetmek, denetlemek ve hizmet kalitesini gözetim altında tutmak, 

Oy kullanmadan meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iĢtirak etmek, Oda personeline gerekli emir ve talimatları vermek ve çalıĢmalarını denetlemek, 

birimlerle birlikte KYS nin daha iyiye ulaĢmasını koordine etmek. 

Organizasyonel yapıyı oluĢturmak, sorumluluk ve yetkileri tespit etmek  

Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek, 
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Aylık mizanı, aktarma talepleri, hazırlık bütçesi, gelir tablosu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak, 

Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,  

Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi, sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda 

gerekli hazırlıkları yapmak,  

Üye kayıtlarının tutulması, güncelleĢtirilmesi ve silinmesine iliĢkin iĢlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek, 

Personelin/birim sorumlularının performansını belirlemek, 

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Akreditasyon kurulu toplantı kararlarının Yönetim kurulu toplantılarının gündemine alınması, 

ĠĢ planı hedef ve gerçekleĢen raporlarının hem akreditasyon kuruluna hem de yıl sonunda  meclise sunulması, 

Stratejik hedeflerin belirlenmesi, yatırım politikasına karar verilmesi, performans kriterlerinin kabul edilmesi,  politikaların izlenmesi, 

Akreditasyon sürecini takip etmek, 

Odanın yapmıĢ olduğu etkinlikte personele görev dağılımı yapmak, 

Akreditasyon Ġzleme Komitesinin raportörlüğünü yapmak,  (Genel Sekreterin yokluğunda bu görevi Akreditasyon Sorumlusu yürütür)  

Gerektiğinde, entegre yönetim sisteminde görev alan kalite yönetim sistemi, Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, bilgi güvenliği 

yönetim sistemi temsilcisi ve sorumlusunu atamak, 

Odamızda staj yapmak üzere talepte bulunan okul/ve öğrencilerin taleplerini değerlendirmek,  çalıĢmalar konusunda ilgili birime talimat vermek, 

Yönetim Kurulunun izni olmadan demeç veremez. 

Yönetim kurulunun talimatı üzerine iĢe alınacak personelin seçilmesi,  

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak ve personel görevlendirmelerini atamak,  

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karĢılanması ile bilgi aktarımının sağlanması, firma kültürünün geliĢtirilebilmesi, bilgi ve tecrübenin artırılarak personel kapasitesinin 

geliĢtirilmesi 

Risk yöneticisi olarak  Risk Yönetimi sorumlulukları:   

Risk yönetim politikasını geliĢtirme ve güncelleme, risk politikalarının dökümantasyonu ve faaliyetlerinin koordinasyonu ve raporlanması  

Acil durum ve kurtarma planları geliĢtirme, GeliĢmelerin güncellenmesi,  

Kaza ve benzer kayıp soruĢturmalarını destekleme 

Kurumsal amaçları olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleĢme olasılığı yani riskleri belirlemeye yönelik çalıĢmalar yapmak, ilgili süreçleri yönetmek, 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri sunmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 
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Odamızın Lobi çalıĢmalarının planlanması, yönetimi, organizasyonu ve kontrolünü sağlamak, 

Personelin izin planlamasını yapmak ve takip etmek,  

Yönetim kurulunun idari kadroya (Genel Sekreterliğe)  verdiği aĢağıdaki görevleri yerine getirmek ; 

 

KONU HAZIRLAMA  KURULA SUNMA 

dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarını Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler+Genel Sekreter Genel Sekreter 

yıllık iĢplanın Genel Sekreter+AĠK Genel Sekreter 

yıllık bütçe (staretejik plan bütçesi dahil) Mali ĠĢler+Genel Sekreter+Hesapları Ġnceleme Kom. Genel Sekreter 
 

 

ĠletiĢim planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

a)5174  Sayılı Kanun, Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri  baĢlıklı  Madde 20- Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını baĢkana, üyelerinden birine 

veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. 

b) Oda Muamelat Yönetmeliğinin - “Genel Sekreter ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri” baĢlıklı Madde 78 , “Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak” Hükmü 

uyarınca; 

07.03.2018 tarihli Odamız Akreditasyon Ġzleme Komitesinin kararı ve söz konusu kararın görüĢüldüğü 22.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden. 

 

Genel Sekreter /Genel Sekreter yardımcılığına aĢağıdaki yetkiler verilmiĢtir. 

1)       Politika konularını koordine etmek  

2)       Personel alımı ve görev yeri atama Yetkisi Yönetim Kurulundadır. Personelin  ataması sonrasında,  Entegre Yönetim Sistemi ve Akreditasyon kapsamındaki, diğer oda 

çalıĢmalarındaki görev dağılımını yapmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili süreci takip etmek 

TOBB‟dan alınan 04.09.2018 tarih ve 12964 sayılı yazıya istinaden coğrafi iĢaretlerle ilgili yapılacak ulusal/uluslararası çalıĢtay, seminer, sempozyum ve benzer organizasyonların 

TOBB  koordinasyonunda yapılması, 

-Genel sekreter her yılın Eylül ayının son haftasında, Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ilke, usul ve esaslara uygun olarak gider tekliflerini hazırlamaları için kendi birimlerine 

çağrı yapar.  

-Bütçe tasarısını hazırlar ve incelenmesi için Yönetim Kuruluna en geç Aralık Ayının ilk haftasında sunar.  

-Meclis Hesap Ġnceleme Komisyonu, Yönetim Kurulu veya Meclisin talep etmesi halinde bu birimlere bütçe hakkında görüĢ sunar.  

-Yevmiye defteri dıĢında kalan diğer muhasebe defterlerinin mühürlü kısımlarını paraf eder.  

-Ödeme makbuzlarının onaylanması  

-Meclisin onayı ve Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak ödemelerin yapılması 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 
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ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarını yönetmek, 

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği, standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Gerçek ve tüzel kiĢilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliĢkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunun uygulamasına dair esas ve usulleri yerine 

getirilmesini sağlamak, Bilgi edinme kanunu çerçevesindeki  

a) Webden alınan baĢvurulara 

b) Diğer yollarda alınan baĢvuruları cevap vermek üzere yönlendirmek. 

c) TOBB‟a yıllık rapor gönderilmesini sağlamak, 

Yıllık iĢ planı öncesinde tüm birimlerin yaptığı swot analizinin dikkate alınması,  

Bilgi varlıklarının gizliliklerine göre sınıflandırılması talimatı (YKB-TL/06) na göre  hizmetleri yürütmek, 

Risklerin periyodik olarak gözden geçirilerek yönetim kuruluna sunulmasını sağlamak,  

 

1.3)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

1.4) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

Bu husus 5174 Sayılı Kanunun 74. Maddesi gereğince; 

Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. (Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde 

aranan koĢullar aranır.) 

Türk vatandaĢı olmak 

Askerlikle iliĢiği bulunmamak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak 

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak 

Mühendislik, iktisat, iĢletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. 

Kamuda veya özel sektörde en az beĢ yıl iĢ tecrübesine sahip olmak. 
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1.5)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Türk Ticaret Kanunu 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği- Ġç yönetmelikler 

Ticaret Sicili Tüzüğü 

TOBB Genel Sekreterler Eğitimi 

ĠĢ Kanunu 

SGK mevzuatı 

Vergi Usul Kanunu 

TeĢvikler 

DıĢ Ticaret ve Gümrük Mevzuatı 

Sınır Ticareti mevzuatı 

Ayrıca tüm birimlerin diğer eğitimleri, 

         1.6)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

         1.7)    YETKĠLERĠ: 

1 Ġmza yetkisine sahip olmak, 

2 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

3 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

4 Kendisine bağlı personele iĢ verme, yönlendirme, yaptıkları iĢleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

5 Kendisine bağlı personele sicil verme, eğitim verme ve izin verme yetkisine sahip olmak 

6 Göreve baĢlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak. 
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2.  

GÖREV ADI   *GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Ġdari-Mali-Ticari) 

**GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Sanayi-Teknik) 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar/ 

organizasyondaki konumu  
Yönetim Kurulu BaĢkanı, Genel Sekreter 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar *Ġdari-Mali-Ticari:Mali ĠĢler Birimi, Personel ve Ġdari ĠĢler Birimi, Özel Kalem Birimi, Oda Sicil Birimi, Ticaret Sicili 

Müdürlüğü, 

**Sanayi-Teknik: Sanayi Birimi, Ġstatistik ve AraĢtırma Birimi, KOBĠ GeliĢtirme ve Proje Birimi, Bilgi ĠĢlem Birimi, Basın 

Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi, AB Uluslararası ĠliĢkiler Birimi 

Vekalet Durumu/görev devri Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

2.1.)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde  

Genel Sekreterin verdiği görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümlerini kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin 

kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. Kendine bağlı alt pozisyonlar kapsamında yerine getirilmesi gerekli faaliyetlerin planlanması koordinasyonu 

yönetilmesi ve kontrolünden sorumludur. Bu pozisyonlara iliĢkin ilgili birim iĢ tanımlarında verilen ve mevzuat hükümlerince tanımlı olan her türlü kaynak planlaması ve 

yönetimini gerçekleĢtirir. 

ġUTSO Stratejik Planın ve yıllık iĢ planının, bütçesinin hazırlanması,  izleme ve değerlendirmesi sürecinde genel sekretere ve yönetim kuruluna yardımcı olarak görevlendirilen 

iĢleri yerine getirmek ve  takip etmek,  

Akreditasyon sürecinin planlanması geliĢtirilmesi, yürütülmesi sürecinde genel sekretere ve yönetim kuruluna yardımcı olarak görevlendirilen iĢleri yerine getirmek ve takip etmek,  

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarını yönetmek, ve bu sistemlerin 

geliĢtirilmesi ve etkin yönetilmesi için genel sekreter ve yönetim kurulu tarafından görevlendirilen iĢleri yerine getirmek, takip etmek, 

Yönetim Kurulunun izni olmadan demeç veremez. 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak ve personel görevlendirmelerini atamak, 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karĢılanması ile bilgi aktarımının sağlanması, firma kültürünün geliĢtirilebilmesi, bilgi ve tecrübenin artırılarak personel kapasitesinin 

geliĢtirilmesi 

Risk yöneticisi olarak  Risk Yönetimi sorumlulukları:   

Risk yönetim politikasını geliĢtirme ve güncelleme, risk politikalarının dökümantasyonu ve faaliyetlerinin koordinasyonu ve raporlanması  

Acil durum ve kurtarma planları geliĢtirme, GeliĢmelerin güncellenmesi,  

Kaza ve benzer kayıp soruĢturmalarını destekleme 

Kurumsal amaçları olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleĢme olasılığı yani riskleri belirlemeye yönelik çalıĢmaların yapılmasını sağlamak, ilgili süreçleri yönetmek, 
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Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Odamızın Lobi çalıĢmalarının planlanması, yönetimi, organizasyonu ve kontrolünü sağlamak, 

Personelin izin planlamasını yapmak ve takip etmek,  

a)5174  Sayılı Kanun, Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri  baĢlıklı  Madde 20- Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını baĢkana, üyelerinden 

birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. 

b) Oda Muamelat Yönetmeliğinin - “Genel Sekreter ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri” baĢlıklı Madde 78 , “Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak” Hükmü 

uyarınca; 

07.03.2018 tarihli Odamız Akreditasyon Ġzleme Komitesinin kararı ve söz konusu kararın görüĢüldüğü 22.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden. 

Genel Sekreter /Genel Sekreter yardımcılığına aĢağıdaki yetkiler verilmiĢtir. 

1) Politika konularını koordine etmek  

2)       Personel alımı ve görev yeri atama Yetkisi Yönetim Kurulundadır. Personelin  ataması sonrasında,  Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon kapsamındaki, diğer oda 

çalıĢmalarındaki görev dağılımını yapmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

TOBB‟dan alınan 04.09.2018 tarih ve 12964 sayılı yazıya istinaden coğrafi iĢaretlerle ilgili yapılacak ulusal/uluslararası çalıĢtay, seminer, sempozyum ve benzer organizasyonların 

TOBB  koordinasyonunda yapılması, 

Personelin hastalık ve izin iĢlerini takip eder ve gerekli kayıtları tutar, 

Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu ve TOBB delegeliğine seçilenlerin  TOBB üye programına iĢlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi, 

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği, standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Bilgi varlıklarının gizliliklerine göre sınıflandırılması talimatı (YKB-TL/06) na göre  hizmetleri yürütmek, 

2.3)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek, 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek, 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak, 
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2.4)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

Bu husus 5174 Sayılı Kanunun 74. Maddesi gereğince; 

Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koĢullar aranır. 

Türk vatandaĢı olmak 

Askerlikle iliĢiği bulunmamak 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile;kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, 

edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak 

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak 

Mühendislik, iktisat, iĢletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. 

Kamuda veya özel sektörde en az beĢ yıl iĢ tecrübesine sahip olmak. 

2.5)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Türk Ticaret Kanunu 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği- Ġç yönetmelikler 

Ticaret Sicili Tüzüğü 

TOBB Genel Sekreterler Eğitimi 

ĠĢ Kanunu 

SGK mevzuatı 

Vergi Usul Kanunu 

TeĢvikler 

DıĢ Ticaret ve Gümrük Mevzuatı, Sınır Ticareti mevzuatı 

Ayrıca tüm birimlerin diğer eğitimleri, 

    2.6)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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2.7)  Yetkileri 

1 Ġmza yetkisine sahip olmak. 

2 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

3 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

4 Kendisine bağlı personele iĢ verme, yönlendirme, yaptıkları iĢleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

 Kendisine bağlı personele sicil verme, eğitim verme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 

5 Göreve baĢlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak. 
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3.  

GÖREV ADI AKREDĠTASYON SORUMLUSU 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik,  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

3.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

TOBB Akreditasyon Kılavuzu doğrultusunda çalıĢmaları yürütmek-TOBB Akreditasyon çalıĢmalarını yürütmek,  

 Akreditasyon izleme komitesi çalıĢmalarını yürütmek, 

TÜM BĠRĠMLERĠN AKREDĠTASYON SÜRECĠNE UYUMLU ÇALIġMASINI SAĞLAMAK 

*Her yıl mart ayının ilk haftasında  bir önceki yıla ait özdeğerlendirme puanının belirlenmesi için (değerlendirme ve tasdik amacıyla), yönetim gündemine sunulması yönetim 

kurulunda belirlenen puanlamanın Mart ayında TOBB/Akreditasyon sistemine girilmesi,  

* Her yıl Oda/borsa akreditasyon sistemi kapsamında, akredite oda/borsaların her yıl bir önceki yıla ait çalıĢmaları kapsamında yapılan öz değerlendirme çalıĢmalarının ilgili 

birimlerle tamamlanarak Mart ayında TOBB‟un ilgili  sistemine girilmesi, (ilgili personellerin de özdeğerlendirme bilgilerinin sisteme giriĢinin sağlanması) 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 
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3.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

3.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak,  

Lisans Eğitimi almıĢ olmak (Oda‟dan atanacak personel Hariç) 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak , 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak,  

3.4) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

TOBB Akreditasyon Eğitimi  

Kalite Yönetim Sistem Eğitimlerini almıĢ olmak/uygulamalarına hakim olmak, 

Ġç tetkikçi eğitimi  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

 3.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

3.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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4.  

GÖREV ADI ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMSĠLCĠSĠ  

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temsilcisi, 

MüĢteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temsilcisi, Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

4.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

-Entegre yönetim sisteminin performansını Üst yönetime rapor sunmak, 

-iyileĢtirme için fırsatlar ile ilgili raporu üst yönetime sunmak,  

ISO 9001: 2015 (5.3) 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kurumda kurulan/kurulacak sistemlerin entegrasyonunu sağlamak, 

ÇalıĢmaları takip etmek 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak sistemlerin kurulması, geliĢtirilmesi, dokümantasyonunu sağlamak,  

Risk Yönetimi alanında birimlerde; 

risk bilinci kültürünü oluĢturma ve performans hedeflerinde anlaĢma  

Risk geliĢtirme tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama ve riskleri belirleme ve raporlama  

Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama  

Verimsiz, gereksiz yada çalıĢamaz kontrolleri ve olayları raporlama,  

Kaza soruĢturmalarında yönetimle koordineli hareket etme ve risk analiz ve değerlendirmelerin yapılması, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur. YGG lerin düzenli 

yapılması, raporlanması ve takibi, 

Ġç denetimlerin düzenli yapılması ve takibi, 

DÖF‟lerin değerlendirmesini YGG alıp geliĢtirilmesini, raporlamasını yapmak, 
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4.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

4.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak  

Kalite yönetim sistemi/Bilgi Güvenliği, MMYS, ĠĢ güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim  sistemi ve akreditasyon uygulamalarına hakim olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak  (Oda‟dan atanacak personel Hariç), 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

Alanında en az iki yıl deneyim 

4.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Kalite yönetim sistemi/Bilgi Güvenliği, MMYS, ĠĢ güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim  sistemi ve akreditasyon uygulamalarına hakim olmak, 

Ġç tetkikçi eğitimi 

TOBB Akreditasyon Eğitimi 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

   4.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

4.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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5.  

GÖREV ADI KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ & KYB 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi, 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

5.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

-Kalite Yönetim sisteminin performansını Üst yönetime raporlamak üzere Entegre Yönetim Sistemleri Temsilcisine sunmak, 

-iyileĢtirme için fırsatları üst yönetime raporlamak üzere Entegre Yönetim Sistemleri Temsilcisine sunmak,  

Entegre Yönetim El Kitabının / Kalite Yönetim El Kitabının (KEK) hazırlanmasını/güncellenmesini/uygulanmasını sağlamak, 

KuruluĢun kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerinde kuruluĢ içinde ve dıĢında Üst Yönetimi temsil etmek, 

Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre kalite sistemini kurmak, uygulamak ve devamını sağlamak için tüm faaliyetleri organize etmek, 

Kalite politikalarının ve hedeflerinin, vizyon ve misyonunun belirlenmesinde Üst Yönetime danıĢmanlık etmek ve tüm bölüm ve birimlerce benimsenmesini sağlamak, 

Kalite hedeflerinin takibini yapmak, 

Dokümanların güncelliğini sağlamak, Güncel dokümanların elektronik ortamda birimlerin kullanımına sunmak, güncelliğini yitiren dokümanları kullanım alanından kaldırmak,  

KuruluĢun sağladığı tüm hizmetlerde müĢteriler ve tedarikçi iliĢkilerinde kalite faaliyetlerini kontrol etmek, 

KuruluĢ içerisinde kalite sisteminin sürdürülmesi, geliĢtirilmesi amacıyla yapılacak denetimleri  planlamak ve Kalite Grubunun çalıĢmalarına destek sağlamak, 

Tüm oda personelinin kalite sistemine uymasını sağlamak ve sonuçları denetlemek, 

KuruluĢun kalite politikasının tüm süreçlerde süreç hedefleriyle iliĢkilendirerek tüm personel tarafından bilinmesini ve uygulanmasını sağlar, 

Kalite sistemi ile ilgili konularda kuruluĢ dıĢı taraflarla iliĢkileri yürütmek, 

Periyodik olarak yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak. Sekreteryalığını yürütmek, 

Yönetim gözden geçirme sonucu olarak kararlaĢtırılan faaliyetleri yapmak/takip etmek, 

Ġstatistiksel çalıĢmalar sonucu ile ortaya çıkan uygunsuzlukların üst yönetime raporlanması, gerektiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin planlanması ve takibi iĢlemlerini 

yürütmek veya denetlemek, 

Uygulanan kalite sisteminin etkinliği konusunda rapor hazırlamak  ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında sunmak, 

Ġç iletiĢim çalıĢmaları kapsamındaki çalıĢmalara katılmak ve desteklemek, 

Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluĢturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, 

Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileĢtirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek 

Kalite sisteminin oluĢturulması ve sürekliliğinin sağlanması çalıĢmalarında birimlerin ilgili personelleriyle  dokümantasyonun hazırlanması, değiĢiklik önerilerinin gözden 

geçirilmesi ve değerlendirmesi, çalıĢmalarına katılmak, destek vermek, 

Kalite Sistemi için hazırlanan planları, kalite kayıtlarını incelemek, önerilerde bulunmak, uygulamak, gerekli gördüğü durumlarda düzeltici ve önleyici  faaliyetlerin baĢlatılması 

kararını vermek ve takip etmek, 

Ġç iletiĢimin kalite yönetim sistemi etkinliği dikkate alınarak sağlanması 
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Kalite sistemi ile ilgili uygunsuzluklarda, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması, sonuçlandırılması veya diğer bölümlerdeki uygulamaların gerçekleĢtirilmesi ile 

sonuçların kayıt altına alınmasını sağlamak.  

Doküman kontrolünün ve Kalite kayıtlarının kontrolünün sağlanması 

Ġstatistiksel teknikler de dahil olmak üzere uygulanabilir metotların belirlenmesi. Veri analizlerinin yapılması ve raporlamalar için kriterlerin belirlenmesi.  

Yönetimin gözden geçirmenin sağlanması, uygunlukların denetlenmesi, yeterlilik ve etkinlik için sürekli gözden geçirmenin planlanması  

KuruluĢun taahhüt ettiği izleme ve ölçmenin yapılabilmesi ve bunların izleme ve ölçme Ģartları ile tutarlı olmasını sağlayacak proseslerin oluĢturulması, planlanması ve gerekli 

izleme ve ölçme cihazlarının belirlenmesinin yönetilmesi 

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

5.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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5.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak (Oda‟dan atanacak personel Hariç) 

Kalite yönetim sistemi/akreditasyon uygulamalarına hakim olmak, 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesini benimsemiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

5.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Kalite Yönetim Sistem Eğitimlerini almıĢ olmak/uygulamalarına hakim olmak, 

TOBB Akreditasyon Eğitimi 

Ġç tetkikçi eğitimi 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

   5.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

5.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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6.  

GÖREV ADI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SORUMLUSU 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreterlik 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar -  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

6.1.1.) EĞĠTĠM ÇALIġMALARI 

GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karĢılanması ile bilgi aktarımının sağlanması, oda kültürünün geliĢtirilebilmesi, bilgi ve tecrübenin artırılarak personel kapasitesinin 

geliĢtirilmesi 

KuruluĢ içerisinde tüm birimlerde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karĢılanması için gerekli tüm koordinasyonu ve bilgi oluĢumunu sağlamak, 

Yapılan toplantılardaki/eğitimlerdeki notlar ve diğer dokümanları toplayarak gerektiğinde  özet rapor hazırlamak,  tüm dokümanları, iç eğitimlerde /yazıĢmalarda kullanmak 

amacıyla muhafaza etmek,  görevlendirildiği toplantılarda alınan kararları rapor etmek, 

Yıllık, üye/personel/yönetici eğitim planlarının hazırlanması, duyurulması, eğitimle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla hizmet alımının yapılması, eğitimlerin belirlenen tarihlerde 

organizasyonunun yapılması, katılım formlarının ve anket formlarının düzenlenmesi. 

Toplantı/eğitime katılanlara ait katılımcı listesinin doldurulmasını temin etmek, eğitim sonrasında anket yapılması, 

Toplantı/eğitim ile ilgili salonda gerekli teçhizatın kontrolünü yapmak, varsa eksiklikleri Bilgi ĠĢlem Birimine bildirmek.  

Genel Sekreterlik talimatıyla toplantı/eğitim ile ilgili bilgilendirme (telefon, fax, mail…vs) iĢlerini yürütmek. 

Yönetim Kurulu/Genel Sekreterlikçe belirlenen, ihtiyaç duyulan çeĢitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, organize etmek, 

GerçekleĢtirilecek toplantı, seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonların koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak,  

Personelin eğitimiyle ilgili çalıĢmaları yapmak (duyuru, eğitim planı hazırlanması, personel eğitim ihtiyacını belirlemek, personel eğitim kartının düzenlenmesi,) 

Genel Sekreter‟ce verilen diğer görev ve talimatları yerine getirmek, 

Yeni iĢe alınan elemanların insan kaynakları ile beraber oryantasyon eğitimlerini organize etmek 

Tüm çalıĢanların kurumsallaĢma bilincinin yükseltilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesi  

amacı ile eğitim programlarını hazırlanmak, uygulanmak, 

Eğitim gereçlerini planlamak, temin edilmesi için talepte bulunmak, 

eğitim veren kuruluĢlarla olan iliĢkileri yürütmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Eğitim değerlendirmelerinin akreditasyon izleme komitesine ve yönetim kuruluna sunulması, 

Görevlendirildiği toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin (anketin) doldurulmasının sağlanması, yönetim kuruluna sunulmak üzere genel sekreterliğe 

iletilmesi, 

Eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası, odanın yönlendirmesiyle baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma yapmak. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
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Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği  standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri  MüĢteri Memnuniyet Yönetim Temsilcisine  yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

 

6.1.2)TOBB İL GİRİŞİMCİLER KURULU İLE İLGİLİ PERSONELİN ÇALIŞMALARI 

 ġUTSO Genç GiriĢimciler Kurulu çalıĢmalarını  ve ilgili faaliyetleri yürütmek, 

 ġUTSO Kadın GiriĢimciler Kurulu çalıĢmalarını ve ilgili faaliyetleri yürütmek, 

(TOBB nezdinde faaliyetini gösteren kurulların yazıĢmalarını yapmak, toplantı organizasyonlarını gerçekleĢtirmek, raporlama yapmak,) 

 AĢağıda belirtilen Organ Toplantılarının genel sekreterlik talimatına göre yürütmek, 

*Aynı ildeki MüĢterek Oda ve Borsaların Toplantısı (Genel Sekreterlik talimatına göre çalıĢma yapılması  

*6 ayda bir düzenlenen  müĢterek meslek komiteleri toplantısı  (Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu baĢkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının 

yapacağı çağrı üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla altı ayda bir müĢtereken toplanır.) 

*meslek komitesi toplantısı 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 
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6.1.3)AYNI İLDEKİ ODA/ BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI ÇALIŞMALARI 

Aynı ildeki MüĢterek Oda ve Borsaların Toplantısı (Genel Sekreterlik talimatına göre çalıĢma yapılması müĢterek toplantı  raporunun tutulması, ilgili formların doldurulması)  

Genel Sekreterlikle birlikle alınan kararların takibinin yapılaması, 

 

6.1.4)MÜŞTEREK MESLEK KOMİTE TOPLANTISI ÇALIŞMALARI 

5174 Sayılı TOBB Kanununda ALTINCI BÖLÜM‟de Madde 96‟da “Oda ve Borsaların bütün meslek komiteleri altı ayda bir müĢtereken toplantı yapar hükmü uyarınca Genel 

Sekreterlik talimatına göre çalıĢma yapılması müĢterek toplantı  raporunun tutulması, ilgili formların doldurulması , arĢivlenmesi, 

Genel Sekreterlikle birlikte alınan kararların takibinin yapılaması, 

 

6.1.5)MESLEK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odamız aylık Meslek Komitelerinin toplantılarını organize etmek, Meslek Komiteleri ile ilgili yazıĢmaları yapmak,  toplantı sonrası alınan karar kayıtlarını tutmak, hazirun 

cetvelini hazırlamak, toplantı sonrası alınan kararları ilgililerin oluruna sunmak, kararı imzalatmak, dosyalamak, arĢivlemek,  

-meslek komite toplantısı sonucu alınan kararlarda Lobicilik ile ilgili olan yazıĢmaları Özel Kalem Birimine yazılı olarak / e-mail ile iletmek, 

-Meslek Komiteleri Karar Defter ve Tutanaklarını tanzim etmek. yazı iĢleri ile beraber. 

Fire ve zayiatla ilgili talep olduğunda, aylık meslek komite toplantısı öncesinde gerekli hazırlıkları yapmak,  (fire ve zayiatla ilgili olan Meslek Komitesi toplantılarının hazırlığında 

gerek duyuluyorsa imalata dair konulardaki çalıĢma  Sanayi Birimi ile ortak  yapılacak), Ġstek üzerine imalat kollarındaki fireleri, meslek komiteleri ile iĢbirliğinde içinde tespit 

etmek, davet yazılarını hazırlamak,  kararları yazmak, imzalatmak ve dosyalamak,  hazırlanan gündem uyarınca alınan kararların yönetim kuruluna ve ilgili birimlere iletilmesini 

sağlamak,  

Komite üyelerinin istekleri doğrultusunda iĢleriyle ilgili kurumumuzla ilgili konularda yönlendirmek bilgi ve doküman temin etmek, 

Azami fiyat tarifesinin meslek komitesi ile ilgili  çalıĢmalarını yürütmek, 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği  standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Her ay düzenlenecek meslek komite toplantıları için, toplantıya katılım daveti yapmadan önce meslek komite  üyelerinin sicil  bilgilerini kontrol etmek, sicilde değiĢiklik/terkin 

yapılan meslek komite üyeleri ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapmak.  

Genel Sekreterlikle birlikte alınan kararların takibinin yapılması, 

ODAMIZIN BĠRĠMĠYLE ĠLGĠLĠ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TAKĠBĠ 

Meslek Komitesi kararlarının dijital ortamda arĢivlenmesini ve yedeklemesini yapmak. 
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6.2)BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

 

6.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans mezunu olmak,(Oda‟dan atanacaklar hariç) 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

6.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

proje hazırlama ve yönetme 

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

6.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

6.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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7.  

GÖREV ADI MALĠ ĠġLER BĠRĠMĠ SORUMLUSU 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Muhasebe, Satın alma, Vezne, Tahsilat, 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

7.1. 1.)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174  Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Oda muhasebe iĢlemlerinin yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılması, 

Birlikçe hazırlanan Muhasebe Yönetmenliğine uygun olarak, Oda‟nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değiĢikliklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 

belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak, 

Yıllık Bütçe,  kesin hesap ve bunlara iliĢkin raporlar ile aylık mizan cetvellerini, Kanuni defterleri, yıllık bilançoları hazırlamak, tahsisatı biten tahmini gider bütçesi fasıl ve 

maddeleri arasında yapılacak aktarma ve olağanüstü durumlarda ek bütçe tekliflerini hazırlamak, 

Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tahsil, tediye ve mahsup fiĢlerini düzenlemek, bu 

fiĢlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak, 

Oda‟yı temsilen toplantılara katılacak olanların seyahatleri ile ilgili bilet ücreti ve harcırahlarının tahakkukunu yapmak ve gerekli belgeleri saklamak, 

DemirbaĢ kayıt defteri tutmak, zimmetlemek ve kayıttan düĢecekler için Genel Sekreterliğin onayına müteakip yönetimin onayına sunmak,  

Oda‟nın gelir ve giderleri ile ilgili diğer bütün iĢleri Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerine göre yürütmek, 

Personel maaĢ bordrolarını hazırlamak, personel maaĢlarının ödenmesi, 

Meclis, Yönetim ve Meslek komitelerinin huzur haklarını hazırlamak, 

Mevzuata ve Meclis kararlarına göre tahakkuk edecek çeĢitli Oda gelirleri ile ilgili icra iĢlerini yürütmek ve takip etmek, 

Satın almalarla ilgili fatura ödemelerini gerçekleĢtirmek, 

Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak, 

Banka hesaplarının tutulması, takibi, 

Gerekli tüm ödemelerin yapılması, 

Mevduat hesapları ile ilgili bankalarla görüĢerek faiz oranlarını almak,  

Yıllık matbu ödemeleri takip etmek, (TOBB aidatları, emlak vergileri, araç vergileri) Emekli Sandığı Sigorta tablolarını, ĠĢsizlik sigorta prim tablolarını, muhtasar beyanname ve 

KDV beyannamelerini hazırlamak ve her ay düzenli ödemesini sağlamak,  

Ödemelerin yapılabilmesi için ilgili yerlerle yazıĢmaların yapılmasından, 

Gün sonunda yapılan tahsilatın veya yapılacak ödemelere iliĢkin irsaliyenin talimat veya muhasebeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesinden, 

Satın alınacak hizmet ve ürünler için ilgili yerlerden teklif alımı yapmak ve en uygun hizmet ve ürün alımını gerçekleĢtirmek 
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Munzam aidatların vergi dairesinden tespiti yapılarak üyelere tebliği,  Üyelere borç bildirim tebligatlarının hazırlanması ve gönderilmesini takip etmek, ayrıca üyelerin SMS ile 

bilgilendirilmelerin bilgilendirilmesini sağlamak, 

günlük vezne iĢlemlerinin takibi, 

Onaylı Tedarikçi Listeleri hazırlamak,  

Personelin özlük hakları (maaĢ, fazla mesai, yolluk vb) ile sağlık ve sosyal yardım, konut yardımı, sigorta ve emeklilik iĢlerini düzenler ve yürütür. 

Oda'nın kırtasiye, demirbaĢ, büro malzemesi ve benzeri gereksinimlerini satın alır, 

Düzenlenen evrak ve belgeler kanun gereği muhafaza eder. 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Yıllık iĢ planının bütçesi Mali iĢler birimi+ genel sekreter + Hesapları inceleme komisyonunca hazırlanır.  
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ġUTSO Hesapları Ġnceleme Komisyonu Toplantı Sayısı takip formunun güncellenmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - müĢteri memnuniyet yönetim sistemi temsilcisi ‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Her yıl baĢında ġUTSO hizmet standartlarını yeni yıl rakamlarına göre düzenlemek webde yayınlanmasını sağlamak, 

Periyodik aralıklarla Odanın demirbaĢlarını güncellemek ve Oda birimlerindeki demirbaĢların listesini hazırlamak/güncellemek 

- Hesap inceleme komisyonu, meclis ve yönetim kuruluna sunulacak belgeleri hazırlar,  

- Her yılın baĢında mali risk analizi yapar,  

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

1.1.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

1.1.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak (Oda‟dan atanacaklar hariç)  

En az 4 Yıllık Üniversite mezunu olmak (Tercihen ĠĢletme Mezunu), 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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Alanında  deneyimli olmak 

1.1.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Genel muhasebe, 

iç yönetmelikler, 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, diğer ilgili yönetmelikler, 

Oda aidat programı,  Oda Sicil Programı 

(TOBB Muhasebe-aidat  programı, TOBB Üyelik Programı) 

Bilgisayar ve Ofis programları, 

PROBASE Bordro programı 

Satın alma ve Ġhale Prosedürü  

Vergi Usul Kanunu 

      1.1.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

1.1.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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7.2. 

GÖREV ADI MUHASEBE 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. ve Mali ĠĢler Birimi Sorumlusuna bağlı olarak görev yapar. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

7.2.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174  Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Oda muhasebe iĢlemlerinin yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılması, 

Birlikçe hazırlanan Muhasebe Yönetmenliğine uygun olarak, Oda‟nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değiĢikliklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 

belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak, 

Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tahsil, tediye ve mahsup fiĢlerini düzenlemek, bu 

fiĢlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak, 

Oda‟yı temsilen toplantılara katılacak olanların seyahatleri ile ilgili bilet ücreti ve harcırahlarının tahakkukunu yapmak ve gerekli belgeleri saklamak, 

Oda‟nın gelir ve giderleri ile ilgili diğer bütün iĢleri Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerine göre yürütmek, 

Personel maaĢ bordrolarını hazırlamak , personel maaĢlarının ödenmesi, 

Meclis, Yönetim ve Meslek komitelerinin huzur haklarını hazırlamak, 

Satın almalarla ilgili fatura ödemelerini gerçekleĢtirmek, 

Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak, 

Banka hesaplarının tutulması, takibi, 

Gerekli tüm ödemelerin yapılması, 

Mevduat hesapları ile ilgili bankalarla görüĢerek faiz oranlarını almak,  

Ödemelerin yapılabilmesi için ilgili yerlerle yazıĢmaların yapılmasından, 

Gün sonunda yapılan tahsilatın veya yapılacak ödemelere iliĢkin irsaliyenin talimat veya muhasebeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesinden, 

Satın alınacak hizmet ve ürünler için ilgili yerlerden teklif alımı yapmak ve en uygun hizmet ve ürün alımını gerçekleĢtirmek 

Munzam aidatların vergi dairesinden tespiti yapılarak üyelere tebliği,  Üyelere borç bildirim tebligatlarının hazırlanması ve gönderilmesini takip etmek, ayrıca üyelerin SMS ile 

bilgilendirilmelerin bilgilendirilmesini sağlamak, 

günlük vezne iĢlemlerinin takibi, 

Onaylı Tedarikçi Listeleri hazırlamak,  

Personelin özlük hakları (maaĢ, fazla mesai, yolluk vb) ile sağlık ve sosyal yardım, konut yardımı, sigorta ve emeklilik iĢlerini düzenler ve yürütür. 

Oda'nın kırtasiye, demirbaĢ, büro malzemesi ve benzeri gereksinimlerini satın alır, 

Düzenlenen evrak ve belgeler kanun gereği muhafaza eder. 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 
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Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ġUTSO Hesapları Ġnceleme Komisyonu Toplantı Sayısı takip formunun Güncellenmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetimi Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 
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MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Her yıl baĢında ġUTSO hizmet standartlarını yeni yıl rakamlarına göre düzenlemek webde yayınlanmasını sağlamak, 

Periyodik aralıklarla Odanın demirbaĢlarını güncellemek ve Oda birimlerindeki demirbaĢların listesini hazırlamak/güncellemek 

Odamıza indirim uygulayan firmalarla ilgili çalıĢmalar yapılması ve lisenin güncellenerek webe aktarılması, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

7.2.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

7.2.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az 4 Yıllık Üniversite mezunu olmak ( Tercihen ĠĢletme Mezunu), 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Alanında  deneyimli olmak 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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7.2.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Genel muhasebe, 

iç yönetmelikler, 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, diğer ilgili yönetmelikler 

-Oda aidat programı,  Oda Sicil Programı 

(TOBB Muhasebe-aidat  programı, TOBB Üyelik Programı) 

Bilgisayar ve Ofis programları, 

PROBASE Bordro programı 

Satın alma ve Ġhale Prosedürü  

Vergi Usul Kanunu 

  

 7.2.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

7.2.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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7.3. 

GÖREV ADI VEZNE 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. Mali ĠĢler Birimi sorumlusuna ve Muhasebe personeline bağlı olarak görev yapar. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

7.3.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

-Verilen hizmet karĢılığı yâda aidatların tahsilâtının yapılması,  

-Günlük kasa raporunun hazırlanması 

Kendisine havale edilen fiĢlere göre nakit ve pos cihazı vasıtasıyla tahsilât ve tediyeyi yapmak. Kasa Defterini günü gününe iĢleyerek icmal bordolarını tanzim etmek ve 

Muhasebeye  vermek, 

Günlük vezne iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi ve günlük kasa iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, 

Üyelerin kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuklarını oluĢturmak, 

Her gün mesai saati sonunda kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim ederek Muhasebe Biriminin tetkik ve imzasını müteakip Genel Sekreterliğin tasvibine sunmak,  

Kasa da Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda parayı muhafaza edebilir, 

Genel Sekreterlikçe verilen iĢleri yapar, 

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini sağlamak,  adresleri güncel olmayan  üyelerin adreslerinin tespiti için gerekli birime bilgi vermek, 

Gün sonunda yapılan tahsilatın veya yapılacak ödemenin fatura karĢılığı ilgililere imza karĢılığı ödenmesi,  tahsilatın verilen talimat doğrultusunda ilgili bankaya veya banka 

personeline makbuz mukabili yatırılması, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek. 
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Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

7.3.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

7.3.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az lise mezunu olmak  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

7.3.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Oda aidat programı- Oda sicil programı 

(TOBB Muhasebe-aidat  programı -TOBB Üyelik Programı) 

Bilgisayar ve Ofis programları 

  7.3.5)   ÇalıĢma koĢulları: 
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5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

7.3.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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7.4.  

GÖREV ADI SATIN ALMA 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd., Mali ĠĢler Birimi sorumlusuna ve Muhasebe personeline bağlı olarak görev yapar. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

7.4.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

a). birimlerin yöneticilerinin Risk Yönetimi sorumlulukları:  

Birim bünyesinde risk bilinci kültürünü oluĢturma ve performans hedeflerinde anlaĢma  

Risk geliĢtirme tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama ve riskleri belirleme ve raporlama  

b). Bireysel çalıĢanların Risk Yönetimi sorumlulukları:  

Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama  

Verimsiz, gereksiz yada çalıĢamaz kontrolleri ve olayları raporlama,  

Kaza soruĢturmalarında yönetimle koordineli hareket etme 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odanın yasal Ģartlarına bağlı satın almaları gerçekleĢtirme, 

Birimlerden gelen satın alma taleplerini uygunluklarını incelemek, 

Satın alma için piyasa araĢtırması yapmak, 

Gerektiğinde teklif hazırlamak ve tedarikçilere bildirmek, Yönetim kuruluna bilgi sunmak, 

Uygun Ģartlarda satın almayı gerçekleĢtirmek, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya yaptıkları 

iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri sunmak. 
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Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetmi Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik kural 

ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

7.4.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

7.4.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az lise mezunu olmak ( Tercihen Ticaret Lisesi Mezunları ), 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

Alanında  deneyimli olmak 

7.4.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 
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Bilgisayar ve Ofis programları 

Ġhale Prosedürü, 

7.4.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

7.4.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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7.5. 

GÖREV ADI TAHSĠLAT 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. Mali ĠĢler Birimi sorumlusuna ve Muhasebe personeline bağlı olarak görev yapar. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

7.5.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Aidat borcu bulunan üyelerin listesini hazırlayarak mahallinde veya ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasında tahsilini sağlamak,  

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birime iletmek, 

Görevi ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ġUTSO Stratejik Planın izleme ve değerlendirme sürecini takip etmek, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 
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ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Üye bilgi güncelleme çalıĢmalarına katılmak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

7.5.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

7.5.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler (öğrenim, beceri, deneyim, eğitim)  

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az lise mezunu olmak (Tercihen Ticaret Lisesi Mezunları ), 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

Alanında  deneyimli olmak 

7.5.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, iç yönetmelikler 

Oda aidat programı- Oda sicil programı 

(TOBB Muhasebe-aidat  programı ,TOBB Üyelik Programı) 

Bilgisayar ve Ofis programları 
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7.5.5)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

7.5.6) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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8.  

GÖREV ADI PERSONEL VE ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ SORUMLUSU 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yardımcısı  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Yazı ĠĢleri, Personel/Ġnsan Kaynakları ĠĢleri, Salon ĠĢleri, Temizlik ĠĢleri, Güvenlik ĠĢleri, ilk temas noktası, Çay Ocağı ĠĢleri,  Araç 

ĠĢleri, Teknik Personel 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.1. YAZI ĠġLERĠ 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Yeni iĢe baĢlayanların oryantasyon eğitim planının sürekli eğitim birimi ile beraber yapılması 

Cevaplanmak üzere havale edilen tüm kurum veya kuruluĢlardan gelen yazıları cevaplayarak ilgili dosyalara koymak, 

Dosyalanmak üzere birime havale edilen yazıyı  ilgili dosyasında muhafaza etmek, 

Yönetim Kurulu/Genel Sekreterlik talimatı doğrultusunda stajyer öğrencilerle  ilgili iĢlemlerini yürütmek,  

Yönetim Kurulunun yazılarını hazırlamak,  

Genel talepler doğrultusunda kıymet takdiri ile ilgili yazıĢmaları, çalıĢmaları yürütmek, 

Genel sekreterlikçe havale edilen diğer yazıĢmaları ve görevleri yapmak, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

*Genel sekreterlik ve genel sekreter yrd. atanan/ayrılan personeli TOBB‟a, Ticaret Bakanlığına, UlaĢtırma Bakanlığına, Ġl valilik makamına ve Ġl emniyet Md. Bildirmek 

**Ġmza yetkisi alan veya imza yetkisi iptal edilen  personel ilgili sirkülerimizi güncellemek, ilgili makamlara iletmek, 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri sunmak. 

Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Genel Sekreterlikten alınarak ;Her yıl yılda iki defa 

1)-en geç 10 Ocak  2)en geç 10 Temmuz tarihlerinde BaĢbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığına; olumsuz ve olumlu görülen ekonomik geliĢmelere ait 

değerlendirme tablosunu e-mail ile iletmek. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik kural 

ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve 

müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

 

 

8.2. PERSONEL/ĠNSAN KAYNAKLARI  ĠġLERĠ : 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Oda personelinin, oryantasyon, atanması, ilerlemesi, yükselmesi, ayrılması, nakil- görev yeri değiĢikliği,  emekli olması, iĢten çıkarılması- cezalandırılması, ödüllendirilmesi, 

personel sözleĢmelerinin takibini yapmak, sözleĢmesinin düzenlenmesi/yenilenmesi iĢlemlerine iliĢkin talep ve teklifleri Genel Sekreterliğe sunmak, bu iĢlemlerin bürokratik 

hizmetlerini yürütmek, 

Hastalık, tedavi, izin, cenaze giderleri, ölüm yardımı ve benzeri sosyal içerikli hizmetleri takip ederek gerektiğinde Mali ĠĢlere Bilgi vermek, 

Personelin emeklilik iĢlemlerini Mali ĠĢler Birimi ile takip etmek, gerekli yazıĢmaları yürütmek,  

Personelin özlük iĢlerindeki değiĢiklikleri mali iĢler birimine bildirmek, 

Gerektiğinde çay ocağı, temizlik görevlisi ve benzeri hizmetlerin çalıĢma ve nöbet iĢlerini düzenlemek, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Kadrolu personelin terfi, derece ve kademelerini takip etmek, 

SözleĢmeli personelin sözleĢme yenilemelerini takip, etmek, iĢ sözleĢmelerini düzenlemek, 

Mali ĠĢler birimi ile yeni iĢe baĢlayan personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini TOBB emekli sadığına iletmek, 

Yeni iĢe baĢlayan personeli, tedavisinin yapılması içi anlaĢmalı sağlık kuruluĢlarına iletmek,  

Yeni iĢe baĢlayan personelin sicil dosyasını oluĢturup, ilgili genel sekreter yrd. Ġletmek, 
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Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

8.2.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

8.2.2) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

lisans mezunu olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

8.2.3) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, iç yönetmelikler 

ĠĢ Kanunu,  

Bilgisayar ve Ofis programları, 

8.2.4)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

ĠĢ kanunu 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

8.2.5.) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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8.3.YARDIMCI HĠZMETLER 

8.3.1) Salon ĠĢleri 

GÖREV ADI Salon iĢleri 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler Birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.3.1.)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Yönetim kurulunca onaylanan salon tahsislerini salon rezervasyon takviminden takip etmek, 

Yönetim Kurulunun kararıyla tahsisat yapılan günlere göre salonu hazırlamak, 

Yönetim Kurulunca belirlenen ücret tarifesine göre tahsilâtını sağlamak, 

Yönetim Kurulu, Meclis Toplantıları ve diğer toplantılarda  ilgili salonu Genel Sekreterin direktifleri doğrultusunda hazır hale getirmek, 

Salonlarda mevcut demirbaĢların bakımını takip etmek, mümkün olduğu takdirde onarımını yapmak ve faal durumda tutmak, 

Salonlardaki faaliyet sonunda herhangi bir zararın olup olmadığı tespit etmek, 

Genel Sekreterlik talimatı doğrultusunda yapılacak ikramı hazır bulundurmak, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

8.3.2)Temizlik ĠĢleri  

GÖREV ADI Temizlik ĠĢleri 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler Birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.3.2)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Mesaiden evvel her türlü temizlik iĢlerini yapmak, Her sabah  hizmet bölümünü temizlemek, Masa ve Bilgisayarların tozlarını almak, 

Yönetim Kurulu Katını kontrol etmek temizlik ve havalandırmasını sağlamak 

Mesai bittikten sonra yerleri silmek, 

Salonda yapılan toplantılardan sonra genel temizlik yapmak, 

Gün içinde gerekli görülen yerlerin rutin temizlik iĢlerini yapmak, 

Oda giriĢinin ve hizmet birimlerinin temizliğini yapmak ve camları silmek, 

Görevlendirdiği takdirde kurumlarla olan yazıĢmaların elden takip ve iĢlemlerini yapmak,  

Oda hizmet yerlerinin yapılacak toplantı ve organizasyonlara hazırlamak, temizlik ve düzen bakımından kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmek. 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Oda hizmet binasının iç ve dıĢ genel temizlik iĢlerini yürütmek ve temizlik malzemesinin kontrolünü yapmak 
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Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Ġlgili personelin görev dağılımı (PĠB-FR/37- Temizlik Personeli Görev Dağılımı Formu) yapılmıĢ olup, görev dağılımına göre hareket etmek. Genel sekreterin yönlendirmesiyle 

toplantı seminer vd. durumlarda belirtilen çalıĢmalarda bulunmak,  

 

8.3.4) ÇAY OCAĞI ĠġLERĠ / 

GÖREV ADI Çay ocağı iĢleri 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler Birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.3.4)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Çay ocağı sorumluluğu ve hizmetlerini yerine getirmek, 

Toplantı ve organizasyonlardan önce ikram sevisini hazırlamak, toplantı ve organizasyon sırasında servis hizmetlerini sunmak. 

MüĢteri ve hizmet alanlar ile misafirlere ikramda bulunmak.  

Misafir ikramları için kullanılan ikramlık malzemenin ve temizlik malzemelerinin  takip ve kontrolünü yapmak, eksikleri tamamlamak.  

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu BaĢkanı , Genel Sekreter tarafından verilecek 

görevleri yapmak.   

Ġç ve dıĢ hizmetleri yerine getirmek,  (banka iĢ ve iĢlemleri. Evrak getirip götürmek, oda tebligatlarını yapmak) 

Her gün mesai bitiminden sonra çay ocağının genel temizliğini yapmak, 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

 

8.4.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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8.4.2) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

En az temel öğretim mezunu olmak,  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

8.4.3)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

8.4.4) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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8.5) 

GÖREV ADI DANIġMA: ÜYE ĠLE ĠLK TEMAS (DESTEK) NOKTASI  

DANIġMA ZEMĠN KATTA OLUP, MESAĠ SAATLERĠNDE 2 KĠġĠ KARġILAMA YAPMAKTADIR. 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

8.5)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Üyeyi güler yüzle karĢılamak, nazikçe ihtiyacını öğrenip bilgilendirmek, ilgili birime yönlendirmek, 

 (hizmet binamızda geleni karĢılayan güvenlik görevlisince  ilk temas noktası / ilk destek  noktası görevi yerine getirilmektedir.) 

Ġnternet, bilgisayar vb. ihtiyaçlarını nasıl temin edeceğini izah etmek, üye çalıĢma odasına yönlendirmek, 

Ayrıca ziyaretçi için yönlendirme tabelaları,  asansörün  içinde de tabelalar mevcuttur. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, 

yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi 

akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

 

8.6) 

GÖREV ADI GÜVENLĠK  

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreterlik Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

8.6) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Oda ana kapısından giriĢ ve çıkıĢları kontrol etmek, ziyaretçilerin silahla veya benzeri Ģeylerle Odaya girmesini engellemek, idareden talep gelmesi halinde olaylara müdahale 

etmek, 

Dedektör kapısını çalıĢır halde tutmak, 

Genel güvenlik hizmetlerini yerine getirmek, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Mesai baĢlamadan önce dıĢ kapının açılması, mesai bittikten sonra dıĢ kapının kapatılması, 

Üyeyi karĢılamak bilgilendirmek, yönlendirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
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Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

8.6.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

8.6.2) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

Özel güvenlik mevzuatında belirtilen Ģartları taĢımak,  

8.6.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Özel Güvenlik Firmasından hizmet alımı yapılmaktadır.  

8.6.4)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

8.6.5) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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8.7. 

GÖREV ADI TEKNĠK PERSONEL 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd, Personel ve Ġdari ĠĢler birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.7.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Bilgi güvenliği açısından, Bakım sözleĢmelerine ilaveten gizlilik sözleĢmesi düzenlenmesini sağlamak, 

 Görev alanıyla ilgili her türlü cihaz ve donanımın güncelleme, bakım ve onarımı için gelen görevlilere nezaret etmek,  (yapılan bakımlarda bakım personeli ile birlikte hareket 

etmek, 

Enerji, ısıtma-soğutma, haberleĢme, yangın algılama ve söndürme gibi sistemlerin periyodik bakımlarını yapmak/hizmet alımı yoluyla yaptırmak ve arızalarını gidermek, 

yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakımından her türlü tedbiri almak,   

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını ile ilgili çalıĢmaları yürütmek  ve genel sekterliğin talimatı doğrultusunda  ilgili tedbirleri almak, 

ĠĢ ve ĠĢçi güvenliği ile ilgili konuları takip etmek, 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Güvenlikle ilgili tespit ettiği tüm sorunları ilgili birimlere bildirmek. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 
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8.7.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

8.7.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az lise mezunu olmak, 

Ġlgili konulardan eğitim alması ve ilgili sertifikalarının bulunması, Teknik konulardaki aksaklıkları giderecek eğitim ve tecrübede olmak, 

8.7.4) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

En az ortaöğretim mezunu olmak,  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

8.7.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak 

8.7.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

 

8.8.Çay Ocağı  

GÖREV ADI ÇAY OCAĞI 

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 
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8.8.1.GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Her sabah mesai baĢlarken ikram edilecek içecekleri hazırlamak, 

Mesai saatleri içerisinde ikramların hazır tutulması ve servisinin yapılması, (içecek ve gerektiğinde yiyecek servisi yapmak) 

uygun görülen içecekleri bulundurmak, 

Odanın mesai saatleri dâhilinde açılıp kapanmasını takip etmek ve genel anlamda kontrolünü yapmak, 

Toplantılardan önce gereken ikramla ilgili hazırlıkları yapmak, ikramları sunmak. 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

8.8.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

8.8.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

En az temel öğretim  mezunu olmak, 

8.8.4) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler  

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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8.8.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

8.8.5-ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

 

 

8.9. 

GÖREV ADI ARAÇ ĠġLERĠ  

Bağlı Olunan Üst Birim Genel Sekreter Yrd. Personel ve Ġdari ĠĢler birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

8.9.1.GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Kanunen yenilenmesi gereken sigorta, kasko gibi belgeleri takip etmek ve Mali ĠĢler Birimine bildirmek, 

Oda araçları ile ilgili güvenlik, temizlik, tamir, bakım, servis, her türlü muayene ve vergi ile kasko vb. iĢlemlerin takibini ve zamanında yapılmasını sağlamak. Araçların bakım ve 

onarımını düzenli bir Ģekilde yaptırmak. 

Talimatlar doğrultusunda Ģoförlük görevini yerine getirmek. 

Ġl dıĢı görevlerde araç görev formunu onaylatmak,  

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Oda‟ya Ģehir içi veya Ģehir dıĢından gelecek konuklar ile gerektiğinde Oda personelinin iĢ ile ilgili ulaĢımını sağlamak 

Oda organ üyelerinin gerektiğinde ulaĢımlarını sağlamak. 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 
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Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

8.9.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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8.9.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

En az temel öğretim  mezunu olmak 

Ehliyet, 

Araçla ilgili sigortalar konusunda bilgi sahibi olması, 

8.9.4)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

8.9.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

8.9.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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9.  

GÖREV ADI ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ SORUMLUSU 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd.  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar BaĢkan DanıĢmanı-Genel Evrak 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

9.1.1) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Odamız lobi çalıĢmaları kapsamında çalıĢmaları yürütmek,  meslek komitesinden ve diğer birimlerden gelen lobicilik ile ilgili yazıĢmaları yürütmek,   

(Referans talimat:  Lobicilik talimatı)  periyodik olarak yönetim kurulu toplantılarına sunmak,  

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Sorumluluk Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Biriminde olmak üzere;  Aylık ve yıl sonu faaliyet raporlarının oluĢturulan yıllık iĢ planına uyumlu olarak hazırlanması, (BaĢkan 

DanıĢmanı, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ile Özel Kalem ortak olarak çalıĢma yaparak) 

Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemli duyurusunu hazırlamak,  

Odamızın katıldığı /düzenlediği diğer oda borsalarla bölgesel iĢtirak edilen toplantıların, ortak çözüm guruplarının  takibini yapmak. (toplantı sonucu oluĢan raporun yönetim 

kuruluna sunulması, paylaĢılan iyi uygulamaların yönetim kurulunda değerlendirilmesi (Akreditasyon standardı Temel Hizmetler 2.1.) 

BaĢkanın telefon görüĢmelerini sağlamak, 

BaĢkanın randevularını, toplantılarını ve programlarını  düzenlemek, telgraf,çiçek vs. gönderilerini  sağlamak,uçak bileti ve konaklama iĢlemlerini yapmak, görüĢmelerini 

ayarlamak, 

BaĢkanın özel yazıĢmalarını gerçekleĢtirmek, 

Odamız protokolünün yurtiçi ve yurt dıĢı toplantı, eğitim, seminer ve fuara iĢtiraklerinin hazırlıkların tamamlanması ve katılımlarının sağlanması,  konaklama ve ulaĢım 

organizasyonlarının yapılması 

Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulunun sekreterliğini yapmak, 

Gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek, iç ve dıĢ iletiĢimi sağlamak,  

Gerektiğinde kurumlarla yazıĢma yapmak, 

Meclis Toplantısı toplantı tarihinden itibaren 7 gün içinde deĢifresini yapmak ve Genel Sekreterliğe sunmak,  arĢivlemek ve dijital ortamda yedeğini almak, 

Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantı Kararlarında görevlendirilen ve görevden alınan üyelere bilgi verilmesi, görevlendirme yazılarının ilgili kurumlara ve kiĢilere yazılması 

Toplantı gündemlerinin ilgili kurul üyelerine iletilmesini sağlamak,  (toplantılarının gündem ve duyurusunu yapmak) toplantı katılımlarının teyitlerini almak, 

Kurumsal SMS gönderim hizmetini yürütmek, Odamızdaki toplantı, seminer bilgileri, aidat hatırlatmaları, ödüllendirme, cenaze, açılıĢ vb. konulardaki bilgilendirmeleri Kurumsal 

SMS (Kısa Mesaj) Gönderim hizmeti ile üyelerimize sunmak ve raporlarını hazırlamak ,  

Son iki ay içinde atılan SMS‟lerin ulaĢmadığının tespit edilmesi halinde, diğer iletiĢim kanalları kullanılarak cep telefon numarasının güncellenmesi, 

 AĢağıda belirtilen Organ Toplantı ile ilgili Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek,  (davetiye gönderilmesi, sms çekilmesi, vd.) 

*Yönetim Kurulu toplantısı  

*Meclis Kurulu  toplantısı  
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*Aynı ildeki MüĢterek Oda ve Borsaların Toplantısı  

*6 ayda bir düzenlenen  müĢterek meslek komiteleri toplantısı   

Protokol temsili ağırlama organizasyonu yapmak  

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Resmi  günlerde düzenlenecek organizasyonlarda Odanın temsilini koordine etmek,  

BaĢkanlık makamınca verilen benzer nitelikli diğer görevleri yapmak. 

Odanın e-mail adresine iletilen elektronik postaları takip etmek, 

Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Genel Sekreterliğin talimatı doğrultusunda SMS ile üyeleri bilgilendirmek, 

Oda tarafından yapılan duyurular, görevlendirmeler, programlar ve diğer organizasyonların sağlıklı biçimde takip edilmesi ve ilgili yerlere ulaĢtırılmasını sağlamak, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi 

Yönetim kurulunca onaylanan salon tahsislerini salon rezervasyon takvimine iĢlemek ve salon görevlisine bilgi vermek 

Telefonlara bakmak ve iç dahililere hat vermek ve gerektiğinde telefonları bağlamak,  firmalarla iletiĢim kurmak,  

 DıĢ hat telefonlarını  ilgililere bağlamak, ilgili kiĢi yerinde yoksa arayanı kayıt altına almak ve daha sonra ilgilisine iletmek, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 
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iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

9.1.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

9.1.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

lisans mezunu 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

9.1.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Diksiyon 

Bilgisayar ve Ofis programları 

TOBB üyelik, Evrak kayıt 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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9.1.5)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

9.1.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 

Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

ÇALIġAN GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN 

TANIMI  YKB-TN/02 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
ENTEGRE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  
GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

95 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

9.2.  

GÖREV ADI BAġKAN DANIġMANI 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Özel Kalem Birimi Sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

9.2.1) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Odamız lobi çalıĢmalarının organizasyonu ve takibinin yapılması, Odamız lobi çalıĢmaları kapsamında çalıĢmaları yürütmek,  sorumluluklar Lobicilik talimatında belirtilmiĢtir. 

Lobi çalıĢmalarının sonuçlarının belirlenen periyotlarla yönetim kuruluna sunulması, 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Sorumluluk Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Biriminde olmak üzere; Aylık ve yıl sonu faaliyet raporlarının oluĢturulan yıllık iĢ planına uyumlu olarak hazırlanması,  (BaĢkan 

DanıĢmanı, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ile Özel Kalem ortak çalıĢarak) 

BaĢkanın özel yazıĢmalarını gerçekleĢtirmek, takibini yapmak, 

Odamız protokolünün yurtiçi ve yurt dıĢı toplantı, eğitim, seminer ve fuara iĢtiraklerinin hazırlıkların tamamlanması ve katılımlarının sağlanması,  konaklama ve ulaĢım 

organizasyonlarının yapılması 

Görevlendirildiği toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin (anketin) doldurulmasının sağlanması, yönetim kuruluna sunulmak üzere genel sekreterliğe 

iletilmesi, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Üye ziyaretleri gerçekleĢtirmek, ziyaret esnasında görüĢülen konuları yönetim kuruluna raporlamak,  

9.2.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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9.2.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

Oda Sicil, Evrak kayıt 

9.2.4)Aranacak Nitelikler 

Lisans mezunu olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

9.2.5.)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

9.2.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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9.3)  

GÖREV ADI GENEL EVRAK 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. Özel Kalem Birimi Sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

9.3.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

TOBB „dan gelen talep ve resmi yazılara ait tablonun yapılması,  

TOBB‟a yazılan yazılara ait tablonun yapılması, 

Geri dönüĢ süresinin ölçülmesi, (Akreditasyon Standardı-2 Temel Hizmetler, 2.2. Politika ve temsil) 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odaya gelen evrakın kayıtlara iĢlenerek tarih ve sayı verilmesi,  

Kayıt edilen evrakı genel sekreterliğe sunarak sevkini sağlamak, sevk edilen birimi evrak kayıt programına iĢlemek ve ilgili personele iletmek. 

Odadan çıkan yazıların kayıt, faks/ postalanmasını/ kargoya verilmesini sağlamak,   

Elektronik ortamda tutulan kayıtların yıl sonunda dökümünü alıp, dosyalanarak arĢivde saklanması, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek, iç ve dıĢ iletiĢimi sağlamak, 

Oda tarafından görevli olarak il dıĢına gideceklerin seyahatleri ile ilgili planların yapılması, ulaĢım ve konaklama  rezervasyon iĢlerini yürütmek, Oda tarafından görevli olarak il 

dıĢına gideceklerin seyahatleri ile ilgili planların yapılması, ulaĢım ve konaklama  rezervasyon iĢlerini yürütmek, 

Gelen evrak ve giden evrak kayıtları elektronik ortamda muhafaza edilir, ayrıca yıl sonunda çıktı alınıp genel sekreterliğe onaylatılıp, dosyalanarak arĢivde saklanır. 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek, 

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 
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Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik kural 

ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

9.3.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

9.3.3.)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

9.3.4)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az lise mezunu, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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9.3.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

9.3.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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10.  

GÖREV ADI ODA SĠCĠL BĠRĠMĠ SORUMLUSU  

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd.  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Oda Sicil Birimi Personeli, Ġstihbarat/Tahkikat 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

10.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

*Üyelerin sicilleriyle ilgili tescillerin(kayıt, tadil ve nakil, terkin vd.), kullanmakta olduğumuz bilgisayar programına anında iĢlenerek güncellenmesi, 

 *Oda Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Özel Kalem Birimine iletilmesi, Özel kalem birimince yönetim kurulu gündemine alınarak kararı yazılan iĢlemin, Özel Kalem 

Biriminden alınarak dosyasına konulmasını ve arĢivde muhafazasını sağlamak, 

Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi/değiĢtirilmesi  için hazırlık çalıĢmalarını tamamlamak. Bu konuda Yönetim Kurulu‟nca alınan kararlara göre gerekli iĢlemleri 

yapmak, 

Gerçek kiĢilerin yeni kayıtlarında ve güncellemelerinde MERSĠS –Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden onay vermek, 

Üye Kayıtlarının iĢlendiği programın yedeklenmesinin takibi, 

Her yıl ocak ayında askı iĢlemini gerçekleĢtirmek, askı sonrası borçlarından dolayı terkin edecek üyeleri tespit etmek, ve yönetim kurulu kararını müteakip silmek, 

Organ seçimlerinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak gerekli hazırlık çalıĢmalarını yapmak, seçim listelerini TOBB veri tabanından hazırlamak,   

Yönetmelik kapsamında aidat ödemeyen üyelerin askıya alınması,  

 Odaya kayıtlı üyelerin sicil iĢlemleri ile ilgili/ sicil kayıtlarına dayanan, yazılı ve sözlü bilgi ve belge; 

-üye kimlik kartı,  

-sicil kayıt sureti, 

-grup değiĢikliği talep formu,  

-faaliyet belgesi  

-SGK‟na düzenlenen belge, 

-ihale durum belgesi, 

-imza onay belgesi, 

-Oda kayıt levhası, 

Vb. taleplerini karĢılamak,  

Genel sekreterlikçe verilen diğer iĢleri yapmak. 

Odanın üyelerine vermekle yükümlü olduğu belge ve yazıların mühür ,kaĢe vd. iĢlemlerini yerine getirmek, 

Gerek üyeler, gerekse diğer resmi kurum ve kuruluĢların talepleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini sağlamak 

Talep üzerine üye listelerinin düzenlenerek verilmesi 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 
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Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Oda sicil arĢiv hizmetlerini yerine getirme. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Yıl sonunda bir önceki yıl itibariyle üyelerin gruplara ve nevilerine göre üye sayısını hazırlamak, 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Üye iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi, 
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10.2) 

GÖREV ADI ODA SĠCĠL BĠRĠMĠ PERSONELĠ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. Oda Sicil Birimi Sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

10.2)  GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

*Üyelerin sicilleriyle ilgili tescillerin(kayıt, tadil ve nakil, terkin vd.), kullanmakta olduğumuz bilgisayar programına anında iĢlenerek güncellenmesi, 

 *Oda Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Özel Kalem Birimine iletilmesi, Özel kalem birimince yönetim kurulu gündemine alınarak kararı yazılan iĢlemin, Özel Kalem 

Biriminden alınarak dosyasına konulmasını ve arĢivde muhafazasını sağlamak, 

Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi/değiĢtirilmesi  için hazırlık çalıĢmalarını tamamlamak. Bu konuda Yönetim Kurulu‟nca alınan kararlara göre gerekli iĢlemleri 

yapmak, 

Gerçek kiĢilerin yeni kayıtlarında ve güncellemelerinde MERSĠS –Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden onay vermek, 

Üye Kayıtlarının iĢlendiği programın yedeklenmesinin takibi, 

Her yıl ocak ayında askı iĢlemini gerçekleĢtirmek, askı sonrası borçlarından dolayı terkin edecek üyeleri tespit etmek, ve yönetim kurulu kararını müteakip silmek, 

Organ seçimlerinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak gerekli hazırlık çalıĢmalarını yapmak, seçim listelerini TOBB veri tabanından hazırlamak,   

Yönetmelik kapsamında aidat ödemeyen üyelerin askıya alınması,  

 Odaya kayıtlı üyelerin sicil iĢlemleri ile ilgili/ sicil kayıtlarına dayanan, yazılı ve sözlü bilgi ve belge; 

-üye kimlik kartı,  

-sicil kayıt sureti, 

-vize talep belgesi, 

-grup değiĢikliği talep formu,  

-faaliyet belgesi  

-SGK‟na düzenlenen belge, 

-ihale durum belgesi, 

-imza onay belgesi, 

-Oda kayıt levhası, Vb. taleplerini karĢılamak,  

Genel sekreterlikçe verilen diğer iĢleri yapmak. 

Odanın üyelerine vermekle yükümlü olduğu belge ve yazıların mühür ,kaĢe vd. iĢlemlerini yerine getirmek, 

Gerek üyeler, gerekse diğer resmi kurum ve kuruluĢların talepleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerin verilmesini sağlamak 

Talep üzerine üye listelerinin düzenlenerek verilmesi 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 
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Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Oda sicil arĢiv hizmetlerini yerine getirme. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Her Ģirket için bir dosya açmak ve sırasına göre yerleĢtirmek, 
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Yapılan iĢlemleri arĢivleyip dosyalarda muhafaza etmek, 

Kanun verdiği görevler için oluĢturulmuĢ dosyaları takip etmek, 

ArĢivde bulunan dosyaların güvenliğini sağlamak,  

ArĢivdeki dosyaların giriĢ ve çıkıĢlarının takibini yapmak, ArĢivde bulunan her hangi bir evrak veya dosyanın bina dıĢına çıkmasını önlemek, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tasnif ve teslimini takip etmek, dosyalamak, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Üye iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi 
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10.3)  

GÖREV ADI Ġstihbarat/Tahkikat  

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd., Oda Sicil Birimi Sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

10.3) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Odamıza yeni kayıt yaptırmak isteyen üyelerimizin kayıt esnasında bildirdikleri adreslerin tespitini yapmak, 

Adreslerine ulaĢılamayan üyelerimizin yeni adreslerini tespit etmek, 

Adres bilgileri değiĢmiĢ olan üyelerimizin kanuna göre yeni adreslerini tescil ettirmeleri için bilgi vermek. 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 
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ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Üye iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi, 

10.4.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

10.4.2)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

TOBB web tabanlı Oda sicil programı ve Oda Aidat Programı 

Bilgisayar ve Ofis programları 

10.4.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Az Lise mezunu  veya lisans mezunu olmak, 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak,  

10.4.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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10.4.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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11.  

GÖREV ADI TĠCARET SĠCĠLĠ MÜDÜRÜ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Ticaret Sicili Müdürü Yardımcıları, Ticaret Sicili Müdürlüğü Personeli 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

11.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Ticaret Sicili Tüzüğü, 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Tescil iĢlemlerini yerine getirmek, ilan metinlerini yazmak ve ilana göndermek, (tescil,tadil,terkin iĢlemlerini yerine getirmek) 

Tescile  gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluĢturulması,  

Tüzel kiĢiliklerin yeni  kayıtlarında ve güncellemelerinde MERSĠS –Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden onay vermek,  

Bilgilendirme (Telefonla  veya Ģahsen yapılan baĢvurularda  ) hizmeti vermek;  Gelen kamu görevlilerine istedikleri bilgileri vermek, 

Tahakkuk–Ticari iĢletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin iĢlemlerinde harç tahakkukunu yapmak, 

Resmi YazıĢma–Tüm Kamu kurum ve kuruluĢları ile resmi yazıĢmalarda bulunmak ve cevaplamak, 

Ġnceleme Onay–Yapılan baĢvuruları kanuna uygun Ģekilde inceleyip onaylamak, tescil için aranan Ģartların mevcut olup olmadığını tetkik etmek, 

ĠĢlem görmüĢ dosyalardaki maliye makbuzları ile ziraat bankası makbuzlarının listesini hazırlamak, 

Bakanlıkça alınması istenen tedbir ve talimatlara uymak,  

Yeni kurulan firmaları yasal süresi içerisinde Bakanlığa  ve diğer ilgili kurumlara bildirmek, 

Mevzuata göre Oda‟ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kiĢileri takip ve tespit etmek. Bunların kayıt iĢlemlerini yürütmek, 

Firma kayıt bilgilerini içeren çeĢitli belgeleri tanzim etmek, 

Sicil Müdürlüğü  tarafından düzenlenen matbu evrakların, talep eden birim veya Ģahıslara verilmesi, 

Yapılan tescillerin dosyalanıp arĢivlenmesi. 

Ticaret sicil tescil harçlarının ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil ettirilmesi,  

Tescil için baĢvuran firmayla ilgili olarak ünvan sorgulamasının yapılması,   

ġirket merkez nakli talebinde, Merkez Nakli Talep Formu ekindeki gerekli evrakların temini / incelenmesi, ġirketin Ticaret Sicil dosyasının tasdikli suretinin hazırlanması, Ticaret 

Sicil belge suret tasdik harçlarının tahsil ettirilmesi, Ticaret  Sicil Tüzüğünün 47. Maddesine istinaden belge düzenlenmesi,, Nakli yapılan Ticaret Siciline tescil edildiğine dair 

yazının veya T.Ticaret Sicili Gazetesinin ilanın yapılması ile (Resen Terk)Programa ve Sicil dosyasına terkinin iĢlenerek arĢivde saklanması. 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Resmi Dairelerden gelen yazıların Sicil Dosyasının incelenerek  cevaplandırılması, Talep halinde Ģirket ortağının hisselerinin üzerine haciz Ģerhinin düĢürülmesi, yazının posta / 

zimmet defteri / kargo ile gönderilmesi / elden teslim edilmesi ve arĢivlenmesi. 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde çerçevesinde sorumludur. 

Ticaret Sicili Memurluğunun yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yürütmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 
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Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Ticaret Sicili Müdürlüğünde iĢlem yapan üyelerin iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi, 
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11.2) 

GÖREV ADI TĠCARET SĠCĠLĠ MÜDÜR YARDIMCILARI  

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Ticaret Sicili Müdürü 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Ticaret Sicili Müdürlüğü Personeli 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

11.2) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Ticaret Sicili Tüzüğü, 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Tescil iĢlemlerini yerine getirmek, ilan metinlerini yazmak ve ilana göndermek, (tescil,tadil,terkin iĢlemlerini yerine getirmek) 

Tescile  gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluĢturulması,  

Tüzel kiĢiliklerin yeni  kayıtlarında ve güncellemelerinde MERSĠS –Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden onay vermek,  

Bilgilendirme (Telefonla  veya Ģahsen yapılan baĢvurularda  ) hizmeti vermek;  Gelen kamu görevlilerine istedikleri bilgileri vermek, 

Tahakkuk–Ticari iĢletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin iĢlemlerinde harç tahakkukunu yapmak, 

Resmi YazıĢma–Tüm Kamu kurum ve kuruluĢları ile resmi yazıĢmalarda bulunmak ve cevaplamak, 

Ġnceleme Onay–Yapılan baĢvuruları kanuna uygun Ģekilde inceleyip onaylamak, tescil için aranan Ģartların mevcut olup olmadığını tetkik etmek, 

ĠĢlem görmüĢ dosyalardaki maliye makbuzları ile ziraat bankası makbuzlarının listesini hazırlamak, 

Bakanlıkça alınması istenen tedbir ve talimatlara uymak,  

Yeni kurulan firmaları yasal süresi içerisinde Bakanlığa  ve diğer ilgili kurumlara bildirmek, 

Mevzuata göre Oda‟ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kiĢileri takip ve tespit etmek. Bunların kayıt iĢlemlerini yürütmek, 

Firma kayıt bilgilerini içeren çeĢitli belgeleri tanzim etmek, 

Sicil Müdürlüğü  tarafından düzenlenen matbu evrakların, talep eden birim veya Ģahıslara verilmesi, 

Yapılan tescillerin dosyalanıp arĢivlenmesi. 

Ticaret sicil tescil harçlarının ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil ettirilmesi,  

Tescil için baĢvuran firmayla ilgili olarak ünvan sorgulamasının yapılması,   

ġirket merkez nakli talebinde, Merkez Nakli Talep Formu ekindeki gerekli evrakların temini / incelenmesi, ġirketin Ticaret Sicil dosyasının tasdikli suretinin hazırlanması, Ticaret 

Sicil belge suret tasdik harçlarının tahsil ettirilmesi, Ticaret  Sicil Tüzüğünün 47. Maddesine istinaden belge düzenlenmesi,, Nakli yapılan Ticaret Siciline tescil edildiğine dair 

yazının veya T.Ticaret Sicili Gazetesinin ilanın yapılması ile (Resen Terk)Programa ve Sicil dosyasına terkinin iĢlenerek arĢivde saklanması. 

Bölümündeki kalite kayıtlarını muhafaza etmek. Yönetim Temsilcisinin/Kalite Yönetim Biriminin istatistiki çalıĢmaları yapabilmesi için gerekli olan verileri toplamak, 

Resmi Dairelerden gelen yazıların Sicil Dosyasının incelenerek  cevaplandırılması, Talep halinde Ģirket ortağının hisselerinin üzerine haciz Ģerhinin düĢürülmesi, yazının posta / 

zimmet defteri / kargo ile gönderilmesi / elden teslim edilmesi ve arĢivlenmesi. 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde çerçevesinde sorumludur. 

Ticaret Sicili Memurluğunun yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yürütmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 
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Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Ticaret Sicili Müdürlüğünde iĢlem yapan üyelerin iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi, 
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GÖREV ADI TĠCARET SĠCĠLĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

11.3)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Ticaret Sicili Tüzüğü, 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Tescil iĢlemlerini yerine getirmek, ilan metinlerini yazmak ve ilana göndermek, (tescil,tadil,terkin iĢlemlerini yerine getirmek) 

Tescile  gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluĢturulması,  

Resmi YazıĢma–Tüm Kamu kurum ve kuruluĢları ile resmi yazıĢmalarda bulunmak ve cevaplamak, 

Ġnceleme Onay–Yapılan baĢvuruları kanuna uygun Ģekilde inceleyip onaylamak, tescil için aranan Ģartların mevcut olup olmadığını tetkik etmek, 

ĠĢlem görmüĢ dosyalardaki maliye makbuzları ile ziraat bankası makbuzlarının listesini hazırlamak, 

Bakanlıkça alınması istenen tedbir ve talimatlara uymak,  

Mevzuata göre Oda‟ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kiĢileri takip ve tespit etmek. Bunların kayıt iĢlemlerini yürütmek, 

Firma kayıt bilgilerini içeren çeĢitli belgeleri tanzim etmek, 

Sicil Müdürlüğü  tarafından düzenlenen matbu evrakların, talep eden birim veya Ģahıslara verilmesi, 

Yapılan tescillerin dosyalanıp arĢivlenmesi. 

Resmi Dairelerden gelen yazıların Sicil Dosyasının incelenerek  cevaplandırılması, Talep halinde Ģirket ortağının hisselerinin üzerine haciz Ģerhinin düĢürülmesi, yazının posta / 

zimmet defteri / kargo ile gönderilmesi / elden teslim edilmesi ve arĢivlenmesi. 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde çerçevesinde sorumludur. 

Ticaret Sicili Memurluğunun yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yürütmek, 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak. 

ArĢiv hizmetlerini yerine getirmek, 

Her yeni kayıt için bir dosya açmak ve sırasına göre yerleĢtirmek, 

Yapılan iĢlemleri arĢivleyip dosyalarda muhafaza etmek, 

Kanun verdiği görevler için oluĢturulmuĢ dosyaları takip etmek, 

ArĢivde bulunan dosyaların güvenliğini sağlamak,  

ArĢivdeki dosyaların giriĢ ve çıkıĢlarının takibini yapmak, ArĢivde bulunan her hangi bir evrak veya dosyanın bina dıĢına çıkmasını önlemek, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tasnif ve teslimini takip etmek, dosyalamak, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
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ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Ticaret Sicili Müdürlüğünde iĢlem yapan üyelerin iletiĢim bilgilerinin güncellenmesi, 
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Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

11.4.2)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Türk Ticaret Kanunu- 

Ticaret Sicili Tüzüğü 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

Ticaret Sicili Bilgi Sistemi 

TOBB web tabanlı Oda sicil programı 

Bilgisayar ve Ofis programları 

Merkezi Ticaret Sicil Kayıt Sistemi “MERSĠS “ Programı, 

MTK-Merkezi Tüzel KiĢilik Programı (TSBS-Ticaret Sicili Bilgi Sistemi, TOBB –Net programı) 

KPS-Kimlik PaylaĢımı Sistemi, 

11.4.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Üniversite mezunu (idari bilimler , hukuk, kamu yön. fakültesi ) olmak, 

Ticaret Sicili Müdürlüğü için en az bir yıl ticaret sicil md. yardımcılığı yapmıĢ olmak, 

Ticaret Sicili Müdür Yrd. Ġçin en az iki yıl ticaret sicili müdürlüğünde görev yapmıĢ olmak, 

Ticaret Sicili Müdürü ve Yardımcısının Bakanlık oluruyla atanmıĢ olması . 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak,  

11.4.4. Yetkileri 

Ticaret Sicili Müdürü ve Yardımcısının Ticaret Sicilindeki imza yetkisine sahip olmak. 
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GÖREV ADI SANAYĠ BĠRĠMĠ SORUMLUSU  

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd.  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar ĠĢ makinası, kapasite raporu, k yetki belgesi iĢlemleri, Sayısal Takoğraf kart iĢlemleri. 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

12.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Sanayi kapasite raporu düzenlemek, 

Üyelerin, gümrük, teĢvik ve kapasite esas mevzuatlarının uygulanmasına yönelik inceleme talepleri ile resmi makamlardan intikal eden araĢtırma ve inceleme konularını 

karĢılamak üzere Oda içi veya Oda dıĢı eksperlerin (mühendis) katılımıyla oluĢturulan ekspertiz heyeti aracılığı ile firma iĢyerinde, gümrük sahalarında ve mahallinde tetkikte 

bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle raporlar düzenlemek. 

Gümrük bilirkiĢi raporlarını düzenlemek, 

Ekspertiz raporları (bina, inĢaat, makine, tesis, arazi, demirbaĢ) düzenlemek, (sanayi tesisleri ile ilgili fiyat tespiti yapmak), 

Üyelerin istekleri üzerine veya lüzum görüldüğü hallerde resmi kayıtlar üzerinde fiili üretim, fiili tüketim,  maliyet tespitleri yapar bu tespitlere ait raporlar düzenler. 

Sanayi ile ilgili istatistiksel bilgileri hazırlamak,  

Bütün Kamu Kurum ve KuruluĢları, Özel KuruluĢlar ve Sivil Toplum KuruluĢlarından tarafından oluĢturulan komisyonlara yönetim kurulu kararıyla teknik bilirkiĢi olarak 

katılmak. 

Fire, zayiat ve randıman oranlarının tespitine yönelik raporların hazırlanması, ilgili meslek komitesine iletilmesi, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

KullanılmıĢ makine yaĢ tespiti, gümrük ekspertiz raporu iĢlemlerini yürütmek, tamir amaçlı yurt dıĢı iade ekspertiz raporu iĢlemlerini yürütmek, 

Yerli malı belgesi ve Türk Malı Belgesi iĢlemlerini yürütmek, 

Sanayi ile ilgili  bütün Kamu Kurum ve KuruluĢları, Özel KuruluĢlar ve Sivil Toplum KuruluĢlarından gelen yazılara cevap vermek, 

Türk sanayisini yakından ilgilendiren kanun, kararname ve uygulamalar hakkında Oda görüĢünü oluĢturucu çalıĢmalar yapmak. 

Ülkemizin üretim, ham ve yardımcı madde potansiyelinin bilinmesi ve sürekli olarak izlenmesi amacıyla tüm imalat sanayinde faaliyette bulunan kamu ve özel sektör tesislerinin 

kapasitelerini saptayıcı çalıĢmalar yapar. 

Ġmalat yeterlilik belgesi düzenlemek 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Sanayi rehberinin periyodik olarak güncellenmesi ve güncellenmiĢ halinin web ortamında yayınlanması için basın yayın birimine iletilmesi. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  
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Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Üye bilgi güncelleme çalıĢmalarına katılmak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 
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12.2) 

GÖREV ADI KAPASĠTE RAPORU DÜZENLEME PERSONELĠ 

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. /Sanayi Birimi sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

12.2) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Sanayi kapasite raporu düzenlemek, 

Üyelerin, gümrük, teĢvik ve kapasite esas mevzuatlarının uygulanmasına yönelik inceleme talepleri ile resmi makamlardan intikal eden araĢtırma ve inceleme konularını 

karĢılamak üzere Oda içi veya Oda dıĢı eksperlerin (mühendis) katılımıyla oluĢturulan ekspertiz heyeti aracılığı ile firma iĢyerinde, gümrük sahalarında ve mahallinde tetkikte 

bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle raporlar düzenlemek. 

Gümrük bilirkiĢi raporlarını düzenlemek, 

Ekspertiz raporları (bina, inĢaat, makine, tesis, arazi, demirbaĢ) düzenlemek, (sanayi tesisleri ile ilgili fiyat tespiti yapmak), 

Üyelerin istekleri üzerine veya lüzum görüldüğü hallerde resmi kayıtlar üzerinde fiili üretim, fiili tüketim,  maliyet tespitleri yapar bu tespitlere ait raporlar düzenler. 

Sanayi ile ilgili istatistiksel bilgileri hazırlamak,  

Bütün Kamu Kurum ve KuruluĢları, Özel KuruluĢlar ve Sivil Toplum KuruluĢlarından tarafından oluĢturulan komisyonlara yönetim kurulu kararıyla teknik bilirkiĢi olarak 

katılmak. 

Fire, zayiat ve randıman oranlarının tespitine yönelik raporların hazırlanması, ilgili meslek komitesine iletilmesi, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

KullanılmıĢ makine yaĢ tespiti, gümrük ekspertiz raporu iĢlemlerini yürütmek, tamir amaçlı yurt dıĢı iade ekspertiz raporu iĢlemlerini yürütmek, 

Yerli malı belgesi ve Türk Malı Belgesi iĢlemlerini yürütmek, 

Sanayi ile ilgili  bütün Kamu Kurum ve KuruluĢları, Özel KuruluĢlar ve Sivil Toplum KuruluĢlarından gelen yazılara cevap vermek, 

Türk sanayisini yakından ilgilendiren kanun, kararname ve uygulamalar hakkında Oda görüĢünü oluĢturucu çalıĢmalar yapmak. 

Ülkemizin üretim, ham ve yardımcı madde potansiyelinin bilinmesi ve sürekli olarak izlenmesi amacıyla tüm imalat sanayinde faaliyette bulunan kamu ve özel sektör tesislerinin 

kapasitelerini saptayıcı çalıĢmalar yapar. 

Ġmalat yeterlilik belgesi düzenlemek 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Sanayi rehberinin periyodik olarak güncellenmesi ve güncellenmiĢ halinin web ortamında yayınlanması için basın yayın birimine iletilmesi. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  
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Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetimi Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Üye bilgi güncelleme çalıĢmalarına katılmak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 
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12.2.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

12.2.2) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

Kapasite Kriterleri ve TOBB kapasite otomasyon programı 

TOBB Üyelik 

ĠĢ Makinesi ĠĢlemleri -iĢ makineleri tescil esasları 

TOBB -IMBS ĠĢ Makineleri Bilgi Sistemi 

4925 Sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu  ve Yönetmeliği, Genelge ve Talimatlar. 

K Yetki belgesi iĢlemleri ve Karayolları KUGM Otomasyon Programı 

Sayısal Takoğraf Kartı  ĠĢlemleri –Staum.oda otomasyon programı 

Bilgisayar ve Ofis programları 

12.2.3) A r anacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Üniversite mezunu ( tercihen Mühendislik Bilimleri ) olmak, 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

12.2.4)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

12.2.5.ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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12.3.)  

GÖREV ADI K Yetki Belgesi Personeli 

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. /Sanayi Birimi sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

12.3) Görev Yetki-Yetkinlik ve Sorumluluklar, 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler, UlaĢtırma Bakanlığı Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur.  

Yurt Ġçi TaĢımacılık Yapan firmalara K Yetki Belgelerini  Düzenlemek, 

K yetki belgesine iliĢkin çok sayıda gelen telefonlarda, ilgiyi bilgilendirmek,  

UlaĢtırma Bakanlığı otomasyon sistemine veri girmek ve belgeleri yetkili kiĢilere teslim etmek, UlaĢtırma Bakanlığı ile sürekli yazıĢmalar yapmak ve telefonla irtibat kurmak, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 
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olarak çalıĢmak, 

Sayısal takograf kartı ön baĢvuru iĢlemlerinin alınması, 

Sürücü ve Servis Kartı baĢvurularının alınıp iĢlemlerinin yapılması,  

Gelen sürücü ve servis kartlarının Ģahıs veya firmalara teslimatının tutanak karĢılığında yapılması, 

BaĢvuru evrak ve teslim tutanaklarının aylık olarak TOBB‟a bildirilmesi. 

Yönetim kurulu kararıyla vezne görevi yapmaya yetkili kılınan personelce vezne iĢlemlerini yürütmek, 

12.3.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

12.3.2.)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

K Yetki Belgesi iĢlemleri ve Karayolları KUGM Otomasyon Programı 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği,  

4925 Sayılı Karayolu TaĢıma kanunu ve Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları, 

12.3.3)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az Lise mezunu olmak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

12.3.4.)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

12.3.5) ÇALIġMA KOġULLARI: 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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12.4)  

GÖREV ADI ĠĢ Makinesi Tescil iĢlemleri personeli 

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. /Sanayi Birimi sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

12.4)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Karayolları trafik yönetmeliğine göre, tescili trafik tescil Ģube müdürlüğünde yapılamayan iĢ makinesi sınıfına giren motorlu araçların tescilini iĢ makinesi tescil esaslarına göre  

yapmak, 

Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kiĢilere ait iĢ makinesi sınıfına giren motorlu araçların tescilini yapmak,  

Her yıl (Mart ve Ekim aylarında) Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne güncel iĢ makine listesini göndermek. 

ĠĢ makinasın tescilini “ĠĢ Makinası Tescil Defterine” ve “ĠĢ Makinaları Bilgi Sistemine” kaydını yaprak gerçekleĢtirmek. 

ĠĢ Makinesi Tescil Kayıtlarına Haciz ve Rehin ġerhlerinin iĢletilip ve kaldırılması.  

Talep edilmesi halinde ĠĢ Makinesini tescil kaydına hurdaya ayrılmıĢtır Ģerhini iĢlemek. 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Talep halinde eski tescil belgesi iptal edilerek yenisini düzenlemek, ücretinin tahsilini sağlamak, 

Mahkeme, icra daireleri ve Kurumlarca hacizler ve rehinler hakkında gelen yazılara  yazılı olarak cevaplamak, 

ĠĢ Makinası Tescil Belgelerinin zayii den  dolayı tekrardan düzenlenip verilmesi, ücretinin tahsilini sağlamak, 

Mahkeme kararı ile (Sahiplilik Belgesi ile) ĠĢ Makinası Tescil iĢlemi. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 
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Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetimi Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

12.4.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

12.4.2)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

ĠĢ Makinesi Tescil ĠĢlemleri -iĢ makineleri tescil esasları 

TOBB -IMBS ĠĢ Makineleri Bilgi Sistemi 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

Bilgisayar ve Ofis programları 

12.4.3.)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 
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En az Lise mezunu olmak  

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

12.4.4) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

12.4.5)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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13)  

GÖREV ADI BGYS - BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMSĠLCĠSĠ 

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreterlik, bilgi güvenliği disiplin kurulu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sorumlusu 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

13.1.)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

YETKĠLER: 

Hosting ve domain giriĢ Ģifre ve dosyaya eriĢim yetkisi vardır. 

Sistem odasına giriĢ yetkisi vardır. 

ġifre ile girilebilen yerlere, ikinci bir kiĢi ile kontrollü olarak kullanım izni 

Üyesi olduğu bilgi güvenliği disiplin kurulunun 3 aylık periyodik toplantılarını organize etmek, sekreteryasını yapmak,  kararlarını yazmak  ve bilgi güvenliği yönetim sistemi 

sorumlusu ile birlikte alınan  kararlarının form oluĢturarak takibini yapmak.  

Odanın kurumsal web sitesinin periyodik bakımını yapmak ilgili kayıtları tutmak,  

Bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümanlarını hazırlamak, güncel tutmak ve teknik standartlara uyumunu sağlamak, 

Bilgi Güvenliği Politikasının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. 

Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleĢtirmek, iĢletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve 

geliĢtirmek  

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‟nin operasyonundan ve sürekli iyileĢtirilmesinden sorumludur 

Risk analizi ile bilgi güncelliği önceliklerinin tespiti çalıĢmalarını koordine etmek,  

“Sistem odasında bulunan tüm cihaz ve sistemlerin kesintisiz çalıĢması için gerekli önlemleri almak, arıza ve periyodik bakım takiplerini yapmak, sistemin uğrayabileceği risklere 

karĢı önlemleri almak, yılda en az bir kere veri kurtarma tatbikat planlarını, koordineli Ģekilde yapmak ve uygulamak,” 

Bilgi güvenlik ihlalleri ile ilgili kayıtlara dayanarak, ihlali gerçekleĢtiren kiĢi, kiĢiler ya da uygulamalar hakkında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve karar için yönetim 

kuruluna raporlamak, YGG „de sunmak, 

Birim sorumlularının da katkısıyla, bilgi güvenliğinin sağlanması ve arttırılmasına yönelik olarak planlanan çalıĢma ve projelerin önceliklerini belirlemek ve buna göre bilgi 

güvenlik bütçesini hazırlamak, yönetim temsilcisine raporlamak, 

Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için gerekleri formları oluĢturmak, 

GeliĢmeleri izleyip gerekli revizyonları ve dağıtımları yapmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin ötesinde yazılımsal güvenlini de sağlamak. Elektronik 

ortamda sisteme olabilecek saldırıları (virus, worm, rootkit, backdoor, trojan, hacke keyloger, spyware vb.) engellemek, 

Verileri güvenli biçimde depolamak, paylaĢtırmak, yedeklemek ve güvenli sunucularda arĢivlemek 

Her kullanıcıların kurumsal yetkileri kadar kaynakları kullanabilmesini ve verilere ulaĢabilmelerini 

sağlamak, yetkisiz kiĢilerin bu kaynakları kullanmasına engel olmak, 
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Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi Tablosunu oluĢturmak ve uygulamak. 

biliĢim sistemine dıĢarıdan gelecek müdahaleleri engellemek için gerekli tedbirleri almak, 

Sistem odasında bulunan tüm cihaz ve sistemlerin kesintisiz çalıĢması için gerekli önlemleri almak, arıza ve periyodik bakım takiplerini yapmak, sistemin uğrayabileceği risklere 

karĢı önlemleri almak, yılda en az bir kere veri kurtarma tatbikat planlarını, koordineli Ģekilde yapmak ve uygulamak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, 

yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi 

akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Korunması gereken bilgi varlıklarını ve kaynakları tespit etmek ve birim yöneticilerinin belirli bir kaynak veya varlıktan sorumlu olacak uygun kaynak / süreç sahibini seçmesine 

yardımcı olmak 

Kaynak ve süreç sahipleriyle birlikte çalıĢarak uygun güvenlik politikalarının ve kontrollerinin belirlenmesini sağlamak 

Bilgi iĢlem sorumlusu ile birlikte çalıĢarak uygun güvenlik kontrol fonksiyonları sağlamak üzere yazılım ve donanım sistemlerin değerlendirilmesi, seçimi, yerleĢtirilmesi, 

kurulması ve konfigürasyonu için çalıĢmak 

Kaynak ve süreç sahiplerine, bilgi güvenliği yönetim sistemi sorumlusu ile birlikte güvenlik problemlerinin anlaĢılması ve cevap verilmesi ile ilgili yardımcı olmak 

Ġç ve dıĢ denetim sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için çalıĢmak 

Güvenliğe iliĢkin etkinliklerin sebep ve kaynaklarını tespit etmek için operasyonlara iliĢkin sistem kayıtlarını gözden geçirmek 

Güvenlik yönetimi ile ilgili personelin rutin ve rutin olmayan görevlerinde ve özel yetkilendirme taleplerinin yerine getirilmesinde danıĢmanlık yapmak 

Güvenlik politikalarını ve ilgili diğer prosedür ve talimatları dokümante etmek, kontrol edilmesi, güncelleĢtirilmesi, yürürlükten kalktığı zaman geri toplanması ile ilgili tüm 

faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek 

Bilgi varlıkları sınıflandırma sistemini sürdürmek ve güvenlik durumu ile ilgili bilgileri ve gerekli eğitimleri üst düzey yönetici ve çalıĢanlara gerektiği Ģekillerde sunmak 

Üst yönetim ile periyodik “yönetimi gözden geçirme” toplantılarını düzenlemek ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek 

Bilgi güvenliği yönetimi konusunda çalıĢanların eğitilmesini sağlamak, ġirketin insan kaynaklarının geliĢtirilmesi için bölüm yöneticilerinden gelen eğitim ve yetiĢtirme 

önerilerini değerlendirmek, iç ve dıĢ eğitimleri planlamak, bütçelemek ve onaylanan bütçenin gerçekleĢmesini takip etmek 

Bilgi Güvenliği yönetim sistemi ile ilgili olarak sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına organize etmek ve katılmak. Düzeltici ve önleyici faaliyetleri organize etmek, uygunsuzluğa yol 

açan nedenlerin belirlenmesi ve uygunsuzluğun tespit edildiği her noktada düzeltici ve önleyici faaliyet çalıĢmalarını baĢlatmak 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Risk Yönetimi sorumlulukları:  
Birim bünyesinde risk bilinci kültürünü oluĢturma ve performans hedeflerinde anlaĢma  

Risk geliĢtirme tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama ve riskleri belirleme ve raporlama  

Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama  

Verimsiz, gereksiz yada çalıĢamaz kontrolleri ve olayları raporlama,  

Kaza soruĢturmalarında yönetimle koordineli hareket etme  
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13.2)BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ & BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ SORUMLUSU 

GÖREV ADI BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ & BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ SORUMLUSU 

 

Bağlı Olunan Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temsilcisi, bilgi güvenliği disiplin kurulu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

13.2)  

YETKĠLER: 

Hosting ve domain giriĢ Ģifre ve dosyaya eriĢim yetkisi vardır. 

Sistem odasına giriĢ yetkisi vardır. 

ġifre ile girilebilen yerlere, ikinci bir kiĢi ile kontrollü olarak kullanım izni 

Üyesi olduğu bilgi güvenliği disiplin kurulunun 3 aylık periyodik toplantılarını  Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi ile organize etmek, sekreteryasını yapmak, kararlarını yazmak  

ve alınan  kararlarının form oluĢturarak takibini yapmak.  

GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Bilgi güvenliği yönetim temsilcisi ile birlikte sistemi dokümanlarını hazırlamak, güncel tutmak ve teknik standartlara uyumunu sağlamak, 

Bilgi Güvenliği Politikasının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. 

Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleĢtirmek, iĢletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve 

GeliĢtirmek, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin operasyonundan ve sürekli iyileĢtirilmesinden sorumludur 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri alt yapısını kullanarak güncel geliĢmeleri kullanım alanlarında uygulayarak hızlı bilgiye eriĢme ile iletiĢimde de etkin rol alma ve bilgiyi kullanmayı 

sağlamaktadır. 

dijital arĢiv çalıĢmalarını yürütmek, 

Tüm hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının, yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek/geliĢtirmek yoluyla biliĢim desteği sunmak, 

 veri iletiĢim altyapısını oluĢturmak, iĢletmek ve yönetmek. 

 Bilgi güvenliği açısından, Bakım sözleĢmelerine ilaveten gizlilik sözleĢmesi düzenlenecek, ayrıca yapılan bakımlarda bakım personeli ile birlikte hareket edilecek (iĢin baĢında 

bulunacak) 

BiliĢim alanındaki güncel bilgileri, teknolojileri ve geliĢmeleri yönetim, personelle paylaĢmak, bu yönde ortamlar oluĢturmak. 

BiliĢim teknolojileri ihale süreçlerinde verilen görevleri yerine getirmek, 

internet ağının kaliteli, kesintisiz ve güvenli olarak iĢlemesini sağlayacak çalıĢmaları yürütmek ve takip etmek, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

1)Odamız organ seçimlerini müteakiben odamız organlarına seçilemeyenlerin kurumsal e-posta adresi ve Ģifresinin iptali, yeni seçilenlere kurumsal e-posta adresi ve Ģifre 

verilmesi. 

2)organ üyeliğinden düĢenlerin kurumsal e-posta adresi ve Ģifresinin iptali. 

GeliĢtirilmekte olan tüm yazılım projelerini takip etmek, güncellemek ve ilgili Genel Sekreter Yrd. Periyodik olarak rapor sunmak,  
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Web sayfasını yayınlanmadan önce test etmek, 

Görev alanı ile ilgili yeni teknoloji ve trendleri takip etmek , öğrenmek ve uygulamak, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmaların etkinliğini arttırmak, 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Her türlü bilgi iĢlem faaliyetini yürütmek, bilgi iĢlem desteği vermek, 

Toplantı ve konferans salonlarındaki ses ve görüntü sistemlerini kontrol etmek, 

toplantı öncesi hazır hale gelmesini sağlamak, 

Odada kullanılan tüm yazıcı, bilgisayar vb. donanımların kurulumu, bakımı ve oluĢabilecek aksaklıkların giderilmesini sağlamak Bilgi iĢleme dair cihazlarda meydana gelen , 

gideremeyeceği arızaları amirine bildirmek, 

Yeni yazılım uygulamalarının ihtiyaçlarını belirlemek ve mevcut yazılım uygulamalarındaki düzenlemeleri yapmak, 

Yıl sonunda, önümüzdeki  yıl için ihtiyaçları belirlemek ve ilgili makamlara sunmak, kullanılan yazılım programları hakkında personeli bilgilendirmek ve gerektiğinde eğitmek,  

Bilgi iĢlem sistemlerinin satın alınması faaliyetlerinde teklif ve toplantılarını düzenlemek, 

Üyelerin taleplerine cevap verebilecek bilgi deposu oluĢturmak,  

Bilgi bütünlüğünü sağlayarak Oda içi birimlerin bu bilgilerden ilgili olanlarından yararlanmasını temin etmek, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Birimiyle ilgili Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin kurumsal web sitesinden takip edilmesi, 

BiliĢim envanterinde bulunan cihazların her zaman çalıĢır vaziyette tutulmasını sağlayacak çalıĢmalar yürütmek, 

Kurumsal web sitesinin, kurumsal e-posta sunucusunun devamlılığını ve yayınını sağlamak, 

Sistem için gerekli donanım ve yazılımların listesini çıkarmak, onay ile alımlarını sağlamak, 

Yazılım lisanslamasını takip etmek, gerekli yazılımların satın alınmasını sağlamak, 
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Kurumsal verilerin yedeklenmesini sağlamak 

Yeni teknolojilerin kullanımı ve verimliliğin arttırılması için personele bilgisayar eğitimini Sürekli Eğitim Merkezi sorumlusu ile birlikte  planlar ve  eğitim verilmesini sağlar, 

Sistem odasındaki cihazların bakım ve onarımlarını yapar/yaptırır. 

Server bakımını  günlük olarak yapmak. 

Ağa bağlı çalıĢan bilgisayarların iletiĢimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalıĢır durumda olmasını sağlamak ve teknik denetimini yapmak. 

Personele bilgisayar konusunda teknik destek vermek. 

Genel Sekretere bağlı olarak Oda bilgisayar satın alma iĢlemlerini yürütmek ve satın alınan ürünlerin kontrolünü yapmak. 

Bakımı yapılacak ürünlerin kim tarafından, ne kadar sürede bakımı yapılacağına dair tablo oluĢturmak ve bakım sözleĢmelerini takip etmek. 

Oda web sayfasının teknik takibi ve desteğini sağlamak. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Geri Bildirim 

Takip Formuna ilgili Ģikayet kayıtlarına iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Bilgisayar ve sistemlerin montaj, yazılım kurulumu, güncelleme, periyodik bakım ve arızalarının giderilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapmak, 

Her türlü cihaz ve donanımın güncelleme, bakım ve onarımı için gelen görevlilere nezaret etmek, 

Kurumsal web sitesi üzerinden online iĢlemlerle yapılacak sorgularla uygun verilerin paylaĢımına olanak sağlamak, 

Oda servislerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliĢen biliĢim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve 

yazılımı güncelleĢtirmek ya da gerektiğinde yenisinin satın alınmasını önermek. 

Oda yeni hizmet servisleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, yazılım ihtiyaçlarını temin etmek. 

Tüm kayıtların yedekleme iĢlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak. 

web sitesinin bakım onarımından, periyodik kontrolünden sorumludur. 

Odamızın kurumsal web sitesinin kontörlünü periyodik olarak yapar ve ilgili forma iĢler.(Akreditasyon sistemi 2.3) 

Kurumsal Web Sitesi Bakım Onarımı Ve Teknik Ġçeriğinin Güncellenmesini Sağlamak-Bakım Planı OluĢturmak Ve Kayıtlarını Tutmak, 

her yıl sistemli bir Ģekilde amaç ve hedeflerine yönelik risk ve fırsatları belirlemek. 

Risklerin gerçekleĢme olasılığı ve muhtemel etkilerini yılda en az bir kez analiz etmek. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, 

yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi 

akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 
Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 
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olarak çalıĢmak, 

 

Risk Yönetimi sorumlulukları:  
Birim bünyesinde risk bilinci kültürünü oluĢturma ve performans hedeflerinde anlaĢma  

Risk geliĢtirme tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama ve riskleri belirleme ve raporlama  

Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama  

Verimsiz, gereksiz yada çalıĢamaz kontrolleri ve olayları raporlama,  

Kaza soruĢturmalarında yönetimle koordineli hareket etme  

13.3.1)BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ VE BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SORUMLUSUNDA 

Aranacak Nitelikler/ SAHĠP OLMASI GEREKEN NĠTELĠKLER: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak. 

ISO 27001 eğitimini almıĢ olmak, 

Bilgisayar alanından Lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Seyahat etmeye engel bir durumu olmamak. 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

Microsoft iĢletim sistemleri kurulumu ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak. 

ĠĢletim sistemi ve Office paketi için son kullanıcı desteği verebilecek bilgi, tecrübe ve araĢtırma becerilerine sahip olmak. 

13.3.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

13.3.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Teknik konulardaki aksaklıkları giderecek eğitim ve tecrübede olmak,  

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

 

 

13.3.4) YETKĠLERĠ: 
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Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

13.3.5) ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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GÖREV ÜNVANI BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ SORUMLUSU 

 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel sekreter yrd. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

14)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Odamız lobi çalıĢmaları kapsamında raporlama çalıĢmalarını yürütmek,  sorumluluklar Lobicilik talimatında belirtilmiĢtir. 

Üye sorunlarının medyada takip edilmesiyle alakalı yazılı ve görsel medyada görünme düzeyimizin takip edilmesi, (Akreditasyon Standardı. 2.Temel Hizmetler, 2.1. ĠletiĢim Ağı) 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

ġUTSO haberleĢme iletiĢim yayın politikasına göre davranmak,  

Sorumluluk Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Biriminde olmak üzere; Aylık ve yıl sonu faaliyet raporlarının oluĢturulan yıllık iĢ planına uyumlu olarak hazırlanması, (BaĢkan 

DanıĢmanı, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ile Özel Kalem ortak çalıĢarak) 

Odamız çalıĢmalarını Basın‟a aktarmak ve web sayfasında duyurmak,  Oda faaliyetlerinin güncellenmesi ve resmi web sitemizde yayınlanması, 

Odamızca hazırlanan /Odamızla ilgili basılı ve görsel  vd. yayınların istatistik ve arĢivlemesini yapmak,   yayınlanmıĢ haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derlemek ve 

arĢivlemek, görsel ve yazılı yayınların hazırlıklarını yapmak ve güncelleĢtirmek, E-Bülten hazırlık çalıĢmalarını verilen talimatlar doğrultusunda yürütmek, 

Üye sorunlarının medyada  temsil edilmesiyle alakalı Odamızın yazılı ve görsel medyada görünme düzeyinin çizelge ve grafiğinin yapılması 

Basın toplantılarında  diğer odamızın etkinliklerinde web sayfasının tanıtımının sağlanması, 

Yönetim kurulu veya genel sekreterin talimatları doğrultusunda sosyal medya çalıĢmaları, 

web sayfamızda  özel günlerde, (bayram, yeni yıl vd.)  kutlama masajının yayınlanması  (tebrik kartı gönderilmesi(biten tebrik kartının  basımının takibi)),  

Odamız web sitesinin güncelliğinden sorumludur .web sayfası düzenleme/güncelleme iĢlemlerinin yürütmek 

Birimiyle ilgili  toplantı, seminer vd. davetiyelerinin gönderilmesi, organizesinin yapılması 

Ġhale, fuar vb. duyuruların web sitesinde yayınlanması, güncelliği geçen haberlerin arĢive aktarılması,  

Görevlendirildiği toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin (anketin) doldurulmasının sağlanması, yönetim kuruluna sunulmak üzere genel sekreterliğe 

iletilmesi, 

Web ortamında yayınlanan “sanayi rehberi” adlı yayını, Sanayi Biriminden alarak güncellemek,  

Yayın organlarının takibi, Oda ile basılı ve görsel yayınların arĢivlenmesi,  

Dergi, gazete ya da herhangi bir yayın organı, Yönetim Kurulu BaĢkanından bir konu hakkında görüĢ veya makale istediğinde, belirtilen konu ile ilgili araĢtırma ve ön hazırlık 

yapmak, 

Basınla  iletiĢimi sağlamak, 

Diğer birimlerce hazırlanan çeĢitli raporlar ve yayınların basım ve yayını ile ilgili tüm iĢleri yürütmek, 

BaĢkanın konuĢmaları ve önemli bildirilerini gazetelere ulaĢtırmak, 

Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber Ģekline dönüĢtürerek basına vermek, 

ġUTSO  tarafından organize edilen toplantı, panel, seminer vb. faaliyetlerde fotoğraf  çekimi, ses düzeni, video kayıtlarının yapılmasını yapmak ve arĢivlemekten,  
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Toplantılara katılacak basın mensupları için gerekli tüm organizasyonları yapmaktan 

Basında çıkacak ilanları hazırlamak, vermek ve takip etmek, 

Yönetim Kurulunun izni olmadan demeç veremez. 

KOBĠ GeliĢtirme Birimince güncelliği aylık takip edilecek olan web sitemizdeki dıĢ kaynaklı bilgileri yayınlamak, 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Odamızda yapılan ve Odamızın protokolünün katıldığı diğer  toplantıların listesinin çıkarılması  ve yıllık karĢılaĢtırılmasının yapılması, 

medya kuruluĢları ile iliĢkileri yürütmek, bu kuruluĢlarla karĢılıklı bilgi alıĢ-veriĢinde bulunmak. Kamuoyuna duyurulması gereken Oda faaliyetlerinin tüm medya kuruluĢlarına 

bildirilmesi, ilgilerinin ve katılımların sağlanması, sonuçlarının takibine yönelik çalıĢmalar yapmak. 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Akreditasyon çalıĢmaları gereği basında yer alma oranları ile ilgili yönetim kurulu ve meclis kuruluna bilgilendirme yapılması, 

*Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

*baĢarı hikayesini webde yayınlamak, 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Odamızın ĠletiĢim, Politikasının ve planının güncelliğinin sağlanması, plan doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Kurumsal web adresimizde yayınlanan haberlerin çıktısını alarak arĢivlemek, ayrıca elektronik ortamda da arĢivlemek, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Odamızın basında yer alma istatistiklerinin hazırlanması, 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Odamızın Sosyal Medya Platformlarının Yönetimi Ve  Takibi 

Oda Web Portalı üzerinde yayınlanmak istenen tüm içerik, doküman, fotoğraf ve videoların sisteme aktarılmasını sağlamak. 
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Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

Odamızın düzenlediği veya katılımcı olduğu etkinliklerde, toplantılarda, ziyaretlerde vb.  hediye takdimini sağlamak,  

14.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere ve fuarlara katılmak 

14.2)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az üniversite mezunu olmak , görev alanından (Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler)  mezun olmak, 

Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

14.3)Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Basın yayın ile ilgili cihazlar ve programlar 

fotoğraf  çekme 

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

ĠletiĢim ve muhabirlik 

14.4)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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14.5)ÇALIġMA KOġULLARI: 

 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ  

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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15.  

GÖREV ADI ĠSTATĠSTĠK VE ARAġTIRMA BĠRĠMĠ SORUMLUSU 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar Piyasa ĠĢleri ve Fiyat Tespiti, patent, Sigorta Acenteleri levha kayıt,  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

15.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Genel Sekreterliğin talimatı doğrultusunda istatistiki raporlar hazırlamak, Odanın faaliyetleri ile ilgili, istatistik,  araĢtırma çalıĢmalarını yapmak ve arĢivlemek 

Ġstatistiki verileri toplamak için Yönetim Temsilcisine yardımcı olmak 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Azami fiyat tarifesi düzenleme iĢlemleri, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması,  

Odamızca düzenlenen toplantı ve etkinlikleri takip ederek ilgili forma iĢlemek, 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 
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Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik kural 

ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

15.2. Piyasa ĠĢleri ve Fiyat Tespiti 

GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Bütün Kamu Kurum ve KuruluĢları, Özel KuruluĢlar ve Sivil Toplum KuruluĢlarından gelen piyasa rayiç bedellerini araĢtırmak /cevaplandırmak ve arĢivlemek. 

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Odamız çalıĢma alanları içerisinde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin fiyat tespiti ile faturaların rayice uygunluğu konusunda araĢtırma 

yapmak, araĢtırma sonucu verilen fiyatın gerekiyorsa  görevlendirilen “fiyat tespit komisyonu” tarafından tespitin yapılmasını sağlamak, muhtelif faturaları rayicine uygundur, 

Ģeklinde  onaylamak, 

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

çalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

15.2.1) ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

15.2.2) Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak, 

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

15.2.3) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Alanında en az iki yıl denetim 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

     15.2.4)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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15.2.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.1) TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BĠLGĠLENDĠRME HĠZMETLERĠ 
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Görev, Yetki-Yetkinlik ve  Sorumluluklar 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Ofisi çalıĢmalarını yürütmek, Kobilere sınai mülkiyet hakları olan patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi iĢaret ve marka tescili ile 

ilgili bilgilendirmek ve bu haklara nasıl sahip olacağına dair yönlendirmek, danıĢmanlık hizmeti vermek,  

Türk Paten ve Marka Kurumunun ilgili mevzuatının güncelliğini ve kurumsal web sitesini takip etmek,  

ilgili mevzuatı ve kurumun web sitesini sürekli takip etmek 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

 

15.3.2) CĠ (Coğrafi ĠĢaretlere) Yönelik Görev Yetki ve Sorumluluklar; 

ilgili mevzuatı ve kurumun web sitesini sürekli takip etmek 

Odamızın CĠ tescilini yaptığı ürün listesini tutmak/güncellemek, 

Odamızın tescilini yaptığı coğrafi iĢaretli ürünlerin ilgili yasa hükümleri gereğince süresi içinde ve ürünün mevsiminde denetimimin yapılması ve denetim raporlarının ilgili 

formlar ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna süresi içerisinde gönderilmesi 

Odamızın CĠ tescilini yaptığı ürünlerin, üreticisi ve faaliyet gösterenleri içeren listeleri ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapmak/güncellemek, 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 
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iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

15.3.1.)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

15.3.2)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak (Oda‟dan atanacak personel Hariç) 

Türk Patent ve Marka Kurumunun bilgilendirmelerine katılmak,  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

15.3.3) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Türk Patent ve Marka Kurumunun mevzuatına ve ilgili hükümler konusunda bilgi sahibi olmak,  

Türk Paten ve Marka Kurumunun eğitimlerine katılmak,  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

15.3.4.)   ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 

Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

ÇALIġAN GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN 

TANIMI  YKB-TN/02 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
ENTEGRE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  
GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

142 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

15.3.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

 

15.4.1. Sigorta Acenteleri Levha Kayıt ĠĢlemleri  

15.4.1. GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununu esas alan sigorta acenteleri ve eksperlerinin ortaklarının, çalıĢanlarının, sermayelerinin, mesleki mesuliyet poliçelerinin incelenerek bilgisayara 

kaydı ve TOBB sigortacılık müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,  

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, 

yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi 

akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 
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15.4.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

15.4.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak (Oda‟dan atanacak personel Hariç) 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununu 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesini benimsemiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

15.4.4) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

 15.4.5)ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

15.4.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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16  

 

GÖREV ADI 
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ SORUMLUSU ve  

AB BĠLGĠ MERKEZĠ KOORDĠNATÖRÜ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yardımcısı 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

16.1) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Gerektiğinde yayın, yazı ve dokümanları yabancı dile (Ġngilizce,Rusça vb.) tercüme etmek/ yabancı dilde (Ġngilizce,Rusça vb.) yazı hazırlamak, 

Görevlendirilme halinde yurt içi ve yurtdıĢı toplantı ve etkinliklere katılmak,  

YurtdıĢından gelen ticaret heyetlerinin bölgemiz ve üye firmalarımızın ziyaretlerinin organizasyonunu gerçekleĢtirmek, 

Yönetim kurulu tarafından belirlenen ülkelere düzenlenecek iĢ heyeti, fuar, inceleme ziyareti  organizasyonlarında aktif görev almak,  

AB hakkında çeĢitli seminer ve konferans vb. etkinliklerle bilgi aktarma,  

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görevlendirildiği toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin (anketin) doldurulmasının sağlanması, yönetim kuruluna sunulmak üzere genel sekreterliğe 

iletilmesi, 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak, 
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri Memnuniyeti Odaklı ÇalıĢmak. 

Birimiyle Ġlgili Odamızın Sosyal Medya Platformlarının Yönetimi Ve  Takibi 

ġanlıurfa  Ekonomik Raporunu aylık olarak hazırlamak 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

16.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

16.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Proje hazırlama ve Proje yönetimi 

Uluslar arası iliĢkiler 

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

16.4)Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

En az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak,  

Ġyi derecede Ġngilizce bilmek,  

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

16.5)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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16.6)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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17  

GÖREV ADI KOBĠ GELĠġTĠRME BĠRĠMĠ SORUMLUSU  

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

17.1) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

KOBĠ‟lere konularıyla ilgili danıĢmanlık hizmeti vermek,  ihracat yapan veya yapmak isteyen KOBĠ‟lere gerekli ülke bilgileri, ülkeler arası ticari anlaĢmalar ve gümrük mevzuatı 

ile ilgili bilgileri derlemek ve sunmak,  

Ġl ve bölge bazında ticaretin geliĢmesi için çalıĢmalar yapmak, bu kapsamda Ġl GeliĢim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iĢtirak etmek, 

raporlar hazırlamak 

Ġç ticaretle ilgili çalıĢmaları yürütmek, takip etmek, üyeleri bilgilendirmek, 

Sektör/Ülke  Pazar araĢtırması yapmak,  

Ġç ve dıĢ ticaretle ilgili raporların web te yayınlanmasını sağlamak 

(Her yıl Odamızca sınır ticareti kapsamına alınacak ürünlerin tespitine müteakip oluĢturulan listenin, Eylül ayında yönetim kurulu gündemine alınması sağlanarak Yönetim 

Kurulunda  kesinleĢen ürün listesinin Ekim ayı baĢlarında Valilik Makamına  üst yazı ekinde bildirmek.)  

MüsteĢarlıktan olaylı sınır ticaretine konu olacak ürünlerin listesi alındıktan sonra  yıllık liste çerçevesinde sınır ticareti iĢlemlerinin sekretaryalığını yürütmek, 

Uluslararası, kamu veya özel kuruluĢlar tarafından verilmekte veya verilecek olan her türlü kredi ve teĢviklerle ilgili bilgileri toplayıp duyurmak, 

KOBĠ‟lerin sorunlarını tespit ederek Genel Sekreterliğe  intikal ettirmek, 

KOBĠ‟lerle ilgili  Kanun, yönetmelik, yenilik ve haberleri ilgililere iletmek 

KOBĠ‟lerin istekleri doğrultusunda mesleki eğitim taleplerini, Genel Sekreterliğe bildirmek ve Yönetim  Kurulunun talimatları doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezi sorumlusu ile 

birlikte seminerler düzenlemek, 

Avrupa Birliği ve uluslar arası iliĢkiler Birimi ile birlikte KOBĠ‟leri ihracata ve dıĢ ticarete yöneltecek projeler geliĢtirip hibe programları ve fonlarından yararlanacak projeler 

önermek, 

Web sitesinde bulunan dıĢ kaynaklı dokümanların güncelliğinin her ay kontrol edilmesi. 

Odamızın katılacağı fuarlarla ilgili Yönetim Kurulu/Genel Sekreterlik talimatları doğrultusunda çalıĢmaları yürütmek,   

Ġlimizde düzenlenen fuarlarla ilgili TOBB ve firma yazıĢmaları yürütmek, 

Ġlimizde düzenlenen fuarla ilgili raporun hazırlanarak süresi içinde TOBB‟a göndermek, 

Yatırım ve KOBĠ TeĢvikleri konularında danıĢmanlık yapmak 

Ġç ve dıĢ fuarlarla ilgili bilgilerin toplanması ve üyelere duyurulması (web/ yazıĢma/ telefon/mesaj, e-mail vd.)  yönetim kurulunun görevlendirmesiyle fuar ve iĢ gezilerini organize 

etmek,   

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Odamızdan fuar desteği talep eden firmalarla ilgili yazıĢmaları takip etmek,   

Ziyarete gelen heyetle veya yurt dıĢı gezi organizasyonu ile ilgili Genel Sekreterlik talimatıyla çalıĢmalara katılmak,  
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Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

*Görev alanıyla ilgili yapılan çalıĢmalarla ilgili ön araĢtırma yapmak (ülke, sektör ve ürün araĢtırması) 

*yapılacak etkinliğe dair ön çalıĢma yapmak, etkinliği gerçekleĢtirmek, katılımcı formunun doldurulmasını sağlamak,  

Sonuç raporunu hazırlamak, yönetim kurula sunmak, etkinliğini gözden geçirmek, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak,  

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği Ģikayetleri - MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Temsilcisi‟ne yönlendirmek 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Odamızın dıĢ ticaretle ilgili sosyal medya platformlarının ihracat personeli ile birlikte takibi 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 
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17.2) 

GÖREV ADI ĠHRACAT 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. KOBĠ GeliĢtirme Birimi Sorumlusu 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

17.2) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Elde edilen uluslararası ithalat ve ihracat talepleriyle, fuar, etkinlik ve uluslararası ihale bilgilerinin değerlendirilmesi 

Uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve üyelerin dıĢ ticarete yönlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, danıĢmanlık hizmeti verilmesi,  

Ġl ve bölge bazında ticaretin geliĢmesi için çalıĢmalar yapmak, bu kapsamda Ġl GeliĢim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iĢtirak etmek, 

raporlar hazırlamak  

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görevlendirildiği toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin (anketin) doldurulmasının sağlanması, yönetim kuruluna sunulmak üzere genel sekreterliğe 

iletilmesi, 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek Entegre Yönetim sistemi gereği standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

ODAMIZIN DIġ TĠCARETLE ĠLGĠLĠ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ BĠRĠM SORUMLUSU ĠLE BĠRLĠKTE TAKĠBĠ 

Birimiyle ilgili prosesin hedeflerinin gerçekleĢmesini takip etmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek,  

Kurum içinde müĢteri odaklılık çerçevesinde çalıĢmak 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor 

etmek. 

Kendi sürecinde tespit edilen Ģikayetin ortadan kaldırılması için çalıĢma yapmak veya yapılacak çalıĢmalara katılım sağlayarak destek olmak. 

Gerektiğinde yönetim temsilcisi ile birlikte, müĢteri Ģikayetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, - ilgili Ģikayet kayıtlarına 

iĢlemek, gelecekte oluĢmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

KOBĠ‟lere konularıyla ilgili danıĢmanlık hizmeti vermek,  ihracat yapan veya yapmak isteyen KOBĠ‟lere gerekli ülke bilgileri, ülkeler arası ticari anlaĢmalar ve gümrük mevzuatı 

ile ilgili bilgileri derlemek ve sunmak,  

Ġl ve bölge bazında ticaretin geliĢmesi için çalıĢmalar yapmak, bu kapsamda Ġl GeliĢim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iĢtirak etmek, 

raporlar hazırlamak 

Sektör/Ülke  Pazar araĢtırması yapmak,  

Ġhracata iliĢkin kayıtları tutmak, talep edildiğinde  evrakların tanzim, tasdik edilmesini sağlamak,  

TOBB‟dan ihracatla ilgili  belgeleri sipariĢ etmek (Oda‟da bulunan mevcut belgeleri takip etmek, azaldığı takdirde sipariĢini vermek) 

*Valiliğin talebi üzerine  Odamızca sınır ticareti kapsamına alınacak ürünlerin tespitine müteakip oluĢturulan listenin, Eylül ayında yönetim kurulu gündemine alınması sağlanarak 

Yönetim Kurulunda  kesinleĢen ürün listesinin Ekim ayı baĢlarında Valilik Makamına  üst yazı ekinde bildirmek. 

* MüsteĢarlıktan olaylı sınır ticaretine konu olacak ürünlerin listesi alındıktan sonra  yıllık liste çerçevesinde sınır ticareti iĢlemlerinin sekretaryalığını yürütmek, 

Uluslararası, kamu veya özel kuruluĢlar tarafından verilmekte veya verilecek olan her türlü kredi ve teĢviklerle ilgili bilgileri toplayıp duyurmak, 

KOBĠ‟lerin sorunlarını tespit ederek Genel Sekreterliğe  intikal ettirmek, 

KOBĠ‟lerle ilgili  Kanun, yönetmelik, yenilik ve haberleri ilgililere iletmek 

KOBĠ‟lerin istekleri doğrultusunda mesleki eğitim taleplerini, Genel Sekreterliğe bildirmek ve Yönetim  Kurulunun talimatları doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezi sorumlusu 

ile birlikte seminerler düzenlemek, 

Avrupa Birliği ve uluslar arası iliĢkiler Birimi ile birlikte KOBĠ‟leri ihracata ve dıĢ ticarete yöneltecek projeler geliĢtirip hibe programları ve fonlarından yararlanmak, 

Odamızın katılacağı fuarlarla ilgili Yönetim Kurulu/Genel Sekreterlik talimatları doğrultusunda çalıĢmaları yürütmek,   

Ġlimizde düzenlenen fuarlarla ilgili TOBB ve firma yazıĢmalarının yürütülmesi, Ġlimizde düzenlenen fuarla ilgili raporun hazırlanarak süresi içinde TOBB‟a göndermek, 

Ġç ve dıĢ fuarlarla ilgili bilgilerin toplanması ve üyelere duyurulması (web/ yazıĢma/ telefon/mesaj, e-mail vd.)  yönetim kurulunun görevlendirmesiyle fuar ve iĢ gezilerini 

organize etmek,   

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Odamızdan fuar desteği talep eden firmalarla ilgili yazıĢmaları takip etmek,   

Odamızca düzenlenen Ġhracat belgelerine ait ülke ve ürün bazında- yıl sonunda/ay sonunda rapor hazırlamak, ayrıca ilimizle ilgili verileri (TĠM veya Güneydoğu Anadolu Ġhracatçı 

Birliklerinden vd.) toplayarak arĢivlemek, 
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DıĢ ticaret konusunda çıkarılmıĢ ve çıkarılacak olan kanun, yönetmelik, sirküler ve kararları takip etmek, incelemek,  mevzuat ve kararların Odaya ve üyelere yüklediği 

mükellefiyetler konusunda genel sekreterliğe bilgi vermek, 

Genel Sekreterliğin talimatı üzerine eğitim düzenlemeyle ilgili çalıĢmalara katılmak,  

Ziyarete gelen heyetle veya yurt dıĢı gezi organizasyonu ile ilgili Genel Sekreterlik talimatıyla çalıĢmalara katılmak,  

Genel Sekreter‟ce verilen görev ve talimatları yerine getirmek, 

ilgili dıĢ ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değiĢikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi 

Genel Sekreterliğin verdiği görevleri yerine getirmek, 

Yıllık ihracat raporu ve ihracatçı listesinin hazırlanması, ihracatçı listesinin ve potansiyel ihracatçı listesinin webde yayınlanması/güncellenmesi, 

Uluslararası iĢbirliği fırsatları, aktif ihracat programı, yurtiçi ve yurtdıĢı fuarlara katılım bilgisi, yurtdıĢı ihale duyurularının takip edilmesi. 

Odamızca yapılan toplantı ve etkinliklere ait raporun hazırlanması, katılımcı listesinin doldurulmasının sağlanması ve ilgili personele bilgi verilmesi, 

Gerektiğinde yayın, yazı ve dokümanları yabancı dile (Ġngilizce vd.) tercüme etmek/ yabancı dilde (Ġngilizce vd.) yazı hazırlamak, 

Ġhracata iliĢkin kayıtları tutmak, talep edildiğinde  evrakların tanzim,tasdik edilmesini sağlamak (dıĢ ticarette kullanılan dolaĢım belgeleri, menĢe Ģehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve 

faturaların onay iĢlemleri), 

TOBB‟dan ihracatla ilgili  belgeleri sipariĢ etmek (Oda‟da bulunan mevcut belgeleri takip etmek, azaldığı takdirde sipariĢini vermek) 

Odamızca düzenlenen Ġhracat belgelerine ait ülke ve ürün bazında- yıl sonunda/ay sonunda rapor hazırlamak, ayrıca ilimizle ilgili verileri (TĠM veya Güneydoğu Anadolu Ġhracatçı 

Birliklerinden vd.) toplayarak arĢivlemek, 

DıĢ ticaret konusunda çıkarılmıĢ ve çıkarılacak olan kanun, yönetmelik, sirküler ve kararları takip etmek, incelemek,  mevzuat ve kararların Odaya ve üyelere yüklediği 

mükellefiyetler konusunda genel sekreterliğe bilgi vermek, 

ilgili dıĢ ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değiĢikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi 

Yıllık ihracat raporu ve ihracatçı listesinin hazırlanması. 

Uluslararası iĢbirliği fırsatları, aktif ihracat programı, yurtiçi ve yurtdıĢı fuarlara katılım bilgisi, yurtdıĢı ihale duyurularının takip edilmesi. 

Gerektiğinde yayın, yazı ve dokümanları yabancı dile (Ġngilizce vd.) tercüme etmek/ yabancı dilde (Ġngilizce vd.) yazı hazırlamak, 

Odamızca yapılan çalıĢmalardan (Odanın yönlendirmesiyle - iĢ gezisi, fuar, sektörel araĢtırmalar, eğitimler ve danıĢmanlıklar sonrası) baĢarılı olanları belirlemeye yönelik çalıĢma 

yapmak. 

Görev alanıyla ilgili yapılan çalıĢmalarla ilgili ön araĢtırma yapmak (ülke, sektör ve ürün araĢtırması) 

*yapılacak etkinliğe dair ön çalıĢma yapmak, etkinliği gerçekleĢtirmek, katılımcı formunun doldurulmasını sağlamak,  

Sonuç raporunu hazırlamak, yönetim kurula sunmak, etkinliğini gözden geçirmek, 

hatalı iĢlem sayısı verilerini tutmak, kalite yönetim temsilcisine iletmek, 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

Birimiyle ilgili çalıĢmaların sonuçlarından çıkan baĢarı hikayelerini raporlayıp webde yayınlanmak üzere yönetim kuruluna sunmak,  
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

 

17.3)  

GÖREV ADI PROJE PERSONELĠ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreter Yrd. KOBĠ GeliĢtirme Birimi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

17.3) GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Odamızca yapılan ve paydaĢ olunan projelerle ilgili olarak diğer kurumla  gizlilik sözleĢmesinin düzenlenmesi, 

Ticaret ve Sanayi Odasının sahibi olduğu mevcut projelerin yürütülme sürecini takip etmek 

Proje faaliyetlerini koordine etmek. 

Proje tanıtımını geliĢtirmek 

AB/Uluslar arası/diğer hibe programları ve fonlarını takip etmek ve çağrısı yapılan ulusal ve uluslar arası program ve fonların duyurulmasını sağlamak  ve Yönetim Kurulunun 

onayı ile belirlenen konularda çalıĢma ve  proje yapmak 

Odamızı ilgilendiren alanlarda çağrıya çıkmıĢ olan proje konularının seçilip YK‟ya sunulması, alınan karar doğrultusunda proje baĢvuru formunun doldurulması ve tüm evrakların 

hazırlanıp ilgili kuruma sunulması. Olumlu cevap alındığı takdirde proje koordinatörü olarak projenin yürütülmesini sağlamak/proje koordinatörüyle irtibatlı çalıĢmak, 

Uygulanan projelerdeki faaliyetlerden tüm personelin ve ilgili paydaĢların haberdar olmasını sağlar.  

Genel Sekreterlik onayıyla, projelerin mümkün olacak en üst seviyede basın ve medyada yer almasını sağlar. Bu çerçevede halkla iliĢkiler birimi ile koordineli çalıĢır.  

 Aynı proje içerisindeki diğer personeller ile kendi iĢ sahalarında destek olmak amacıyla proje ekibi arasındaki koordinasyonu sağlamak.  

Proje giderlerini takip etmek ve ilgili birimlere onaylanması için üst yönetime ulaĢtırmak. 

Proje taslağındaki aktivitelerin gerçekleĢmesi için ihtiyaçları belirlemek ve gerekli organizasyonun yapılmasını, ihtiyaçların temin edilmesinin sağlanması için ekibi içerisinde 

görev dağılımın yapmak.  

AraĢtırma kaynaklarının belirlenmesi için proje taslağını esas alarak görev dağılımı yapmak. 

Proje finans kurumu ile üst idarecilerin kiĢilerin bilgisi doğrultusunda gerekli görülen iliĢkileri yürütmek. 

Projenin yürütülmesi sırasındaki çeĢitli partnerler ile ilgili kiĢilerden onay alındıktan sonra iliĢkileri geliĢtirmek. 



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 

Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

ÇALIġAN GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN 

TANIMI  YKB-TN/02 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
ENTEGRE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  
GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

153 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

Raporlamaları gerçekleĢtirmek, aktivitelerin detaylı tanımlarını yapmak, yapılmamıĢ aktivitelerin nedenlerini ve bir sonraki dönem aktivitelerinin sıralanmasını yapmak. 

ĠĢ akıĢ planlarının hazırlanmak iĢ sıralamasını belirlemek. 

Olası proje finansman sorunlarına ilgili kiĢilerin görüĢ ve onayları doğrultusunda çözüm aramak.  

Proje aylık raporu, proje ara raporu, proje final raporlarını proje ekibi olarak hazırlamak/ koordine etmek. 

Bir proje havuzu oluĢturmak için diğer birimler ile eĢgüdüm halinde çalıĢmak. 

Diğer kurum ve kuruluĢlar ile proje temelli iĢbirliği geliĢtirici faaliyetlerde bulunur. 

Tüm birimler ile sistem geliĢtirmeye dönük iliĢkilere girmek . 

Entegre  Yönetim ve akreditasyon dokümanlarını kendi birimi içerisinde uygulanmasını sağlar. 

Odamızı ilgilendiren alanlarda çağrıya çıkmıĢ olan proje konularının seçilip YK‟na sunulması, alınan karar doğrultusunda proje baĢvuru formunun, doldurulması ve tüm evrakların 

hazırlanıp ilgili kuruma sunulması. Olumlu cevap alındığı takdirde projenin yürütülmesini sağlamak/proje koordinatörlüğünü yapmak/proje koordinatörüyle, irtibatlı çalıĢmak, 

Tüm akreditasyon ve  yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını çalıĢmalarında kalite yönetim birimi ile eĢgüdüm halinde çalıĢır.  

ġanlıurfa‟nın sınai ve ticari eksik yönlerini tespit etmek ve eksiklikleri gidermek amacıyla  projeler hazırlamak, ġanlıurfa‟nın tarihi ve kültürel mirası, mesleki eğitim ve sosyo-

ekonomik geliĢimiyle ilgili projeler hazırlamak,   

Ġlimiz ve Bölgemiz sanayisi, ekonomisi ile ilgili araĢtırmalar yapmak, rapor hazırlamak  

TOBB sistemine projelerin girmesi 

Oda bünyesinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerin organizasyonuna destek vermek, 

Devlet teĢvik ve hibeleri takip ederek Genel Sekreterliğe bilgi sunmak 

Görevlendirilme halinde yurt içi ve yurtdıĢı toplantı ve etkinliklere bizzat katılmak, 

Görev verildiğinde yurtdıĢından gelen ticaret heyetlerinin bölgemiz ve üye firmalarımızın ziyaretlerinin organizasyonunu gerçekleĢtirmek 

YurtdıĢı fuarlar ve iĢ heyeti ziyaret organizasyonlarına destek vermek, 

Yönetim kurulu tarafından belirlenen ülkelere düzenlenecek iĢ heyeti, fuar, inceleme ziyareti  organizasyonlarında genel sekreterliğin görevlendirmesiyle, aktif görev alıp katılmak 

*Yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) ayında toplanan Ġl Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesinde Valilik Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden gelen yazıya 

istinaden Odamızın projeleri konusunda bilgi vermek/cevabi yazıyı hazırlamak.  

*hazırlanan cevabi yazının örneğini toplantıya katılacak Yönetim Kurulu BaĢkanı veya ilgili kiĢiye verilmek üzere özel kaleme iletmek, 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Ticaret ve Sanayi Odasının sahibi olduğu/ortağı olduğu mevcut projelerin yürütülme sürecini takip etmek,    

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek. 

Kalite Yönetim Sistemi Kayıtlarının güncelliğinin elektronik ortamdan takip edilmesi, 

ĠletiĢim ve haberleĢme stratejisi planı doğrultusunda çalıĢmalarımızın etkinliğini arttırmak, 
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereği Güvenlik ihlal olayının oluĢması durumunda olay anında raporlanır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Proje ortaklarına gizlilik beyanının imzalattırılması,  

proje gereği hizmet aldığı firmalara gizlilik beyanının imzalattırılması, 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

17.4.1) ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

17.4.2) Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans mezunu 

Ġyi derecede Ġngilizce bilgisine sahip, 

MüĢteri ve baĢarı odaklı, 

Takım çalıĢmasına yatkın, 

Etkin iletiĢim becerilerine sahip, 

Yeniliklere açık, 

Planlama ve organizasyon becerilerine sahip, 

Stratejik bakıĢ açısına sahip,  

Analitik düĢünebilen 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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17.4.3) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Ġlgili mevzuatlar, 

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

Proje personeli için proje hazırlama ve proje yönetimi  

DıĢ ticaret personeli için dıĢ ticaret eğitimi, 

Birim sorumlusu için dıĢ ticaret ve proje hazırlama ve proje yönetimi 

17.4.5) YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

17.4.6. ÇALIġMA KOġULLARI: 

    5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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18.DANIġMAN/UZMAN  

GÖREV ADI TOBB AKADEMĠK DANIġMAN 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Yönetim Kurulu BaĢkanı, Genel Sekreterlik,  

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

TOBB tarafından belirlenmektedir. 

Akademik danıĢmanlar, idari olarak TEPAV'a bağlı olacak, ilde Odaların ve Borsaların, merkezde ise TOBB'nin ve TEPAV'ın ihtiyaçlarına yönelik hizmet sağlamak, 

TOBB‟un talebi ile , ildeki Oda/Borsalarca seçilen akademik danıĢmana ait form, mutabakat zaptı ile birlikte TOBB‟a gönderilir. 

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler (öğrenim, beceri, deneyim, eğitim) 

TOBB tarafından belirlenmektedir. 
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19.1.1) Aranacak Nitelikler;  

Yönetim Kurulu kararıyla atanmıĢ olmak, 

 

GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilmiĢ olan yetkileri kullanır. 

Temsilciliğin Görevleri; 

8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Oda ve Borsa ġubeleri ile Oda Temsilciliklerinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Madde 20 

gereğince; 

ÇalıĢma alanıyla sınırlı olmak üzere temsilciliğin görevleri Ģunlardır: 

a) Oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, tarifelere göre üyelerden aidat ve ücret tahsil etmek,  

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaĢtırmak, üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, baĢvuruları durumunda 

kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaĢtırmak,  

c) Oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak, 

d) Sair mevzuatın verdiği görevler ile bağlı bulunduğu oda yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği, standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

19.1)  

GÖREV ADI VĠRANġEHĠR TEMSĠLCĠLĠĞĠ 

 

Bağlı Olunan Üst  Pozisyonlar Temsilci, oda yönetim kurulu baĢkanına, temsilcilik personeli de temsilciye karĢı sorumludur. 

Birime Bağlı Alt  Pozisyonlar 

Vekalet Durumu/görev devri - 

19.2.)  

GÖREV ADI TEMSĠLCĠLĠK PERSONELĠ 

 

Bağlı Olunan Üst  Pozisyonlar Temsilci, Genel Sekreter 

Birime Bağlı Alt  Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 
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ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

MüĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢmak. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

19.3)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

19.4)Aranacak Nitelikler-temsilcilik personeli 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

 lisans mezunu olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

19.5)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Eğitim düzenleme, eğitimle ilgili projeler hazırlama ve yönetme 

Bilgisayar ve Ofis programları 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği, 

19.6)  YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

19.7)ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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20.  

GÖREV ADI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ  

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Yönetim Kurulu BaĢkanı Ve Genel Sekreterlik 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri - 

 

 

 

20.GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Yönetim Kurulu BaĢkanına ve Genel Sekreterliğe dıĢarıdan bağlı olarak çalıĢan, Yönetim Kurulu ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, idari ve cezai 

sonuçlar doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirmek, görevlendirilen hukuki iĢlemlerin yapılması/takibi  için  dıĢarıdan hizmet alınmaktadır. 

Odanın menfaatlerini koruyucu, anlaĢmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaĢma ve sözleĢmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

Odanın görüĢü istenen taslak kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Oda tarafından hazırlanan yönerge taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek görüĢlerini bildirmek, 

Odanın taraf olduğu her türlü adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava ve icra iĢleriyle ilgili sair merciler nezdinde Odayı temsil etmek, 

Resmi Gazetede yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararları izlemek, Odayı ilgilendirenleri tasnif etmek, bunlar hakkında bilgi vermek, 

Talimat üzerine aidatlarını ödemeyen üyelerin icra takiplerini yapmak, 

Hukuki konular hakkında görüĢ bildirmek, hukuki açıdan karĢılaĢılan sorunlara hukuki destek vermek. Oda‟ya ve Ticaret Siciline ait her türlü dava ve icra takibini yapmak, 

yürütmek, Odaca gönderilecek ihtarnameleri düzenleyerek, gönderilmiĢ ihtarnamelere cevap vermek 

Yönetim Kurulu tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

20.1.Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Hukuk fakültesi mezunu olmak,  

Yönetim kurulu kararıyla görevlendirilmiĢ olmak, 
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21  

GÖREV ADI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMSĠLCĠSĠ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar - 

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

21.GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

Hizmet alımı durumunda ilgili firmanın iĢ güvenliği uzmanı veya Odamızda istihdam edilen iĢ güvenliği uzmanı tarafından ilgili çalıĢmalar yerine getirilir.  

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde, ayrıca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatında  belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sorumludur. 

OluĢabilecek iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme çalıĢmalarını yürütme. 

Yangın ve sabotajlara karĢı planlar hazırlamak, güvenlik ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

Sivil savunma ve pasif korunma konusunda Oda‟ya düĢen görevleri yerine getirmek,            

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv oluĢturmak ve düzenini sağlamak.  

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek entegre yönetim sistemi gereği, standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici 

Faaliyet' çalıĢmalarına katılmak. 

Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

ÇalıĢma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir Ģekilde kullanmak ve yapılması gereken bakım ve temizlik iĢlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

Tüm çalıĢanlar, öncelikli olarak, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin ve/veya ilgili Birimin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin veya 

yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Kalite yönetim sistemi, Bilgi güvenliği yönetim sistemi ,ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, MüĢteri memnuniyeti yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sistemi  kurallarına uygun 

olarak çalıĢmak, 

 

 



 

ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 

Yürürlülük Tarihi 01.06.2018 
Değişiklik No 1 
Değişiklik Tarihi 07.12.2018 

ÇALIġAN GÖREV, YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLARIN 

TANIMI  YKB-TN/02 

 

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
ENTEGRE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ 

 

 

 

ONAYLAYAN  
GENEL SEKRETER  V.  

 

 

 

SAYFA NO 

161 / 166 
NESRĠN KARAKAġ 

 
NĠHAL DÖRTKARDEġ 

 

 

21.1)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

21.2)Aranacak Nitelikler 

 Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

lisans mezunu olmak, 

 18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

21.3)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Eğitim düzenleme, eğitimle ilgili projeler hazırlama ve yönetme 

Bilgisayar ve Ofis programları 

ĠĢ sağlığı ve  güvenliği eğitimi almıĢ olmak,/ĠSG uzmanı olmak 

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer talimatları yerine getirmek, 

21.4)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 

21.5) ÇALIġMA KOġULLARI: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda  yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ 

Kanununa tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 
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 22)  

GÖREV ADI ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMSĠLCĠSĠ  

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

22.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ –YETKĠNLĠK VE SORUMLULULKLAR 

Çevre Yönetim Temsilcisi sistemin kurulmasında organizasyonu sağlar ve sistemin kurulumunda birinci derecede görev alır. 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, 

yasal ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi 

akıĢını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

Çevre yönetim sistemi konusunda çevre ile ilgili olarak takip edilmesi gerekli olan(çevre mevzuatları)dıĢ kaynaklı doküman listesine eklemek ve güncelliğini sürekli olarak takip 

etmek. 

Çevreye zarar verebilecek yada geri dönüĢümü mümkün olan atıkların uygun Ģartlarda depolanmasını ve iade edilmesini sağlamak. 

elektrik su sarfiyatını azaltmak amacı ile tedbirler almak. 

Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarını oluĢturmak. 

Dokümanların dağıtımını gerçekleĢtirmek ve kayıtları kontrol etmek. 

Çevre faaliyetlerini belirli periyotlarda iç tetkik metodu ile  gözden geçirmek. 

Kaza sonucu oluĢacak çevre kirliliği konusunda gerekli önlemleri almak. 

22.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

22.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lise veya Lisans mezunu olmak, 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesini benimsemiĢ olmak, 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 
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22.4) Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Çevre Yönetim Sistemine hakim olmak 

Kalite Yönetim Sistem Eğitimlerini almıĢ olmak/uygulamalarına hakim olmak, 

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

22.5) ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

22.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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23)  

GÖREV ADI MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEMSĠLCĠSĠ 

Bağlı Olunan Üst Pozisyonlar Genel Sekreterlik, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi 

Birime Bağlı Alt Pozisyonlar  

Vekalet Durumu/görev devri izinli veya görevli olduğu durumlarda görevi yürütecek personel Vekalet listesinde belirtilmiĢtir. 

23.1)GÖREVĠN TANIMI : GÖREV YETKĠ-YETKĠNLĠK VE SORUMLULUKLAR 

ISO 10002 MüĢteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gereği, sistemi kurmak, geliĢtirmek ve uygulamak, 

Günlük faaliyetlerini yerine getirirken, bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik eriĢim, Ģifreleme, kullanım, iĢletim, sahip olma, bakım, yedekleme, fiziksel ve çevresel güvenlik 

kural ve yöntemlerini öğrenmek, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak 

Kalite, Çevre ve ĠĢ sağlığı-güvenliği, müĢteri memnuniyeti ve Ģikayet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin poltitika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal 

ve müĢteri Ģartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluĢturulan faaliyet planlarına uygulanmasını, geliĢtirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akıĢını 

sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleĢtirmek, sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına katılmak. 

MüĢteri Ģikayetlerini değerlendirerek çözüm önerilerinde bulunmak, gerekli gördüğünde  

düzeltici ve önleyici faaliyetleri baĢlatmak, 

Üyelerden gelen Ģikayet ve çözüme kavuĢturulmuĢ Ģikayetlerin, (Önceki yıllara göre Ģikayet sayısı) takibi, 

Gelen Ģikayetlerin önceliğini belirlemek.  

Gelen Ģikayetleri  kaydetmek, takibini yapmak.  

Alınan Ģikayetler kayıt iĢlemi ardından, Ģikayetin iĢleme alındığı bilgisi ve ilgili takip numarasını Ģikayeti yapana iletmek.  

ġikayetle ilgili her aĢamada Ģikayetçiyi bilgilendirmek.  

ġikayetlerin ilgililerine ulaĢmasını sağlamak. 

Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek., üyelere bilgi danıĢmanlığı yaparak destek olmak,  

• ġikayetler ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, 

• ġikayet durumunda izlenecek yol ve Ģikayetçiye verilecek bilgilerden haberdar olmak, 

• ġikayetleri ilgili sorumlulara rapor etmek. 

ġikayetin çözümüne yönelik aksiyonları sisteme -kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak. 

 

23.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 
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23.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak (Oda‟dan atanacak personel Hariç) 

18 yaĢından küçük, 40 yaĢından büyük olmamak   

Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf  askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya yedek sınıfına geçmiĢ olmak, 

23.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

Kalite Yönetim Sistem Eğitimlerini almıĢ olmak (Ġç tetkikçi eğitimi) /uygulamalarına hakim olmak, 

MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemine Hakim olmak,  

5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği 

Bilgisayar ve Ofis programları 

Kalite yönetim sistemi/akreditasyon uygulamalarına hakim olmak, 

23.5)ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

23.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  
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24.  

GÖREV ADI ODAMIZ DANIġMANLIK VE DESTEK HĠZMETLERĠ 

24.1)GÖREVĠN TANIMI : ÜYEYE BĠLGĠ SUNAN PERSONEL / ODAMIZ DANIġMANLIK KONULARI 

AĢağıda belirtilen üyeye bilgi sunan personellerin ataması 18.10.2018 tarih ve 29 sayılı yönetim kurulu kararıyla yapılmıĢtır. 

1 KOBĠ DANIġMANLIĞI- Görevlendirilen personellerin Odamız web sitesi ve diğer kanallardan gelen danıĢmanlık taleplerin değerlendirilerek yönetim kuruluna aylık 

rapor olarak sunulması, 

2 DIġ TĠCARET DANIġMANLIĞI-Görevlendirilen personellerin Odamız web sitesi ve diğer kanallardan gelen danıĢmanlık taleplerin değerlendirilerek yönetim kuruluna 

aylık rapor olarak sunulması, 

3 ISO 9001 KYS DANIġMANLIĞI-Görevlendirilen personellerin Odamız web sitesi ve diğer kanallardan gelen danıĢmanlık taleplerin değerlendirilerek yönetim kuruluna 

aylık rapor olarak sunulması, 

24.2)ÖĞRENĠM, BECERĠ, DENEYĠM, EĞĠTĠM 

Mesleki GeliĢime ĠliĢkin Faaliyetleri Yürütmek 

ÇalıĢanlara eğitim vermek 

Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak 

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik geliĢmeleri izlemek 

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iĢbaĢı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 

24.3)Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler 

Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak, 

Lisans Eğitimi almıĢ olmak  

Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirmiĢ olmak,  

24.4)Bu Göreve Atanacakların AlmıĢ Olması/ Alması Gereken Eğitimler  

DanıĢmanlık konusu ile ilgili eğitimleri almıĢ olmak, 

24.5.) ÇalıĢma koĢulları: 

5174 Sayılı Kanunun 73.maddesi gereğince ; Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teĢekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dıĢında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tâbidir. 

Normal çalıĢma saatleri içinde görev yapmak. 

Gerektiğinde normal çalıĢma saatleri dıĢında da görev yapabilmek. 

Büro ortamında çalıĢmak. 

Görevi gereği seyahat etmek. 

24.6)YETKĠLERĠ: 

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirme yetkisine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

 


