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Of Ticaret ve Sanayi Odası, birçok işadamı, bürokat ve siyasi temsilcilerin yanında Nadir
SARAL, merhum Fuat CEVAHİROĞLU, Erdaı SARAL, Abdülhamit SAKAL ve Ahmet
ÇAPOĞLU'ndan oluşan müteşbbis heyetinin özverili çalışmaları ile Sanayi ve Ticaıot
Bakanlığının l4.10.2003 tarih ve 2003/80 sayılı onayı ile,5590 Sayılı "Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odalan ve Ticaıet Borsalan Birliği" kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

11.04.2004 Pazar günü, Of Ticaret Siciline Kaytlı 543 üye arasından Gruplandırma Kurulu
tarafindan oluşfurulan 12 Meslek Grubunda yapılan Seçimle Meslek Komite Üyeleri,
14.04.2004 Çarşamba günü 22 Meclis Üyesi, akabinde 17.04.2004 Cumarlesi Gilnü de 7
kişilik Yönetim Kurulu seçilmiştir.
0t.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 §ayıIı "TÜRKIYE
ODALAR, BORSALAR VE BİRLiK KANUNU" gereğince, Meslek Gruplan yeniden
diDenlenmiş, 12.03.2005 Cumaıtesi gilnü, 8 Meslek Grubunda yapılan Seçimle Meslek
Komite Üyeleri, l6 Meclis Üyesi, sonrasında l6.03.2005 Çarşamba Günü de 5 kişilik
Yönetim Kurulu seçilmiŞir

,oF TiCARET ve sANAYi oDASl;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anaya§ının temel ilkeleri
doğruItusunda, 5174 Sayılı Türkiye Odalarve Borsalar Bir|iği ite
OdaIar ve Borcalar Kanunu öncülüğünde;

Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentlterini önceden tespit
ederek karşılamayı, sürekliliğini sağIamak amacıyla günümüz
teknolojik imkönIarını kullanmayı, Kalite Yönetim Sisteminin
eğltlmll çalışanlarımızca benimsenmeslnl ve anlaşılmasını
sağlamayı, bütün üyelerlmlze ayırım gözetmeden zamanında,
hızlı ve güler yüzle hizmet vermeyl, üyelerimizin ortak
sorunıarlnın çözümü ve Kaııte Yönetİm Sistemi şartıarından
hiçbir zaman taviz vermeden sürekli iyileştirilmesi
ve gellştlrllmesl lçln çalışmayı,

TAAHHÜT EDER."
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r' Mewuat ile belirlenen tüm hlzmet|eri etkln ve verimli biçimde sunmak.
/ Üyelerimizin ihtiyaç ııe bek]entileıini önceden tesph ederek kaşılamak ve

üyelerimizin koşulsuz memnuniyetini sağamak,
r' Bııgı ve teknolo|M etkln bıçimde kullanarak sağlıklı ve hızh hızmet vermek,
r' xurumsallaşmayı başarmış çağdaş yönetim anlayşı ile üyelerlmizin sorunlarının

gözümünü
sağlamak ve araştırma, geliştlrme faaliyetlerinde bulunmak,

r' yönetimde şeffaflık ve hesap verebilırlik gibi kurumsaı yönetım lıkeıerı ile üye
ilişkilerinde güveni
en üst seviyeye çıkarmak.r' Bölgenin kalkınması ve gelişmesı için kamu, özel sektör ve sMı toplum örgütlerl i|e
aşbirliğı
sağlayarak sineıjl yaratmak,

r' Tüm bu faalıyetıerı, toplam kalite prensipleri içerisinde, çahşanlannın gelışımıni
destekleyen
anlayış ile gerçekleştlımek.

Küreselleşme süreci ve dünyadaki gellşmeleı€ paralel olaıak;
r' 8ölgeslnin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında öncü,
r' oflun sahlp olduğu özellikleri ile bir maıka olması lçln teşvlk ve destek veren,
r' 0yeIerinin tilm ihtiyaç beklentilerini etkln v€ verlmli biçimde, %10O üye

memnunlyetl
hedefiyle kaşılayan,

r' Böse§el poliüka belirleme süreçlerlne önemli katkı sağlayan,
y' Her alanda üyelerlnl en üst seviyede temsll eden,
/ Blltl ye efülme önem veren,
r' Çığdş Yönetlm Anlayışıyla yönetllen,

lldeı blı kuruluş oImak.

Of Tkaı€t re Sanayl Odası, belIı{edlğl üzyona ulaşma yolunda, aşağdıkl
Ilkelerl temel alacaktır:

r' Olke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hlzmette b6lgesel
ekonominin gellşmesıne bütüncül blr yaklaşım,

/ Üyeler arasında diyalog ve katıtımcılğın güçlendirilerelç katkı ve sahlplenmenin
sağanması,

/ Çağdaş odacılık hizmetlerinin etkin ve veİimlı bir biçimde yapdması,
/ Hlzmetleılmlıln sunumunda şeffaflılç hesap vereblllr|l|ç katılımcı|ıiç etklnllk,

verimlilik ve memnuniyetin sağlanması, esas ahnmaktadır.
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r' Tüm paydaş|ar, oda'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve
destekleyen kurumlar olarak işlev görecek ve

r' uygulanablllr ve tutarlı polltikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağiklı
bilgilerle oluşturulacalıiır

5 l74 Sayılı Türkiye Odalar Ve Odalar Birliğ lle Odalar ve Odalar Kanunu'na göre Ticaret ve
Sanal Odalan Kuruluş Amaçlan ve Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,
üyelerinin müşterek ihtiyaçlannı karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarmın biıbirleri ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak iizere mesleki disiplin, ahlak ve
dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazı|ı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleıi
yerine getirmek amacıyla kurulan ttizel kişiliğe sahip kamu kurunu niteliğinde meslek
kuruluşudur.

. 5l74 Sayılı Türkiye Odalar ve Odalar Bir|iği İ|e OdaIar ve Odalar Kaııunu

. 4857 Sayıh İş Kanunu . Türkiye Odalar ve Odalar ile Odalar ve Oda|ar Organ Seçimleri
Hakkında yönetmelik

. Ticaret Odalannda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetnelik

. Kayıt Ücreti ite Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında
yönetnelik

. Oda ve Oda Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetınelik

. Ticaret Odalan ile Üriln İhtisas Odalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği

. Ticaret Odalanna Tabii Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlannın Tescili
Hakkında yönetnelik

. Ticaret Odalannda Ahm Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönctnelik . Türkiyc Ticaret
Sicili Gazetesi Yönetneliği

. Oda ve Oda Üyeterine Verilecek Disiplin ve Para Cezalan ile Disiplin Kurulu ve Yilksek
Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

. Ürtln lhtisas OdaIannm Kuruluş, lşleyiş ve Denetim Usul ve Esaslan Hakkında Genel
yönetmelik

. Oda Muamelat Yönetmeliği.
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. Türkiye Odalar ve Odalar Birliği ile Odalar ve Odalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği .
Türkiye Odalar ve Odalar Birliği Genel Kurul Esasları Yönetmeliği

. Tiirkiye Odalar ve Odalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

. Oda ve Oda Hakem, Bilirkişi ve Exper Listelerini Düzenleme Usul ve Esaslan Hakkında
yönetınelik

. Odılar, Odalar ve Birlik Bütçelerinden Ttiıkiye Odalar Odalar ve Birlik Personeli Sigorta ve
Emckli Sandığı Valdına Aynlan Payn Kullanılmasına İlişkin Yönetn€lik

. Ttirtiye Odalar, Odalar ve Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Senedi

. Personel Yönetmeliği

. Personel Sicil Yöneüncliği

UYELER

DlslPLlN KURULU

MEsLEK KoMlTELERl

MEcLls

YONETlM KURULU

GENEL SEKRETER

TıcARET
SiciL

SAYMAN UYE

AKREDiTASYON
VE

KALiTE YöNETiM
TEMsiLcisi

MuHAsEBE
VEzNE-

TAHsiLAT

AKREDiTASYON
izLEME KoMiTEsi

oDA siciL_
M UAMELAT BiLGiişLEM

HALKLA
iLişKiLER

BAslN YAY|N

GENEL
HizMETLER
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KURILUBAŞKANI

. kalite po|itikası, kalite yönetim sistemi, Akreditasyon sistemi ve kalite

Hedeflerinin belirlenmesi doğultusunda yol göstericidir.

o odayı hukuki bakımdan temsil etrnek,

o kanun, tilzük ve yönetıneliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

. yönetim kurulunu normal ve olağanüstll toplantıya davet efinek,

ı yönetim kuruIu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,

ı yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, miizakereleri idare etmek,

. Tutanakların §ıhhatli olarak tanzimini sağlamak,

o yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,

o Mevzuat hükiimleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak

odanın sevk ve idaresini sağlamak.

G*l*raffiTİR
ı 5l74 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanrmu, bağlı Yönetmelikler, ISO 900l:20lf

Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standaıdı şartlannı

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması çalışmalaıını
yüriltıek kontrol ve denetimlerini yapmak, sistemler ve çalışmalar hakkında

Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrulfusunda

çalışmak.

ı oda genel sel«eteri oda personelinin amiridir.oda hizmetlerinin dilzenli olarak

yüriitlilınesi için genel sekreterl ik emrinde liizumu kadar memur ve hizmetli bulunur.

Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerckli emir ve tılimatlan

vermek.

o odanın idari işlerini işlem ve yazışmalannı yapmalç

. Bütçe taslağını, yılhk aidat ve ücret tarifesi ile beIge ve hizmetler karşılığı ücretler

tırifesini hazırlatmak, Aylık mizanı ve aktanna talep|erini , gelir tablosunu, kesin

mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.

o Demirbaş ve ayniyat kayıtlannın, arşiv malzemelerinin diizenlenmesini ve

saklanmasını sağlamak nezaret etmek,

Hazırlayan onay sayfa No
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o Çıkanlacak yayınları idare etmek,

o oda personelinin özlük ve sicil dosyalarını düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

o 5l74 sayılı kanunun 20 inci maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından kendisine

dewedilecek yetkileri kullanmak,

o oda meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,

o oda genel sekreteri, odaya herhangi bir mükellefiyet tahmil etmeyen ve resmi

makamlarla yapılacak muhaberelere taalluk eden ve oda kayıtlarıyia ilgili belgelerin

ömeklerinin tasdikine ait bulunan hususlarda imzaya yetkilidir.

o oy kullanmamak şartıyla organ toplantılarına iştirak etrnek, oda organlan karar defterlerini

Düzenlemek ve muhafazasını sağlamak, Organ toplantılannın gündemine ilişkin hazırlık

yapmak,

Toplantı davetiyelerinin ve gilndeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamalç organa

toplantılarına ait tutanakları diizenlemek, karar özetlerini tutmak ve organ toplantılarına ilişkin

hazirun cetveli ve devam çizelgelerini, huzur hakları bordrolarını hazırlamak, tutnak ve karar

defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için yapılan kayıtlan muhafaza etrnek, toplantı

tutanaklannın imza işlemlerini yürütmek, alınan kararlan takip etmek ve sonuçtandırmak,

karaıların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

o oda tarafından verilecek belgeleri onaylamak ve bu belgelerin diizenlenmesine esas olacak

bilgilerin toplanmasını sağlamak.

o oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandınlması ve işine

son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.

o Resen yaptığı harcamalan yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftahk harcamalarla iIgili

yönetim Kuruluna yazılı bilgi vermek.

. Üye kayıtlarırun futulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili

organ kararları çerçevesinde yüıütmek.

. odaya ait mühür ve beratlannı muhafaza etmek,

o Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlamak, Güncel, ekonomik, sosyal

ve Kültürel raporlar hazırlamak
Hazırlayan
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. Eğitim kursları, seminer ve toplantılar tertip etmek

o yönetinı kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

KALiTE YöNETİM TEMsİLcİsİ-ıı«noİresYoN §oRUMLUSU

Kalite Yönetim Temsilcisi;

o kalite yönetim sistemlerini planlar, yürütür, kontrol eder, düzeltir ve bu faaliyetleri

koordine eder,

o kalite El l(itabını, süreçleri ve prosedürleri hazırlar, onaylatır, yayınlar,

uygulanmalarını,süreklilikIerini ve güncel olmalarını sağlar

ı l(alite sisteminin iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, sistemin performansı

konusunda Gözden geçirme de dahil genel sekreter ve üst yönetime bilgi verir, raporlar

sunar.

o Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını planlar gündemini oluşturur, toplantılaıın

yapılmasını ve bu toplantıların kayıt altına alınmasını sağlar. Toplantıda alınan

kararlaıın uygulamada etkinliğini takip eder.

o Kalite politikası ve hedeflerine uygun faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar,

p|anlanmış hedefve sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerek|i

faaliyetlerin yapılmasını sağlar, gerçekleşmelerini takip eder, ölçer.

o kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dokümante

edilmesini sağlar.

o Diızeltici ve önleyici faaliyetleri takip eder.

ı l(uruIuş içinde kalite yönetim sistemi'nin tüm dokiimanlannın hazırlanması,

değişiklikleri yayın ve

dağıtımını yapar ve uygulamaya alınmasını sağlar.Kalite ile ilgili doküman ve kayıtların

güncel olarak ilgili yerlerde buIundurulmasını sağlar, "Doküman ve Kalite Kayıtlannın

Kontrolü Prosedürü" ne göre arşivlenmesini sağlar

Kalite yönetim sistemi ile ilgili grup calısmalarını koordine eder ve gerektiğinde

gruplara yardımcı olur.

Kurum tarafından yapılacak iç denetimleri planlar, gerçekleştirir veya

gerçekleştirilmesini sağlar sonuçlarını değerlendirir ve düzeltici çalışmaları izler.

a
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o Diğer bölümlerin kalite ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite anlayışına

öncülük eder ve kalite sistemi ile ilgili konularda tüm bölümler nezdinde yönlendirici

rol üstlenir.

. kalite toplantılarının içeriğini oluşturan konuIarda bilgi toplar, toplantıları organize

eder, toplantıda alınan kararların sonuçlarını takip eder.

o l(urum içi eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin planlanması,

diğer bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların takibinden

sorumludur.

o Müşteri mülkiyetinin süreçIere göre korunmasını sağlar

o kalite yönetim Temsilcisi Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaların

yürütülmesini sağlar.

o Akreditısyonsorumlusu;
ı odamızdaki Akreditasyon sistemini planlar, yürütiir, kontrol eder, düzeltir ve bu

faaliyetleri koordine eder,

o Akreditasyon belgesinin alınması, yönetilmesi yürütülmesi işlerini takip eder,

o stratejik plan çalışmalarını yürütür.stratejik planın hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlar ve takip eder. Stratejik Plan Amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.

o Akıeditasyon izleme komitesi toplantılarına gündem hazırlar , geçmiş toplantıların

sonuçlannı inceler,

o Akreditasyon şartlannın birimler tarafından uygulanmasını takip eder.

o Akeditasyon sisteminin planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi, diizeltilmesi

faaliyetl erini koordine eder.

. Akeditasyon sisteminin Geliştirilmesi için Genel sekıetere İzleme komitesine üst

yönetime raporlar sunar.

o kuruluş içinde Akeditasyon sistemi'nin tüm dokümanlarının hazırlanması, dağıtımı

ve uygulamaya alınmasını sağlar.

o Akeditasyon sistemi'nin tüm dokümanlarının hazırlanması, değişiklikleri yayın ve

dağıtımını koordine ve takip eder, uygulamaya alınmasını sağlar.Akreditasyon ile ilgili

doküman ve kayıtların günceI olarak ilgili yerlerde bulundurulmasını ve arşivlenmesini

sağlar.

sayfa NonayHazlrlayan
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. Akreditasyon sistemi ile ilgili grup çalışmalarını koordine ederve gerektiğinde gruplara

yardımcı olur.

. Diğer bölümlerin akreditasyon ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite

anlayışına öncülük eder ve akeditasyon sistenri ile ilgili konularda tüm bölümler

nezrinde yönlendirici rol üstlenir.

ı kurum içi eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin planlanması,

diğer bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların takibinden

sorumludur.

o Akreditasyon toplantılarının içeriğini oluşturan konularda bilgi toplar, toplantıları

organize eder, toplantıda alınan kararların sonuçlarını takip eder.

o Aireditasyon sorumlusu Çahşma Talimatına uygun olarak çalışmalann yürütülmesini

sağlar,

MIJIIA§EBE soRtJMLUsU
. 5174 Sayıh TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelik|er, ISO 9O01:20Öf

Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akıeditasyon Sistem Standardı şartlarını

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yüriitmeye

yardımcı olur. Kalite PoIitikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

o Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre, odanın muhasebe kayıtlarını ve defterlerini

bilgisayar ortamında futulmasını sağlar. Odanın bütçe ve muhasebe işlemlerini sosya|

sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık

ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve ihtiyatlılık

esaslarına göre yürİİtiir.

o Kasa defterini giinü gününe tutmak suretiyle kasa hareketlerinin intizamını takip eder.

o personelin sosyal güvenlik işlerini tanzim ve takip eder.

o Bütün servislerin kırtasiye ihtiyaçIarını tespit ve teminden sonra tevzi eder.

o Aralık ayında bir sonraki yl kullanılacak defterlerin noterlik ve genel sekreterlikçe tasdik

edilmesini sağlar.

o Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar, süresini dolduran

demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlar, arşiv malzemelerini muhafaza eder,

ı Oda gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip muhasebeleştirir, Yeni kaydedilen

üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkukunu yapar,

/

Hazırlayan r* Sayfa No
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Üye aidatlarını takip eder, aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri alır.Oda

alacaklarının zaman aşımına uğramadan tahsilini temin için zamanında genel seketer vasıtasıyla

yönetim kurulunu bilgilendirir. Odanın her türlü alacak haklannı takip eder ve bunların tahsil

işlerini yürütiir.

. odayla ilgili her türlü vergi, harç, sosyal güvenlik , aidat gibi ödemeleri zamanında ilgi|i yerlere

öder,

. oda sarfiyatının ilgili fasıl ve maddelerden yapılmasını sağlar,

o Banka hesaplarını takip ve muhasebe ile uygunluğunu kontrol eder

o Huzur haklarının ödenmesini temin eder

o odanın ihtiyacı olan her türlü satrn alma işlemlerini takip eder, gerçekleştirir ve ilgili kayıtları

futar.

o Mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli oda gelirlerini

tahsil eder, bunlarla ilgili icra muamele|erini yürütür ve takip eder.

ı Harcamalann, kanun tiizük ve yönetmelikler çerçevesinde alınan meclis ve yönetim kurulu

o kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini diizenler, bu fişlere göre ödemeleri yapar

ve gerekli belgeleri saklar.

o Muhasebe yönetıneliği gereğince ihbamamelerin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında

tahsilat yapılmasını sağlar,

ı odaya ait menkul kıymet|er, galri menkullerle ilgili belgeler ve sözleşmelerin saklanmasını

sağlar, Odanın bilumum kıymetli evrak, esham ve tahvilatü, Kullanılmış veya kullanılmamış

kasa makbuzları ile muhasebe ile ilgili defterleri ve kıymet|i evrakı muhafaza eder,

. personele ait bordrolan tanzim eder, aylık ücret vesaire ödemelerin zamanında

yapılmasını sağlar,

o Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlar, oda organ üyelerinin ve personelin geıek

yurt içi gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin olarak seyahat ve harcırü

bordrolan diizenler, gerekirse görev taıihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini

sağlar

ı vergi usul kanunun odaya yüklediği göıevleri genel seketerlik talimatına uygun

olarak zamanında yapar.

. oda personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve

emekli sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapar, ücret, fazla mesai

sayfa NoHazırlayan
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ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarını tahakkuk ettirir , Yıllık izin,

mazeret izni (doğum, ölüm, evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastahk izni vb.

durumların takip ve düzenlemesini yapar ve bunlara ilişkin kayıtlan tutar

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim

eder. Kasada her yıl ocak aylnda Yönetim kurulu tarafından tespit edilen miktardan

faz|aparatutamaz. Kasada bulunan mevcut para fazlasını bankaya göndererek kurumun

banka hesabına yatırtılmasını sağlar.

Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Oda bütçesini hazırlayarak, genel

sekretere sunar,Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma

teklifinde bulunur ek ve olağanüstü ödenek talep eder,

Mizan, gelir-gidef bütçe izleme raporu, bilanço düzenler,

Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Seketer tarafından verilecek

görevleri yapar

Muhasebe Servis Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştiriı.

TİCARET sİcil, MüDURü

. 5174 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO

900l:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem

Standardı şartlannı karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin

kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite

Hedefleri doğrultusunda çalışır.

o Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre Başvuru halinde ticaret siciline kayıt, terkin ve

değişiklik işlemlerini inceler, tescillerini yapar veya reddeder.

. Hafç ve ilan ücretlerini ilgililere ödettirdikten sonra ilanlan Türkiye Ticaret sicil
Gazetesi'ne zamanında gönderir.

ı Ticaret sicili Gazetelerini zamanında ilgili dosyalarına takar, sicil esas defterlerine

kayıt, terkin ve değişiklikleri zamanında işler,

ı sicile ait mühür ve beratlarının, defter ve dosyaların muhafazasını sağlar,

o Aylık kayıt ve terkin işlemlerini genel sekreterliğe bildirir.

a

a

a

lı
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. kayıt mecburiyetinde olanlarla, durum değişikliğini bildimıeyenleri takip ederek

tescil yaptırmalarını, gerektiğinde adli makamlara bildirilmelerini sağlar.

o Adli ve idari mercilerden sicile müteallik yazıları cevaplandınr

. sicilin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen

sorumludur. Devlet ve oda zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder.

Müdür ve müdür yardımcıları ile diğer personel, görevleriyle ilgili suçlardan

dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işIenmiş suçlar kamu

görevlisine karşı işlenmiş sayıhr.

o sicilin tutulmasından doğan zarar nedeniyle oda aleyhine açılan davalar, müdürlük

çalışanIarının görevleri ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar oda tarafindan yazılı

olarak derhal Bakanlığa bildirilir.

o sicilde kullarulan sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, ihtar

ve ceza defterleri, ticari işletme rehni kaydına mahsus defterler ile Bakanlığın

gerekli gördüğü diğer defterlerin MERSİS'te tutulmasını sağlar.

o sicil işlemlerinin, MERsıs üzerinden gerçekleştirilmesini ve buna ilişkin sicil

kayıtlarının bu sistemde tutulmastnı sağlar.

o Sicil Kayıtlannın Tutar, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesini sağlar.

o İnceleme yükümlülüğünü yerine getirir,

o Tescil edilmesi gereken bir olgunun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğini haber

alan müdür tescile davet eder, gereği yerine getirilmezse, durumu sicilin

bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine

bildirir.

VEZNİ|/TAH§h,AT soRt MLUSU

. 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetrnelikler, lSO 900l:2008

Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akeditasyon Sistem Standardı şartlarını

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalannı yürütmeye

yardımcı oluç Kaliıe Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

o oda veznesi ile ilgili tüm iş|emleri yapar.

. Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder

. Tahakkuk işlemi yapılan yıllık aidat ve munzam aidatlarının üyelere tebligatını

Haziran ve Ekim aylarında yılda iki kez yapar.

sayfa NoHazırlayan or
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. yıllık ve Munzam aidatların tahakkuklarını takip eder, Munzam aidatların ve aidat

tahsilatını yapar,

. Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere tebliğ eder,

o Aidat tebligatlarının iade gelmesi sonucu bunların takibini yapar, üye oda dosyalarına

koyar,

o yeni kayıt yaptıranlann kayıt ücretlerini tahakkuk-tahsilatlarını yapar,

. Üyenin talebi iizerine verilen belgelerin tahsilatını yapar,

. Günlük olarak gönderilen postalara ait gönderim tutanağını diizenler

ı yönetim kurulunca belirlenen kasada bekletilecek rakam dışındaki Günlük tahsilatı

bankaya yatırır.

ı oda yönetim kurulundan çıkan ödemeleri, Genel sekreter veya Muhasebe

sorumlusunun talimatı ile yapar,

ı Genel sekreterin talimatı ile gerekli prosedürleri yerine getirerek bankalardan para

çeker,

o Aidat borçlarını zamanında ödemeyen üyeleri belirler, takibini yapar ve tahsilatı

gerçekIeştirir.

o Genel sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapar,

HALKLA h,İşKİLER vD BA§IN YAYIN

. 5174 Sayıh TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, lSO 900l:20lf
Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şaıtlarını
karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalannı yürtitmeye

yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.
ı odamzda tarafından gerçekleştirilecek Basın yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetleri

çalışmalannda aktif olarak bulunur.

o ofTicaret ve sanayi odası tarafından taciılere, işadamlanna, sanayicilere yönelik olan,

organize edilen toplantı, eğitim, seminer, konferans programlarını duyurur ve organize

eder.

o Of Ticaret ve Sanayi Odası Bültenini hazırlar, Genel Sekıetere onaylatır ve dağıtımını

sağlar.

o Basın toplant!Iarını ve basın bildirilerini dulrırur,

. oda web sitesinin güncellenmesini sağlar.
Hazırlayan f nay sayfa No
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Odamızın Of Vizyon dergisi için konuları belirler, derler yayınlar ve üyelere eksiksiz

dağıtımının koordinesin i sağlar.

Odamızın 6 ayda bir çıkan bülteni için konuları belirler, derler yaytnlar ve üyğlere

eksiksiz dağıtımının koordinesini sağlar.

Odamız ile ilgili basında yer a|an haberleri ve bildirileri Basında OFTSO dosyasında

muhafaza eder,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarları posta, faks ve mail yoluyla gelen dulurular ile takip eder,

web sayfaları, kitaplardan araştırlr ve odamız taraflndan yayınlanan Aylık Bülten

aracılığı ile üyelere duyurur,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için üyelerden talep geldiğinde davetiyo temin eder,

a

a

BİLGİ İşLEM soRL,MLUsU

. 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu. bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akeditasyon Sistem Standardı şartlannı

karşılayacak şekilde Entegıe Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yüriltıneye

yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

o odamız binasında BiIgi İşlem faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli Bilgi İşlem

sistemini oluşturmak.

ı Üst yönetimle beraber oda stratejisiyle senkronize olacak Bilgi İş|em stratejisini

oluşturmak.

. Mevcut sistemin bakım ve geliştirilmesini takip ve koordine etınek ve odaya uygun

yeni teknolojileri alt yapıya dahil efrnek.

ı Elektronik ortamda tutulan kayıtların güvenliğini sağlamak, bu doğıultuda

yetkilendirme, şifreleme, virüs koruma faaliyetlerini yürütmek ve bilgi güvenliğini

sağlamak

. Bilgi kaybını önlemek amacıyla periyodik yedekleme faaliyetini ( ayda 1 kere olacak

şekilde) ve yedeklerin farklı fiziki mekanda güvenle saklanmasını sağlamak.

OIİA SİCİL MUAMELAT §ORUMLU§U

Hazırlayan
2n",
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. 5|74 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 900l:2008

Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını

kaşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye

yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

o yeni üye kayıt başvurulannı sonuçlandırmak, yönetim kurulu kabul kararı tarihi

itibariyle yeni üyenin odaya kaydını yapmak,

o Mevzuata göre odaya kayıt olması gereken gerçek ye ttlzel kişileri tespit etrnek, kayıt

müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları iIe ilgili işlemleri yapmak.

. Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve

kontrol etmek, Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini

tutmak, üyelerin durumlanndaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel

Sekreterliğe bildirmek.

. organ seçimleriyle ilgili her tiirlü ön çalışmaları yapmak, oda organlannın 5l74 sayılı

Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini

hazırlamak

. lç yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, öIüm, evlenme, diğer

mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinIerinde, Genel §ekreterlikçe uygun görüleıı birime

vekaleten bakmak.

o Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin

tespiti, dcğiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazlann ait

olduklan merciye intikal ettirilmesini sağlamak, bu konu|arda Yönetim Kurulu'nca

alınan kararlara göre iş|emlerini yapmak.

. kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

. Üyeterin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talç edilen suretleri vermek.

o oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

. Üyelerin diğer kamu kurumlan nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri diizenlemek.

o oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

. TOBB Üye Sicit programmın güncel takibini yapmak.

. Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarılann

yapılmasını sağlamak,

ı Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak.

sayfa N oof,Hazırlayan
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. Bilgi edinme kanunu işlemlerini yürütmek

ı odanın düzenlediği iş makinesi tescil belgesinin çıkışını değerli evrak kayıt defterine

işlemek,

. İş makinesi bilgilerini, iş makinesi tescil defterine işleyerek belgenin tarzim edilmesini

sağlamak,

o odaEksperlerinin görevlendirilmesi

. Ek§per raporlarına göre TOBB Sanayi Kapasite Web Modülünden Bilgilerin girilmesi

ve bilgilerin Tobb sanayi dairesine online olarak gönderilmesi.

ı Onaylanarak gelen Kapasite Raporlarının Raportör'e onaylatılarak üyelere verilmesi.

o Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer müesseselerin yazılı olarak tespitini istedikleri

mal ve hizmetlerin yaklaşık değer tespitlerini Oda MuameIat Yönetıneliğinin 36.

maddesine göre yerine getirmek.

o Fiyat İstatistiklerinin futulmasını sağlamak

o Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıl.rnetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper

raporları oluşturmak

. Genel sekreterlik taraflndan verilecek diğer görevleri yapmak

. Muamelat Servis Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaları gerçekleştirmek.

Dış TİCARET soRtJMLU§U

5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 900l:200f
kalite yönetim sistem standardı, TOBB Akeditasyon sistem standafdı şartlarını
kaşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalannı yürütmeye

yardımcı olur, Kalite Politikası ve KaIite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

ofun dış ticaretinin üIke çıkarlan doğrultusunda geliştirilmesi temel amacı ile ilgili
mercilere önerilerde bulunmak, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında

üyelerine, yerli ve yabancı iş çevrelerini bilgilendirmek, ilimiz dış ticaretinin ürün ve

pazarlar yönünden çeşitlenmesine yardımcı olacak çalışmalar yürütınektir.

Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde

sonuçlandırmak,

Dış Ticaret ile ilgili her tiirlü kanun, karamame, yönetmelik ve §irküleri takip etmek,

ve gerektiğinde ilgiliIere duyurulmasını sağlamak,

a

a
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. Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaretin bilincinin geliştirilmesi için

istenen konularında seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar

düzenlenmesini önermek ve bu organizasyonu gerçekleştirmek,

. Dış Ticaret ve biriminin diğer birimlerle arasında koordinasyonun sağlanması ve

servisin genel işleyişinden sorumludur,

ı oda ve kurum ve kuruluşlar ile ortak olunan projelerde oda'nın ortaklığı

doğrultusunda faaliyetleri sürdürmek,

o Avrupa Birliği destekleri ile ilgili bilgilerin üyelere iletilmesini ve iletişimi sağlamak,

o Dış Ticaret iIe ilgili eğitimlerin düzenlenmesini ve üyelerimizin gelişmelerden haberdar

olmasını sağlamaktır.

GENEL dZMETLER SORUMLU§U

ı 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 90O|:200J

Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardr şartlannı

karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yilrütıneye

yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğultusunda çalışır.

ı Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak,

. Mesaiden ewel, hazırlık yapmak, çalışma alaıılannın tertipli düenli ve temiz olmasını

sağlamak, her türlü(çalışma lanları, mutfak, lavabo, wc, merdiven vb.) temizlik işlerini

yapmak ve diizenini sağlamak

o Mesai saati sonunda tiim personel çtktıktan sonra genel kontrolleri yapmak, bütiin

personelin binayı terkini müteakip yangın, hırsızlık ve sair tehlikeler bakrmından her

tııfıü tedbiri aımak,

o oda binasında çalışma ve hizmet koşullarını olumsuz etkileyebilecek eksikleri ve

uygunsuzluklan birim amirle rine zamanında bildirmek

o odaya gelen ve giden bi|cümle evrakı kayıt etrnek ve dosyaIara ve arşive

konulmasını temin etmek,

o odadan çıkacak bilumum yazılan ve davetiyeleri gerekli yerlere ulaştırmak, uzak olan

yerlere araçla ulaştırmak, Odadan çıkan yazılardan bazılannı elden ilgili kurumlara

teslim etmek

o Gelen yazı|arın gelen evrak defterine işler, ilgili birimlere sevk eder.

Hazırlayan Sayfa No
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o Birimlerden gelen tiim yazıları zimmet numarası vererek ilgili yerlere gönderilmesini

sağlar.

o odaya, pTT, iş sahipleri ve kargo vasıtası ile gönderilen her tiiılü evrak, koli ve emsali

paketleri almak,

o Evrak getirip götiirmek, oda tebligatlannı yapmak,

ı Her tiirlü muhaberatı ve posta işlerini ifa etmek, Mesai tamamlanmadan hergün saat

16:30 da posta, kargo vb. gönderiler olup olmadığını kontrol etınek ve gönderimlerini

sağlamak

. Dosyaların intizam içinde tutulmasını ve muhafazasını temin etınek,

ı yönetici kadronun sekfeterliğini (asistanlığını) yapmak, Genel sekıeterin asistanlığını

yapmak, Yönetici kadroda görev alanların randevularını düzenlemek

o odada görev alan personele periyodik aralıklarla sıcak ve soğuk içecek servisi yapmak.

o odaya gelen misafirlere ikramda bulunmak, sıcak ve soğuk içecek servisi yapmak

ı odamza ait klima, telefon, bilgisayar gibi demirbaşların bakımını, onanmmr,

yaphrmak ve takibini sağlamak,

. Toplantı ve diğer organizasyonlarda topIantı ortamını amaca uygun hale getirmek,

toplantı salonunun diizenlenmesini yapmak, gerekli ataç ve gereçleri sağlamak

ı Toplantı ve organizasyonlarda toplantılarda mutfak servis hizmetini gerçekle$irmek,

katılımcılara yiyecek içecek ikramı yapmak araştırma ,

. sistem odasının diizenli bulunmasını takip etııek ve temizlik işlerini yapmak ve

yaptırmak.

ı Geıçkli göriilen zamanlarda birimlerin hizmetIerine ilişkin randevulan ditzcnlemek.

o Özel giinlerdeki (yılbaşı, evlenme yıldöniimü, cenaze, vb...) davetiye ve çiçek

organizasyonlannı düzenlemek.

o oda içinde ve dışında iletişimi kurmak, santral ve telefonla ilgili haberleşme

hizmetlerini sağlamak.

ı oda bina içi saksı çiçeklerinin bakımını takip etnek.

. Resmi tatil başlangıcında bayrak çekmek ve hitamında indirmek,

. Bayram günlerinde ışıklandırma ve süsleme işlerini görmek,
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. Fotokopi, telefon ve faks sorumluluğu ve hizmetlerini yürütmek

o veri toplama ve anket işlerinde yardımcı olmak.

ı personelin sağlık işlemleri ile ilgili sevk evraklarını hazırlayarak Genel

Sekreterliğe imzayasunmak

ı Genel sekıeterliğin vereceği diğer görevleri yapmak.

ı Genel hizmetler personeli Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaları

gerçekleştirmek.

5l74 sayılı kanunun 73. maddesi gereğince Oda ve kurduğu teşekküllerde istihdam edilen
5l74 sayılı kanun hükümleri dışında 4857 sayılı iş kanununa tabidirler.

5l74 sayılı kanunun geçici 12. maddesi gereğince 0l. 06.2004 tarihinden önce işe girmiş
personelin mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunur. Bu personele 5174

sayılı kanun ve ilgili mevzuatın yanı sıra Oda, Oda ve Birlik Personel Yönetneliğin
hükümleri uygulanır.

Oda ve Birlik Personel yöneüneliğinin 4. maddesi hükmünce 657 sayılı kanunun ( ödev ve
sorumluluklar ) hakkında 6-16. maddeleri ile yasalara ilişkin26- 31. maddeleri statiiye tabi
personeller uygulanır.

İş kanuna tabi personele İş Kanunu, İş Sözleşmesi ve ilgili yönetnelik hükümleri uygulanır.
Karşılıklı ilişkileri bulunan ve kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan ttim

personelin görevleri kalite el kitabı içerisinde tanımlanmıştır. Of Tiçaret Ve Sanayi Odası
personeline ait tüm genel hak ve yükümlülükler iç yönetmelikte tanımlanmıştır. Oda
personeli, işleıini mevzuat hükümlerine Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak
yapmak zorundadırlar. Oda personeli organ seçimlerinde seçilecek üyeler lehinde ve
aleyhinde hiçbir şekilde propaganda yapamazlar.

40 saati aşmamak iizere Yönetim Kurulunca belirlenir.

GıNtüKçAuşhilA§AAüJRİ ..

Mevsim ve iş durumu itibariyle Genel Sekreterliğin teklifi iizerine Yönğim KunıIu tarafından
tespit edilir.

FAZLAME§Aİ

sayfa NoHazlrlayan r*
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Günlük işler normal çalışma saatleri içerisinde yürütülür. Ancak olağanüstü veya acele işler
için çalışma saatleri dışında iş yaptırıIan personele fazla mesai ücreti ödenir. Ayrıca sair
hallerde hangi personelin ne kadar süre ile günde kaç saat fazla mesai yapacağı Genel
Sekreterliğin teklifi iizerine Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca belli edilir. Hafta tatili günlerinde
bina nöbeti ile görevlendirilen personele ise fazla mesai ücreti veya nöbet ( mesai ) süresi
kadar izin verilir.

FAZLA MESAİ Ücnntİ

Oda personelinin haftada 40 saati aşan çalışma|arı halinde, her bir fazla saat çalışma için
verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktannın %50 yükseltilmesi
suretiyle ödenir. Ancak, ulusal ve dini bayram günlerinde çalıştırılanlar için ödenecek fazla
mesai ücret|eri 7o100 fazlasıyla ödenir.

Oda memur ve hizmetlileri aşağıda yazılı izinlerden faydalanırlar,

. Yılhk İzin,

. Hastalık İ2ni,

. Evlenme İzni,

. Doğum ve Emzirme İ2ni,

. öııım Haıinde izin,

. Askerlik İ2ni,

. Mazerethni,

. Ücretsiz izin,

YİLLIKİZİN

Yıllık ücretli izin, personele her yıl bir hak olarak verilen izindir. Yıllık ücretti izin hakkından
vazgeçilmez. Oda personelinden; hizmeti l0 yıla kadar olanlara 20 giin, l0 yıldan fazla
hizmeti olanlara ise 30 gün izin verilir. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla devrediliı.

EASTALIKİZİIİ

Memur ve hizmetlilerden hastalananlara doktor raporuna istinaden hastalık izni veıilir.
Hastalığın devam ettiği izin süresince aylık istihkak|arı tam olarak ödenir.

EVLENMElzNi

Hazırlayan onay Sayfa No
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Evlenen personele 5 gün evlenme izni verilir. Ayrıca çocuğu evlenen personele de aynı süre

iIe izin verilir.

DOĞUM VE EMZİRME İZNi

Kadın personelin doğumundan önce sekiz ve doğumundan sonra sekiz hafta olmak üzere

toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan

önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun

olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın personele isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar
işyerinde çalışa bilir. Bu durumda, çalıştığı süreler doğum sonrası sürülere eklenir. Kadın
personele bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt

izini verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağını personel

kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Altı ay bir buçuk saat süt izini
verilir. (Doğunı izninden sonra) . Alrıca erkek n,ıemura karısının doğum yapması sebebiyle,

isteği üzerine 3 gün izin verilir.

öı,üıı u^ır,ixnn lzix
Eşi, çocuğu, ana ve babası, kardeşi ölen bir görevliye beş günü geçmemek üzere izin verilir. İl

sınırı dışına çıkması gerekli olan hallerde yol süresi bu izne ilave edilir.

ASICRLİKİZNİ

Muvazzaf hizmetli dışında kısa süre ile manevra ve diğer nedenlerle askere alınan veya

kanuni mükellefiyete tabi tutulan memur ve hizmetliler izini sayılır. Bunlara bu görevleri

dolayısıyla ücret verildiği takdirde Oda'ca kendilerine sadece aradaki fark ödenir. Aksi halde

ücretli olarak izinli sayılır

ücnnrsizizirı
Yurt dışına çıkış veya kendiliğinden bir kursa katılmış gibi uzun süreli iaıe ihtiyaç gösteren

hallerde, personele, bir yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile ücretsiz izin
verilebilir. Ücretsiz izinli personel parasal ve özlük haklarından yaralanamaz.

MAZERETİZNi

Diğer maddelerde belirtilen izinler dışında, personelin acele ve zorunlu kişisel ihtiyaçlarını

karşılamak üzere, genel sekreterlikçe kabul edilecek mazeretler için bir yılda toplam olarak en

çok 5 iş günü izin verilebilir. Fazlası yıllık izinden mahsup edilir. Genel Sekreter'e bu izin 5

günü geçmemek üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafindan verilir. Mazeret izni personel için
bir hak değildir. Genel Sekreterlikçe kabuI edilen bir mazeretin asılsız olduğu anlaşı|ırsa,

mazeret izni günleri, yıllık izinden mahsup ediIir ve ilgili hakkında disiplin soruşturmasi

açı lır.

Sayfa NoHazırlayan o^7
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KILIKKIYAFET

Personelin, kılık ve kıyafet konusunda Oda personeline yakışır tutum içinde olması gerekir.
personel, mevzuatta yer alan sınıılara uygun kıyafetler giymeleri, elbiselerini temiz, diızgiın,
ütülü, sade ve hizmete uygun olması, mesai günlerinde kot ve benzeri pantolon giymemeleri
gerekmektedir.

Kurumda yeni göreve başlayan personelin işe uyumu kolaylaştırmak, kurumu ve işe
başlayacağı birimini tanıtmak, kurumun ve birimin yapı ve kültiiiinü benimsetmek amacıyta
oryantasyon yapılmaktadır. Bu oryantasyon programı aşağıdaki koşulardan oluşur.
. Tabi Olunan Mevzuat
. ödev ve sorumluluklar
. Hak ve Yükümlü|iikler
. Aylık Ücret ve Ödenekler
. lzinler
. Çalışma kuralları ve koşullan
. Sağlık hizmetleri
. Kurum içi iletişim imkanlan
. OFT§O arihçesi, vizyon, misyonu,
. Organizasyon yapısı, organizasyon şeması, pozisyonlann tanıtılması
. OFTSO temel değerleri. Kalite politikası
. OFT§O Stratejik amaç ve hedefleri
. Kalite Yönetim Sistemi . Akreditasyon Sistemi
. Oryantasyon süreci beş aşamadan oluşmaktadır;

' Tanışma: ilk giin işe başlayacağı birimde bir kişi ile kurumun tüm birimleri gezdirilir ve tİİm
personel ile tanıştınhr.
, 2. Giin Genel sekıctcr: kurumun yapısı, çalışma diizeni ve sosyal hakları ile personele
kurumun yapı ve kültİiriinü anlatır. . 3. Giin İıgili Bölüm Müdiırlüğü; Bölümİin içyapısı ve iş
siııçleıi hakkındı aday bilgilendirilir. Adaya başlayacağ ilgiti birimle varsa mevzuat ve
yönetnel ikleı hukuk müşavirliğince verilir.
, Akreditasyon ve kalite sorumluları; kurumun genel yapısı, misyon, vizyon temel değerleı,
kalite yönetim sistemi, aıoeditasyon sistemi, süatejik plan ve hedefler konusunda adayı
bilgilendirir.
, Diğer Bölüm Müdürlltkleri; Her biiliim işe yeni giren personetin iş süreçlerini yeıinde
görmesi ve çahşma diDenini öğrenmesini sağlar.

ofTicaret ve sanayi odasmda yeni iş başlayan her personele başladıktan sonraki itk l ay
içerisinde tamamlanmak iizere genel ve biilüme özel spesifık oryantasyon eğitimi verilir.
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. Kunımdı işe başlayan personel ilk olarak ilgili personel ve muhascbe müdtlrlüğü tırafından
özl{lk haklın konusunda

a

a

a

a

a
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nın
kılite

konusunda

olırık birim

bölüm
Ye

ülm
verilir.
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